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MED SIKTE PÅ STARKA, LÖNSAMMA KUNDRELATIONER
Beijer Alma är en internationell industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning 
och industrihandel. Verksamheten bedrivs i dotterbolagen Lesjöfors, Habia Cable och 
Beijer Tech. Bolagen är inriktade på industrikunder. 

Beijer Almas affärsidé är att förvärva, äga och utveckla mindre och medelstora företag 
med god tillväxtpotential. Det aktiva och långsiktiga ägandet – kombinerat med inves-
teringar och förvärv – skapar konkurrenskraft i valda marknadssegment. I alla segment 
fokuserar dotterbolagen Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech på att utveckla starka, 
lönsamma kundrelationer. Viktiga kriterier i detta arbete är:

●● Produkter och koncept med högt kundvärde.
●● Internationell marknadstäckning.
●● Hög marknadsandel inom aktuella segment.
●● Diversifierad kund- och leverantörsbas.

Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista (ticker: BEIAb).

SAMLAT OCH SYSTEMATISKT HÅLLBARHETSARBETE
På senare år har hållbarhetsarbetet samordnats. Det gör att riktlinjer kan integreras på 
samma sätt i alla bolag och underlättar möjligheterna att kommunicera hållbarhetspre-
standa för alla verksamheter. Till de viktigaste hållbarhetsinsatserna hör:

●● En gemensam uppförandekod har införts och förankrats i hela koncernen.
●● Ett koncernövergripande redovisningssystem för hållbarhetsarbetet har etablerats.  

 Större enheter utvärderas numera en gång per år.
●● Övergripande mål och strategier för hållbarhetsinsatserna har lagts fast.  

 Under 2014 tar koncernens enheter fram egna, detaljerade mål – exempelvis för  
 energieffektivisering, avfallshantering samt inom hälsa och säkerhet.
●● Utökad information om hållbarhet i årsredovisningarna för 2012 och 2013.
●● En separat hållbarhetsredovisning publiceras från och med 2013.

Beijer Alma 
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BEIJER TECH SPECIALIST PÅ INDUSTRIHANDEL
Beijer Tech är specialiserat på industrihandel. Produkter och 
tjänster anpassas för att ge förbättringar i kundens verksamhet, 
exempelvis höja kvaliteten på produkter, förbättra utfallet i  
processer eller ge kostnadsbesparingar. Den största verksam-
heten är dotterbolaget Lundgrens, som arbetar med flödes-
teknik och industrigummi. Lundgrens är marknadsledande på 
industrislang i Sverige.

HABIA CABLE LEDANDE KABELTILLVERKARE 
Habia Cable är en ledande tillverkare av kundanpassade spe-
cialkablar. Många av kablarna används i högteknologiska appli-
kationer i utsatta miljöer – exempelvis i kärnkraftverk, militära 
applikationer eller i avancerade industrikomponenter. Habia är 
global marknadsledare inom kablar för mobil telekom. Produk-
terna används för signalöverföring i basstationsantenner och 
säljs på 25 marknader.

LESJÖFORS KOMPLETT LEVERANTÖR
Lesjöfors är en komplett leverantör av fjädrar, tråd-, och  
banddetaljer. Produkterna används i de flesta industri- 
sektorer – från hushållsprodukter till högteknologiska  
applikationer. Lesjöfors har även marknadens bredaste  
utbud av egentillverkade chassifjädrar för personbilar och  
lätta transportbilar. Företagets fjädrar säljs på mer än  
50 marknader. 
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Beijer Almas främsta mål är att skapa lönsam tillväxt. Vår 
strategi tydliggör vilka tillväxtkriterier som måste vara 
uppfyllda för att detta mål ska kunna nås. Koncernbo-
lagen ska leverera höga kundvärden, uppvisa en inter-
nationell försäljning, starka marknadspositioner samt ha 
en väl diversifierad kund- och leverantörsbas.  I strate-
gin betonas också vikten av ett ansvarsfullt företagande, 
där Beijer Alma begränsar koncernens miljöpåverkan och 
erbjuder medarbetarna en trygg och utvecklande arbets-
miljö. 

Detta breda ansvarstagande har under lång tid varit 
en självklar del i koncernens arbete – ett arbete som 
delegerats till dotterbolagen Lesjöfors, Habia Cable och 

Beijer Tech. På senare år har Beijer Alma valt att i högre 
grad samordna och systematisera de insatser som görs. 
Därmed kan vi arbeta resurseffektivare samt integrera 
våra hållbarhetsprinciper på samma sätt i alla bolag. Det 
underlättar även möjligheterna att jämföra och kommu-
nicera hållbarhetsprestanda för respektive verksamhet.

