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viking vil videreudvikle arbejdet med samfunds-
ansvar til gavn for de involverede interessenter. 
vi betragter samfundsansvar og sikkerhed som 
værende tæt forbundet, idet vikings mission netop 
indebærer, at en eventuel nødsituation undgås eller 
håndteres uden fatale konsekvenser.

vikings produkter er til for at redde liv, men vi 
anerkender, at vores samfundsansvar som virksom-
hed ikke stopper der. forud for denne første Csr 
rapportering har viking formuleret en Csr politik, 
gennemført tiltag og skabt resultater, der har gav-
net både samfund og miljø.

med en nedskrevet politik er vi nu klar til yderligere 
at integrere arbejdet med samfundsansvar i driften 
af vores virksomhed. vikings arbejde med Csr er 
baseret på selskabets mission, vision og værdier. 
vi tager således ansvar for at virksomhedens drift 
er afstemt med samfund og miljø, og at vi skaber 
værdi for samarbejdspartnere, medarbejdere samt 
aktionærer.

vikings arbejde med Csr vil løbende blive vurderet 
med henblik på mulige forbedringer. Den fremtidige 
Csr rapportering forventes at bære præg af denne 
udvikling og vil indebære øget fokus på nye områ-
der efterhånden som dataopsamling tillader dette.

viking er en global virksomhed med tilstedeværelse 
i et stort antal lande. Den internationale profil med 
et stort antal datterselskaber medfører mange mu-
lige indsatsområder indenfor Csr. vikings adfærd 
overalt i verden tager i dag udgangspunkt i den 
værdibaserede ledelse hvor en af grundværdierne er 
ansvarlig adfærd. Det forøgede fokus på og arbejde 
med Csr i fremtiden vil blandt andet være baseret 
på anbefalinger fra fn og løbende blive implemen-
teret i selskabets forretningsenheder.

i denne vores første Csr rapport har vi valgt at 
fokusere på aktiviteter og målsætninger indenfor 
leverandørstyring, miljø- og medarbejderaktiviteter.

Det er vores ønske, at denne rapport kan medvirke 
til yderligere at forbedre vikings arbejde med sam-
fundsansvar. 

Denne lovpligtige redegørelse for samfundsansvar 
for viking life-saving equipment a/s er en bestand-
del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2011 
og dækker regnskabsperioden 1. januar – 31. 
december 2011.

Forord

Henrik Uhd Christensen 

Administrerende Direktør
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
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VIKINGs værdier

Ansvarlige
”vi handler ansvarligt og pålideligt, når vi udfører vores arbejde. 
vi tager hensyn til vores kunder, medarbejdere, virksomheden og de 
lokalsamfund, som vi er en del af og vi medvirker til et bæredygtigt 
miljø.”

Vi er

Engagerede
”vi går til arbejdsopgaverne med entusiasme og vi ønsker at gøre  
en forskel. vi engagerer os i at redde og beskytte mennesker
gennem løbende forbedringer indenfor sikkerhed.”

Vi er

Globalt orienteret
”Hele verden er vores hjemmemarked – vi tænker og agerer ud fra 
et globalt perspektiv. vores tilstedeværelse over hele verden sikrer, at  
vi er tæt på vores kunder.”

Vi er

viking 2011

VIKING Singapore donerede 
førstehjælpsudstyr til skibet VEGA, 
der benyttes af jordemødre i 
Østtimor.
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Sikkerhed
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Sikkerhed er selve grundlaget for vores 
virksomhed. Sikkerhed gennemsyrer 
VIKINGs organisation, filosofi og tilgang til 
arbejdet i alle sammenhænge.