Uppförandekod och utökad redovisning
Vi har tagit fram en gemensam uppförandekod som är rät-
tesnöret i frågor om miljö, socialt ansvar och etik. Koden 
tydliggör hur vi tänker och lägger fast klara målsättningar 
för koncernens verksamheter. Den betonar dessutom att 
reglerna gäller alla medarbetare, chefer och styrelseleda-

Lönsam och långsiktigt  
hållbar tillväxt

Brett ansvarstagande är en självklar del i koncernens arbete för att nå 
lönsam tillväxt. Synen på ansvarstagande återspeglas i uppförandeko-
den, som är rättesnöret i frågor om miljö, socialt ansvar och etik. Som 
stöd i det praktiska arbetet har vi ett gemensamt redovisningssystem, 
vilket hjälper oss att analysera hållbarhetsinsatserna, göra prioriteringar 
och återkoppla kring hur arbetet fortskrider.

2012
●● Analys av arbetet med hållbar  
utveckling.

●● Beijer Almas uppförandekod tas fram.
●● System för hållbarhetsredovisning 
utvecklas.

●● Fördjupad information om ansvarsfullt 
företagande i årsredovisningen.

2013
●● Beijer Almas uppförandekod införs i 
hela koncernen. 

●● Långsiktig strategi för hållbar utveck-
ling och koncernövergripande mål.

●● Redovisning av klimatpåverkan enligt 
Carbon Disclosure Project (CDP).

2014
●● Detaljerade mål och planer för energi, 
klimat, avfall och arbetsmiljö vid  
Beijer Almas enheter. 

●● Utökad hållbarhetsredovisning på 
hemsidan.

●● Fortsatt införande av ISO 14001 vid 
alla tillverkande anläggningar. 

●● Hållbarhetsfrågor införs i den strate-
giska planeringen.

FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARHETSARBETET

För att få ett koncernperspektiv på hållbar-
hetsfrågorna har vi gjort en genomgripande 
uppdatering av arbetssätt och kommuni-
kation. Vi har även tagit fram en färdplan 

för arbetet som tydliggör resultat, mål och 
ambitioner och som uppdateras löpande. 
Framför oss ligger en fortsatt ansvarsfull 
hantering av traditionella miljö-, etik-  

och arbetsmiljöfrågor samt en effektiv 
användning av koncernens resurser – 
områden där miljö och ekonomi oftast går 
hand i hand. 



möter i Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig. Under 2013 har innehållet 
i uppförandekoden förankrats i koncernen, vilket gör att mer än 90 procent av alla 
medarbetare fått ta del av innehållet. 

En annan betydelsefull förändring är det koncernövergripande redovisningssys-
tem för hållbarhetsfrågor som införts. Via systemet kartläggs alla större enheter varje 
år. Resultaten används för att analysera hållbarhetsinsatserna, göra prioriteringar 
och återkoppla både internt och externt kring hur arbetet fortskrider. Transparens 
är och förblir en självklar del av vårt strukturerade arbetssätt och innebär även att 
Beijer Alma från och med 2013 publicerar en separat hållbarhetsredovisning. 

En sund företagskultur
Uppförandekoden är ett stöd för oss, men det är genom en sund företagskultur som 
ansvarstagandet blir en del av vardagen. En sund intern kultur baseras bland annat på 
trygghet, där medarbete känner sig respekterade och väl behandlade. Lika viktigt är 
det med ärlighet i kontakterna människor emellan, oavsett om det avser styrelse och 
ledning, i dialogen mellan chefer och medarbetare eller i kontakterna med kunder, 
leverantörer eller affärspartners.  Denna ärlighet innebär att vi kan lita på varandra 
samt att vi har en öppen och pedagogisk attityd. Till den sunda företagskulturen vill 
jag också lägga frågan om tillgång till information. Medarbetare ska känna sig välin-
formerade, vilket innebär att chefer på alla nivåer i koncernen har ett särskilt ansvar 
för att det finns väl fungerade informationsrutiner som används på ett framsynt sätt.

Avslutningsvis vill jag betona att hållbarhet är en fråga om ständiga förbättringar. 
Vi har tagit fram en färdplan för kommande år. Den säkerställer att vi arbetar kostnads- 
och resurseffektivt med vår hållbarhet samt flyttar fram positionerna på ett tydligt 
sätt. Det är således genom ständiga förbättringar – och via en öppen redovisning – 
som Beijer Alma visar att ansvarsfullt företagande är en integrerad del av koncernens 
arbete.

Bertil Persson, vd och koncernchef

2015
●● Fortsatt införande av ISO 14001. 
●● Utvärdering av hållbarhetsstrategi  
och mål.

●● Planerad anslutning till FN Global 
Compact.

●● Fördjupad hållbarhetsredovisning  
enligt internationella riktlinjer.
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Långsiktigt ägande
Långsiktighet innebär att våra koncernbolag inte utveck-
las med sikte på en kommande exit. Målet är istället lång-
siktigt framgångsrika företagsgrupper som har industri-
ellt sunda strukturer, där värde skapas genom tillväxt och 
lönsamhet över tiden.

Ansvarsfullt företagande
För att klara målet om lönsam tillväxt måste vi uppvisa ett 
ansvarsfullt företagande, där vi strävar efter att begränsa 
påverkan på miljön och erbjuder en trygg och utveck-
lande arbetsmiljö för alla medarbetare. Lika viktigt är det 
att kunder, leverantörer och affärspartners förknippar 
Beijer Alma med trovärdighet och sunda värderingar.

Verksamhetsstyrning
Vi arbetar nära koncernbolagen med mål, uppföljning och 
långsiktig styrning. Det här arbetet avser normalt inte 
operativa insatser, utan strategisk utveckling, förvärv och 
investeringar. Det ger våra bolag tillgång till management-
resurser, som ofta saknas i mindre företag.

Högt kundvärde
En stor del av koncernbolagens produkter och tjänster är 
anpassade till specifika behov. Det ger ett högre värde, 
som kunden är beredd att betala för. Till skillnad från 
standardiserade volymprodukter ger unika produktkon-
cept också en större handlingsfrihet inom försäljning och 
marknadsföring.  

Internationell marknadstäckning
Våra tillverkande bolag arbetar i stor utsträckning med 
nischprodukter, som tillverkas i relativt små serier och 
som har ett högre kundvärde. För att expandera och 
skapa tillväxt med sådana produkter måste bolagen ha en 
bred, internationell försäljning.

Stark marknadsposition
Hög kvalitet, sortimentsbredd, kundanpassning och hög 
service möjliggör starka marknadspositioner. På så sätt 
kan koncernbolagen konkurrera med andra mervärden än 
lågt pris, vilket möjliggör en högre lönsamhet.

Diversifierad kund- och leverantörsbas
Våra bolag ska ha en bred kund- och leverantörsbas.  
Det minskar risktagandet och beroendet av enskilda mark - 
nader, branscher eller företag.  

Ansvarsfullt företagande  
– grundsten i vår strategi

Tillsammans med effektiv verksamhetsstyrning och långsiktigt ägande 
är ansvarsfullt företagande basen i vår strategipyramid. Ansvaret inne-
bär att vi strävar efter att begränsa Beijer Almas påverkan på miljön 
samt att vi erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö för alla med-
arbetare. Samtidigt ska kunder och leverantörer förknippa Beijer Alma 
med trovärdighet och sunda värderingar.
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Organisk tillväxt
Organisk tillväxt innebär att bolagen gör fortgående sats-
ningar på produkt- och marknadsutveckling. Vi priorite-
rar sådan tillväxt eftersom den ofta ger hög lönsamhet 
och låg risk. Dessutom görs arbetet i våra befintliga orga-
nisationer och inriktas på marknader och produkter som 
vi känner väl.

Företagsförvärv
Företagsförvärv kan både gälla helt nya verksamheter 
och tilläggsförvärv i koncernbolagen. Tilläggsförvärv 
stärker oss på utvalda marknader eller inom specifika 
teknik- eller produktområden. Även här är risken lägre 
eftersom förvärven görs i marknader eller på områden 
som är kända för oss.

Lönsam tillväxt
Inriktningen på tillväxt är grundläggande för oss, men 
för att leva upp till kraven måste denna tillväxt förenas 
med en uthållig lönsamhet. Det uppnås genom att bola-
gen arbetar systematiskt med våra fyra kriterier i sin 
tillväxt och utveckling – högt kundvärde, internationell 
marknadstäckning, stark marknadsposition och diversi-
fierad kund- och leverantörsbas. Till detta läggs de andra 
delarna i vår strategipyramid – långsiktigheten, ansvars-
tagandet och verksamhetsstyrningen, som driver på den 
lönsamma tillväxten i koncernbolagen. 
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De viktigaste hållbarhetsfrågorna
●● Användningen av energi, utsläppen av klimatpåverkande gaser till 
atmosfären och uppkomsten av avfall.

●● Våra medarbetares säkerhet, välbefinnande och möjlighet till utveckling.
●● Koncernens roll i samhället.
●● Produkternas miljöegenskaper. 