Det vigtigste for VIKING er at hjælpe 
mennesker i nød. Vores sikkerhedsløsninger 
er ofte den eneste mulighed for at blive 
reddet i en nødsituation.

viking 2011

I samarbejde med det Thailand-
ske Røde Kors støttede VIKING i 
oktober 2011 ofrene for oversvøm-
melserne i Thailand med mere end 
400 redningsveste
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vikings mission er at redde og beskytte menneskeliv 
over hele verden. Det afspejles i vor adfærd - 
både i forhold til vore produkter og services, men 
også hvordan vi agerer i forhold til omverdenen. 
som inspiration for virksomhedens arbejde med 
Csr anvender vi fns global Compact og dets 
ti principper inden for menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

vi anerkender, at virksomhedens aktiviteter har 
betydning for samfundets udvikling. vi ønsker 
at spille en aktiv rolle med at forbedre sociale og 
miljømæssige forhold, der hvor der er en naturlig 
sammenhæng med vikings forretning, både i vore 
umiddelbare nærområder såvel som internationalt.

viking mener, at socialt og miljømæssigt 
bæredygtige løsninger giver langsigtede 
konkurrencemæssige fordele. De tiltag, som vi 
løbende iværksætter, skal komme vore interessenter 
til gode samt sikre, at samfund og miljø belastes 
mindst muligt.

Hvordan arbejder VIKING med CSR?

vort arbejde med Csr er en integreret del af vore 
forretningsprocesser. vi tilstræber at yde et positivt 
bidrag til samfundet omkring os, der reflekterer 
vikings størrelse og betydning som global 
producent og serviceudbyder af sikkerhedsudstyr. 

Forsyningskæden

vi sætter høje standarder for os selv, vore kunder, 
samarbejdspartnere og leverandører.  vi ønsker 
via vore aktiviteter at respektere menneske- 
og arbejdstagerrettigheder og miljø samt at 
modarbejde korruption. vi kræver blandt andet, at 
vore leverandører accepterer vor indkøbspolitik og 
dertil hørende Code of Conduct. 

VIKINGs politik for Corporate 
Social Responsibility (CSR)
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Medarbejdere

vi har et ansvar for vore medarbejdere, og vi ønsker 
at være en rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte 
medarbejder trives og har mulighed for at udvikle 
sig. vi engagerer os i vore medarbejdere og støtter, 
at de har et socialt, sundt og aktivt liv. 

vi gør en aktiv indsats for at sikre et godt 
arbejdsmiljø. vore produktionsfaciliteter i Danmark 
og thailand er begge certificeret efter den 
gældende internationale standard (oHsas 18001).

vi gør en aktiv indsats for at hjælpe studerende, 
nyuddannede og dem, der står udenfor 
arbejdsmarkedet, i gang.

Miljø og nærområder

vor målsætning er at reducere vor påvirkning af 
miljøet der hvor viking driver forretning, og vi vil 
implementere den globale iso-standard, der sætter 
dette arbejde i system (iso 14001).

Bekæmpelse af korruption og uetisk adfærd

vi driver virksomheden med udgangspunkt i 
værdibaseret ledelse og kommunikerer aktivt 
den ønskede adfærd til vore medarbejdere. med 
udgangspunkt i fn’s principper, retningslinjer 
for samhandel og vikings værdigrundlag guides 
medarbejderne omkring den ønskede adfærd. 

CSR – En integreret del af vores dagligdag

viking vil arbejde med Csr-politikken som en 
kontinuerlig proces og løbende evaluere indsats 
såvel som resultater.

VIKING er fadder for Fiskeri- og 
Søfartsmuseet i Esbjerg

viking 2011



viking Corporate soCial responsibility

vikings leverandørstyring indebærer en 
godkendelsesproces for nye, samt løbende 
evaluering af eksisterende leverandører. 

godkendelsesprocessen er baseret på en vurdering 
af performance og en årlig risikovurdering, 
hvor blandt andet arbejdsmiljømæssige forhold 
gennemgås. 

eksisterende såvel som potentielle leverandører 
bliver besøgt for derigennem at verificere de aftalte 
forhold.