Uppförandekoden ger vägledning
Beijer Almas uppförandekod bygger på internationella konventioner, över-
enskommelser och standarder. En viktig del av koden är ISO 26000 som är 
en standard för socialt ansvar. Uppförandekoden tar sikte på tre områden 
– människor, miljö och etik. På varje område beskrivs det förhållningssätt 
vi står för och som alla medarbetare ska bidra till att uppfylla. Tillsammans 
med reglerna för bolagsstyrning och koncernens övriga riktlinjer fungerar 
koden som ett ramverk för oss. Den gäller alla medarbetare, chefer och sty-
relsemedlemmar i Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig. 

Som en del i arbetet med hållbar utveckling gjordes 2013 många insat-
ser för att förankra uppförandekoden. Denna kod är tillgänglig på de fem 
viktigaste språken i Beijer Alma och vid i stort sett alla enheter genom-
fördes under året informationsdialogmöten med medarbetarna. Mer än 90 
procent av de anställda fick på så sätt ta del av hur vi ser på ansvarsfullt 
företagande och vad som förväntas av dem.

Styrning och strategi
Styrningen av hållbarhetsfrågorna bygger på delegerat ansvar, öppenhet, 
respekt för lagstiftningen, affärsetiska principer samt på respekt för intres-
senternas krav. Våra ledningssystem inom miljö och kvalitet identifierar de 
viktigaste frågorna. Vi arbetar systematiskt med förbättringar och följer 
upp resultaten. Certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 finns 
vid i stort sett alla producerande anläggningar och i de största enheterna i 
industrihandelsverksamheten. Två tredjedelar av koncernbolagen är miljö-
certifierade enligt ISO 14001.

Uppföljningen av hållbarhetsarbetet är alla chefers ansvar. Merparten 
av denna uppföljning sker på lokal nivå via de certifierade miljölednings-
systemen eller på annat sätt. På koncernnivå utvärderas prestanda genom 
en hållbarhetsredovisning. Resultaten presenteras i årsredovisningen, på 

Ansvarsfullt företagande

Med cirka 45 verksamheter i åtta länder är frågor om miljö, arbetsmiljö 
och socialt ansvar viktiga. Vårt hållbarhetsarbete påverkas av lagstift-
ningen i de länder där vi har verksamhet, men också av krav och önske-
mål från kunder och andra intressenter.

UPPFÖRANDEKOD

Vår uppförandekod är rättesnöret för våra 
medarbetare och anger hur vi:
●● Visar respekt för mänskliga rättigheter.
●● Arbetar förebyggande med frågor som 
rör miljö och arbetsmiljö.

●● Praktiserar god affärsetik.
●● Är raka och ärliga i vår kommunikation.

KONCERNÖVERGRIPANDE MÅL

De koncernövergripande målen är under-
lag för detaljerade mål i koncernens en  - 
heter under 2014. Det innebär att varje 
enhet inför
●● egna mål för energieffektivisering och 
minskade utsläpp av klimatpåverkande 
gaser samt genomför minst en konkret 
åtgärd. 

●● ett eget mål kring avfall och genomför 
minst en konkret åtgärd för att minska 
avfallsmängden och/eller förbättra 
avfallshanteringen.

●● minst ett mål som rör hälsa och säker-
het. Varje enhet inför system för att 
registrera incidenter i arbetsmiljön.
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hemsidan, i externa rapporter och utvärderingar.
Beijer Almas verksamhet är i hög grad decentraliserad. Även gällande 

miljö- och arbetsmiljöfrågorna arbetar våra bolag självständigt med före-
byggande åtgärder. För att öka fokus på hållbar utveckling – och bli tyd-
ligare i den externa kommunikationen – initierades 2012 ett antal över-
gripande åtgärder. Arbetet har fortsatt 2013 och resulterat i en långsiktig 
strategi för hållbar utveckling. Den omfattar koncernövergripande mål och 
fortsatt införande av ISO 14001. Dessutom ska hållbarhetsfrågorna integre-
ras i den strategiska planeringen.

Kontakter med intressenter
Vi tar del av och hanterar krav och synpunkter från olika intressenter. 
Medarbetare, affärspartners och investerare är särskilt betydelsefulla, men 
vi tar även intryck av andra externa grupper.

KUNDER. Kraven omfattar uppfyllande av kundens uppförandekod, förbud 
mot användning av farliga kemiska ämnen, deklaration att produkterna 
uppfyller viss miljölagstiftning samt införande av miljöledningssystem. 
Ungefär 85 procent av våra bolag redovisar kundkrav kring hållbar utveck-
ling. Kunderna följer upp sina krav genom frågeformulär och revisioner. 
Under 2013 gjordes uppföljningar vid ungefär hälften av våra enheter.

MYNDIGHETER. Under året genomförde miljö- och arbetsmiljömyndig-
heterna ett tjugotal besök och inspektioner vid våra anläggningar. Några 
mindre avvikelser konstaterades. Där det är relevant har korrigerande och 
förbättrande åtgärder genomförts. Under 2013 inrapporterades inga över-
trädelser av miljö- och arbetsmiljölagstiftningen från koncernens bolag.