De leverandører, der har en rammeaftale med 
viking, underskriver som en del af aftalen vores 
indkøbspolitik, ”viking purchasing policy and Code 
of Conduct (CoC)”. CoC består af de 10 principper 
i fn’s global Compact, som er opdelt i følgende 4 
hovedgrupper:

- menneskerettigheder
- arbejdsmiljø
- miljø
- anti-korruption

vi stiller krav til vores leverandører om, at de har 
et arbejdsmiljø der som minimum overholder den 
nationale lovgivning. vi beder vore leverandører 
sikre, at eventuelle underleverandører ligeledes 
overholder fn global Compacts 10 principper.

vores leverandøraudits har blandt andet fokus 
på kvalitetsstyring. vi betinger os ret til også at 
auditere leverandørens overholdelse af vores CoC.

ovenstående politikker og handlinger er en 
integreret del af vores daglige ledelse og kultur. 
Der har ikke været foretaget konkrete målinger 
indenfor dette område i 2011, hvorfor opnåede 
resultater ikke kan beskrives.

Forsyningskæden 
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viking 2011

VIKING støttede FDFs innovations-
dag, hvor 12.000 unge mennesker 
skulle komme med løsninger på 
globale problemer

VIKINGs CSR-mål for forsyningskæden

1. I løbet af 2012 vil overholdelsen af
  ”VIKING Purchasing Policy and Code of 

Conduct” blive et selvstændigt kriterium 
i indkøbsafdelingens evaluering af 
leverandørerne (Supplier Performance 
Evaluation).

2. Fra og med 2013 vil VIKING også 
inkludere overholdelsen af ”VIKING 
Purchasing Policy and Code of Conduct” 
i forbindelse med kvalitetsaudits hos 
leverandørerne.
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Medarbejdere

Fig.1: Antal af arbejdsulykker med fravær målt  
per 100.000 arbejdstimer
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i Danmark har viking været certificeret på 
arbejdsmiljøområdet i henhold til oHsas 
18001 standarden siden 2003. i 2011 er 
produktionsfaciliteterne i thailand ligeledes 
blevet certificeret i henhold til samme standard.

formålet med den internationalt anerkendte 
oHsas 18001 certificering er at hjælpe 
virksomheder med at kontrollere arbejdsmiljøet 
og minimere eventuelle farlige hændelser. for 
at blive oHsas 18001 certificeret kræver det, at 
virksomheden forpligter sig til at udarbejde en 
politik og mål for arbejdsmiljøet samt arbejde 
for løbende forbedringer. 

arbejdsmiljø er et væsentligt fokusområde 
hos viking. ulykker såvel som nærved ulykker 
bliver registreret og klassificeret med det formål 
at undgå nogen form for gentagelser. 

med arbejdsmiljørunderinger gennemgår 
vi vores faciliteter for at identificere de 
forhold, der kan forbedre vores arbejdsmiljø. 
Der bliver afholdt arbejdsmiljøkampagner 
blandt medarbejderne for at sikre en generel 
opmærksomhed på arbejdsmiljø og de 
væsentligste indsatsområder.

fokus på arbejdsmiljø indebærer ligeledes fokus 
på at fastholde og udvikle arbejdsglæden. 
Derfor tilbyder viking sine medarbejdere 
sociale arrangementer, motionsordninger 
og deltagelse i andre sundhedsfremmende 
aktiviteter. vi medvirker ligeledes til en sundere 
livsstil for de af vore medarbejdere, der måtte 
ønske dette.

vi ser det som et naturligt bidrag til 
lokalsamfundet, at vi hjælper nyuddannede, 
studerende og andre udenfor arbejdsmarkedet 
videre i deres karriere.
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Fig.2: Gennemsnitlig score opnået ved 
arbejdsmiljørunderinger
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VIKINGs CSR-mål for  
medarbejdere 

- Fortsætte reduktionen i 
antallet af arbejdsulykker 
med fravær pr. 100.000 
arbejdstimer 

- At forsætte den positive 
udvikling i gennemsnits-
score ved fremtidige ar-
bejdsmiljørunderinger

- Gennemføre 4 arbejds-
miljøkampagner i 2012

- Gennemføre et årligt  
arrangement for VIKINGs 
medarbejdere for at  
forhøje arbejdsglæden

- Opretholde 2011-niveauet 
for inklusion af ny- 
uddannede, studerende 
og andre udenfor arbejds-
markedet.