Läs mer om Beijer Almas CSR-arbete på  
beijeralma.se

INTERNATIONELL INDUSTRIGRUPP

Beijer Alma är en internationell industri- 
grupp, där ungefär 70 procent av för-
säljningen ligger utanför Sverige. Den 
gemensamma uppförandekoden gäller
alla medarbetare, chefer och styrelse- 
ledamöter i koncernen, oavsett var i värl-
den de befinner sig.
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MEDARBETARE. Under 2013 gjordes en större informationsinsats kring 
uppförandekoden. Ungefär hälften av bolagen genomförde personalenkä-
ter och i huvudsak uppfattades arbetstillfredsställelsen som god.

AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE. Beijer Almas hållbarhetsarbete utvärde-
rades 2013 av försäkringsbolaget Folksam och av Swedbank Robur. Vid 
båda fallen konstaterades att koncernen gjort betydande framsteg inom 
hållbar utveckling. Samtidigt finns det områden som kräver ytterligare 
insatser, exempelvis krav på och utvärdering av leverantörer.

LEVERANTÖRER. Leverantörskontakterna kring hållbarhetsfrågor ökade. 
Vi har informerat om uppförandekoden, ställt krav och följt upp dessa. 
Under 2013 genomfördes cirka 80 utvärderingar av leverantörer, vilket är 
tre gånger fler än 2012.

SAMHÄLLE. Våra produktionsanläggningar hade under 2013 olika kon-
takter med skolor och universitet. Det rörde sig om allt från studiebesök, 
utbildning och praktik till mer avancerade utvecklingsprojekt. Vi visade 
också samhällsengagemang genom ekonomiskt stöd till idrott, hälsovård 
och ideella verksamheter.

Miljö
Miljöaspekter och miljöledning 
Koncernens betydande miljöaspekter är resursförbrukning (material, 
energi, vatten), kemikalieanvändning, utsläpp till luft och vatten, uppkom-
sten av avfall samt indirekta aspekter som förknippas med användningen 
av produkter och transporter. De indirekta aspekterna är särskilt viktiga för 
industrihandelsverksamheten inom Beijer Tech.  

Miljöledning 
Miljöledningssystemet ISO 14001 är infört vid många av Beijer Almas anlägg-
ningar, vilket sätter fokus på de viktiga miljöfrågorna och skapar förutsätt-
ningar för ett målinriktat arbete. Miljömål finns vid de certifierade enheterna 
och rör områden som energi, avfall, klimatpåverkan och transporter. Vi arbe-
tar nu vidare med att certifiera resterande produktionsanläggningar enligt 
ISO 14001.  

Miljölagstiftning 
Våra verksamheter berörs av miljölagstiftningen, både gällande produk-
tionsanläggningarnas miljöpåverkan och produkternas miljöegenskaper. 
I det senare fallet är det exempelvis lagstiftning kring kemiska produk-

MILJÖ, NYCKELTAL Lesjöfors Habia Cable Beijer Tech

Energiförbrukning, GWh (andel av koncernens totala förbrukning, %) 35,5 (72) 11,4 (23) 2,7 (5)

Vattenförbrukning, m3 (andel av koncernens totala förbrukning, %) 13 800 (49) 15 500 (44) 2 100 (7)

Utsläpp av koldioxid, ton (andel av koncernens totala utsläpp, %) 7 090 (65) 3 550 (3) 176 (2)

Utsläpp av VOC, ton (andel av koncernens totala utsläpp, %) 3,5 (4) 89 (96) 0,3 (0)

Avfall, ton (andel av koncernens totala avfallsmängd, %) 1 846 (75) 504 (20) 129 (5)

ISO 14001, antal certifierade enheter 13 1 2

Arbetsolyckor, antal fall med frånvaro (fall/anställd) 41 (0,03)  7 (0,01) 1 (0,004)

Arbetsolyckor, förlorade arbetsdagar (dagar/anställd) 241(0,2) 45 (0,1) 20 (0,1)



11

ter (REACH), elektronikavfall (WEEE), restriktioner kring farliga ämnen 
(RoHS) och producentansvar för förpackningar som är av särskilt intresse. 
Gällande produktionsanläggningarna är sju verksamheter i Sverige till-
stånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Ingen av dessa enheter 
planerar att förnya tillstånd eller anmälan under 2014. Sju av koncernens 
enheter utanför Sverige är tillståndspliktiga eller omfattas av liknande krav 
enligt respektive lands miljölagstiftning. Rutinmässig förnyelse av tillstån-
det planeras vid tre av dessa anläggningar under 2014. I de flesta fall sker 
regelbunden rapportering till miljömyndigheterna och inspektioner genom-
förs av tillsynsmyndigheterna. Under 2013 inspekterades nio anläggningar. 
Endast mindre avvikelser kunde konstateras.

Några överträdelser av miljölagstiftningen, klagomål från grannar eller 
miljörelaterade olyckor registrerades inte under 2013. Vår bedömning är 
att det under 2014 inte introduceras någon ny miljölagstiftning som har 
betydande påverkan på koncernens verksamhet.

Miljöprestanda
MATERIAL OCH KEMIKALIER. Under 2013 användes cirka 21 000 (20 000) 
ton metaller, 830 (800) ton plaster och 180 (150) ton kemiska ämnen. I 
Lesjöfors fjädertillverkning är rostfritt stål och järn de vanligaste råvarorna. 
Inom Habia Cables kabeltillverkning är koppar och plaster de viktigaste 
råvarorna. Habia använder även mer än 100 ton lösningsmedel i sina pro-
cesser. 

Arbetet med att identifieras och – där det är möjligt – ersätta farliga 
ämnen fortsatte under året. Ett tiotal kemiska ämnen ersattes med mindre 
farliga alternativ. Ytterligare ett tiotal ämnen planeras att fasas ut.

ENERGI. Energianvändningen var i absoluta tal något högre än föregående 
år och uppgick till 49,6 (46,2) GWh. Ungefär 70 procent av energin utgjor-
des av indirekt energi, huvudsakligen elektricitet. Biobränslen och ”grön 
el” stod för drygt 10 procent av den totala användningen. Kostnaden för 
energi 2013 var 36,0 (34,6) Mkr. Under året genomfördes många aktiviteter 
inom energiområdet:
●● Installation av belysning med lägre energiförbrukning.
●● Viss teknisk utrustning som kompressorer, fläktar och andra installatio-
ner ersattes med modernare och mer energieffektiva alternativ.

●● Bättre isolering av byggnader och effektivare styrning av ventilationen 
bidrog till minska energiförbrukning.

VATTEN. Användningen av vatten uppgick till 32 000 (27 000) m3, vilket 
motsvarar 10,4 (9,7) m3/Mkr nettoomsättning. Utsläppen av föroreningar 
till avloppsvatten var mycket begränsade. I stort sett samtliga enheter är 
anslutna till kommunala avloppsreningsverk. Kostnaden för vatten var 0,7 
(0,6) Mkr.

UTSLÄPP TILL ATMOSFÄREN. Under året släppte anläggningarna ut 10 800 
ton koldioxid från användningen av energi, vilket är ungefär samma mängd 
koldioxid som 2012. Ungefär 30 procent av koldioxidutsläppen orsaka-
des av användning av naturgas och eldningsolja. Övriga utsläpp kom från 
inköpt elektricitet och fjärrvärme. Energieffektivisering, inköp av ”grön el” 
och andra åtgärder bidrog till att nyckeltalet för klimatpåverkan (ton CO

2
/

MKr nettoomsättning) utvecklades i positiv riktning. 
Utsläppen av lösningsmedel (VOC) uppgick till 93 ton jämfört med 86 

ton under 2012. Vid anläggningen i Kina ska reningsutrustning installeras 
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Utsläpp av VOC, ton (andel av koncernens totala utsläpp, %) 3,5 (4) 89 (96) 0,3 (0)

Avfall, ton (andel av koncernens totala avfallsmängd, %) 1 846 (75) 504 (20) 129 (5)

ISO 14001, antal certifierade enheter 13 1 2

Arbetsolyckor, antal fall med frånvaro (fall/anställd) 41 (0,03)  7 (0,01) 1 (0,004)

Arbetsolyckor, förlorade arbetsdagar (dagar/anställd) 241(0,2) 45 (0,1) 20 (0,1)
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under 2014, vilket kraftigt minskar VOC-utsläppen. Utsläppen av SO2 och 
NOx uppgick till mindre än 1 ton under 2013. Några utsläpp av ozonned-
brytande ämnen (HCFC) förekom inte.  

AVFALL. Avfallsvolymen i absoluta tal var oförändrad jämfört med tidigare 
år och uppgick till 2 500 ton. Huvuddelen av avfallet utgjordes av metaller, 
plaster, papper och andra återvinningsbara material. Cirka 5 procent bestod 
av farligt avfall som omhändertogs av godkända avfallsbehandlare. Kost-
naden för avfallshanteringen uppgick till 2,4 (1,0) Mkr.

Avfallsfrågorna är prioriterade vid Beijer Almas enheter. Åtgärderna 
omfattar bland annat minskade kassationer, bättre källsortering och ökad 
intern återvinning av plastavfall. 

TRANSPORTER. Inköp av bränslesnålare fordon, samordning av transpor-
ter, ökad användning av videokonferenser och fler transporter med tåg är 
exempel på åtgärder som genomfördes 2013. Inom Beijer Tech minskades 
utsläppen av koldioxid med mer än 100 ton per år genom ökad användning 
av tågtransporter och bränslesnålare fordon.

MILJÖRISKER. Vid en anläggning i Sverige är marken förorenad av metaller 
och olja. Beijer Alma har inte något ekonomiskt ansvar för utredning och 
sanering och ärendet administreras och finansieras av länsstyrelsen. En 
annan av de svenska enheterna finns med i myndigheternas register över 
förorenad mark (Mifo-registret) i den lägsta riskklassen. Några risker som 
kan hänföras till klimatförändringen eller andra miljöfaktorer har inte rap-
porterats.

MILJÖ OCH EKONOMI. Under året investerades 3,7 (5,0) Mkr i miljö- och 
arbetsmiljöåtgärder. De viktigaste investeringarna rörde förbättrad arbets-
miljö och utrustning för minskade utsläpp av VOC till atmosfären. De mil-
jörelaterade kostnaderna uppgick till 5,5 (4,2) Mkr och var främst kopp-
lade till omhändertagande av avfall. Miljöarbetet genererade besparingar 
på cirka 0,5 Mkr inom energiområdet.

Människor
Internationell koncern
Koncernens drygt 2 000 medarbetare har sin bakgrund i många kulturer 
med olika värderingar. Ungefär två tredjedelar av de anställda finns utanför 
Sverige. Internationaliseringen är en konkurrensfördel, som exempelvis gör 
att Beijer Alma kan kombinera lågkostnadsproduktion med tillverkning i 
högkostnadsländer. 

Alla medarbetare omfattas av vår uppförandekod och synen på frågor 

MEDARBETARE, NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009

Medeltal antal anställda 2 110  1 831 1 687 1 397 1 146

Andel tjänstemän (%) 31 32 33 35 32

Andel produktionspersonal (%) 69 68 67 65 68

Andel kvinnor (%) 35 34 32 29 29

Andel anställda i lågkostnadsländer (%) 30 30 28 24 23

Sjukfrånvaro korttid (%) 1,9 2,1 2,1 2,5 2,3

Sjukfrånvaro långtid (%) 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2

Andel anställda i Sverige (%) 33 36 40 47 43



13

om miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och etik gäller på samma sätt 
över hela världen. Det praktiska arbetet med personalfrågor i koncernen är 
decentraliserat. Varje koncernbolag har ansvar för att hantera dessa frågor 
på ett sätt som stämmer överens med koncernens riktlinjer och med res-
pektive lands lagstiftning och kultur.

LÖNESÄTTNING OCH KOLLEKTIVAVTAL. Samma regler och värderingar 
gäller för alla enheter. Lönesättningen följer lagstiftning, överstiger sociala 
minimilöner och är fullt ut marknadsmässig. Skillnader i kultur och lagstift-
ning gör att den faktiska anslutningen till kollektiva avtal varierar i olika 
länder. Vid ungefär hälften av enheterna omfattas flertalet medarbetare av 
kollektivavtal.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Vi uppmuntrar mångfald och tar avstånd från 
alla former av diskriminering. Under 2013 tog majoriteten av medarbetarna 
del av Beijer Almas uppförandekod och vår syn på mänskliga rättigheter. 
Redovisningen från våra bolag visar inte på några överträdelser hos oss 
själva eller koncernens leverantörer.

Inom Beijer Alma är jämställdhetsarbetet decentraliserat och bedrivs 
enligt koncernbolagens jämställdhetsplaner. Andelen kvinnor bland de 
anställda var under året 35 procent (34). Andelen kvinnor i styrelsen var 
29 procent (29).

UTBILDNING. Under 2013 genomfördes ungefär 14 700 utbildningstimmar. 
Det motsvarar sju timmar per anställd. Frågor om miljö och arbetsmiljö togs 
upp vid utbildningarna och omfattade i snitt cirka två timmar. Utbildning 
säkerställer att medarbetarna har rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter 
samt ger dem möjlighet att utveckla sina färdigheter och förstå koncernens 
grundläggande värderingar.

Hälsa och säkerhet
Koncernmålet kring hälsa och säkerhet syftar till att minska antalet arbets-
olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar samt att skapa bättre förståelse 
för de bakomliggande orsakerna till skador och sjukdomar. Det förebyg-
gande arbetet är viktigt och vid majoriteten av anläggningarna genomför-
des under året olika typer av arbetsmiljömätningar, skyddsronder, riskana-
lyser, hälsoundersökningar och utbildningar. Formella skyddskommittéer 
finns vid cirka 85 procent av enheterna.  

Under året inträffade 49 (26) arbetsolyckor som resulterade i mer än en 
dags frånvaro. Den sammanlagda frånvaron orsakad av olyckor uppgick till 
306 (211) dagar. För att öka fokuseringen på förebyggande arbete införs 
system för att registrera incidenter (”near misses”) i arbetsmiljön. Korttids- 
och långtidsfrånvaron var fortsatt låg och uppgick till 2,8 procent (3,0).

Etik
GOD AFFÄRSETIK. Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet och förväntar 
oss detsamma av våra affärspartners. Mutor är förbjudna. Gåvor och andra 
förmåner kan vara delar av förväntad gästfrihet, men får inte gå utöver 
lokala seder och lagstiftning. Det är också viktigt att följa konkurrenslag-
stiftningen. Under 2013 kunde inga överträdelser konstateras. Vi gjorde 
även en genomlysning av hur våra bolag agerar för att motverka korrup-
tion.

ÅTGÄRDER MOT KORRUPTION

Via frågeställningar från FN Global 
Compact gjordes 2013 en kartläggning av 
hur våra enheter arbetar för att förebygga 
korruption. 

●● Medvetenheten om korruption och 
aktiviteterna för att förebygga detta har 
ökat.

●● Beijer Almas uppförandekod används 
som vägledning. 

●● Flera bolag har tagit fram riktlinjer 
gällande storleken på gåvor samt för 
affärsrepresentation.

●● Bolagen har nolltolerans mot mutor 
och har infört sanktionssystem för 
överträdelser.

●● Ledningssystem, information, 
utbildning och ekonomisk uppföljning 
används för att förebygga korruption.

Sverige 33 %

Asien 19 %
 
Övriga Europa 2 %

Övriga EU 46 %

MEDARBETARE 
GEOGRAFISK SPRIDNING

Skador av maskiner och utrustningar 27 %

Fall 24 %

Farliga ämnen 2 % 

Brännskador 2 %

Tunga lyft och repetitivt  
arbete 24 %

Övrigt, exempelvis skärskador  
och transportolyckor 20 %

ORSAKER TILL  
ARBETSPLATSOLYCKOR
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Andel tjänstemän (%) 31 32 33 35 32
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Andel kvinnor (%) 35 34 32 29 29

Andel anställda i lågkostnadsländer (%) 30 30 28 24 23

Sjukfrånvaro korttid (%) 1,9 2,1 2,1 2,5 2,3

Sjukfrånvaro långtid (%) 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2

Andel anställda i Sverige (%) 33 36 40 47 43



14

Hållbarhetsnyheter i korthet

ANSVAR FÖR MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK

Under våren kommunicerades Beijer Almas upp- 
förandekod kring miljö och socialt ansvar i hela Lesjö-
forskoncernen. Koden bygger på internationella rikt-
linjer och konventioner från bland annat FN och ISO 
26000-standarden för socialt ansvar. Samma uppfö-
randekod gäller för alla företag och medarbetare inom 
Beijer Almasfären och på samma sätt över hela världen. 

Ansvarsfullt företagande
MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, ETYKA

Unternehmerische  
Sozialverantwortung 

(Corporate Social Responsibility)

MENSCHEN, UMWELT UND ETHIK

Corporate Social Responsibility
PEOPLE, THE ENVIRONMENT AND ETHICS

Vastuullinen yritystoiminta
IHMISET, YMPÄRISTÖ JA ETIIKKA

企业社会责任
人员、环境和道德

”  För både kunder och  
 medarbetare är det 
viktigt att Habia driver en 
ansvarsfull verksamhet, där 
vi följer lagar och regler och 
strävar efter minsta möjliga 
miljöpåverkan. Vi är dess-
utom ett globalt företag, 
och måste därmed tillse att 
värderingarna och det soci-
ala ansvarstagandet gäller 
på samtliga marknader.

 CARL MODIGH, VD HABIA CABLE  

ENERGIBESPARINGAR 
OCH FÖRNYELSEBAR 
EL 
Lundgrens har investerat 
i nya snabbportar vid sin 
anläggning i Sisjön i Göte-
borg. De nya portarna 
sparar energi, men förbätt-
rar samtidigt arbetsmiljön 
eftersom nedsmutsningen 
i lokalerna nu minskar. 
Dessutom används numera 
endast förnyelsebar el. 
Jämfört med produktion 
av vanlig el minskar grön el 
utsläppen av koldioxid med 
98 procent.

BÄTTRE ARBETS- 
MILJÖ MED RÄTT 
SMÖRJMEDEL

När Preben Z bytte smörj- 
och kylmedel hos företaget 
KM