Derfor har vi i løbet af 2011:

- haft 9 elever 
- haft 10 studerende på videregående 

uddannelser ansat i studierelevant 
beskæftigelse 

- hjulpet studerende med praktik og 
opgaveskrivning i samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne svarende 
til 113 uger i alt 

- i samarbejde med kommunerne haft 
10 personer i virksomhedsafklarende 
praktik i hver 4 uger samt 2 personer i 
job med løntilskud i hver 26 uger 
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iso 14001 er en standard, der stiller krav om en 
politik på miljøområdet, og dermed at man som 
virksomhed løbende forholder sig til det eksterne 
miljø og opstiller mål indenfor området. en 
forudsætning for at opretholde certificeringen 
er ligeledes at der løbende sker dokumenterbare 
forbedringer.

viking besluttede i sommeren 2011, at de 
danske produktionsfaciliteter i løbet af 2012 skal 
implementere iso 14001. målet er efterfølgende, 
og senest i 2013, at iso 14001 skal implementeres i 
produktionen i thailand.

vi mener, at en iso 14001 certificering er et udtryk 
for sund fornuft. Den medvirker til at nedbringe 
miljøpåvirkningen og på sigt vil den medføre en 
reduktion i virksomhedens omkostninger på grund 
af det reducerede ressourceforbrug.

Du kan finde vikings gældende miljøpolitik online 
på vores hjemmeside: www.viking-life.com.

Det første skridt i implementering af politikken har 
været udarbejdelse af en miljøkortlægning med 
udvælgelse de vigtigste faktorer som mål for 2012.

viking har taget hul på arbejdet indenfor 
miljøområdet. vi har påbegyndt sortering og 
overvågning af affaldsmængden.

Der er i 2011 ikke foretaget en tilstrækkelig 
mængde af konkrete målinger inden for de enkelte 
områder, hvorfor opnåede resultater ikke kan 
beskrives. 

vi ser frem til at kunne strukturere vores arbejde 
yderligere i takt med implementeringen af iso 
14001.

Miljø og nærområder
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Opnå ISO 14001 certificering for 
VIKINGs faciliteter i Danmark i 2012

viking 2011

VIKING støtter EfB og det lokale 
idrætsliv i Sydvestjylland

VIKINGs CSR-mål for miljø  
og nærområder
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globale virksomheder navigerer blandt meget 
forskelligartede forretningskulturer. for at beskytte 
de medarbejdere, der har direkte indflydelse på 
leverandøraftaler, er der formuleret en Code of 
Conduct med baggrund i det 10. princip i fn’s global 
Compact, hvis hovedformål er at bekæmpe korrup-
tion.  

Denne Code of Conduct specificerer blandt andet 
retningslinjer for gaver mellem vikings medarbej-
dere og leverandører. Hermed ønsker vi at sikre, at 
der ikke medvirkes til korruption. 

Der foretages ikke konkrete målinger inden for de 
enkelte områder, hvorfor opnåede resultater ikke 
kan beskrives.

Bekæmpelse 
af korruption 
og uetisk adfærd

VIKINGs CSR-mål for 
bekæmpelse af korruption 
og uetisk adfærd

For alle i VIKING Danmark 
og Thailand med direkte 
indflydelse på aftaler med 
leverandører, vil vi i 2012 
indføre den interne  
Code of Conduct.

viking 2011

Medarbejderne i VIKING samlede 
tøj, legetøj, sportsudstyr, bøger og 
penge ind til landsbyen Sukhothai, 
der ligger i et af de fattige land-
distrikter i Thailand.



w

w

15



VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

sædding ringvej 13 . 6710 esbjerg v . Danmark
tel +45 76 11 81 00 . fax +45 76 11 81 01

  www.viking-life.com

Protecting people and business


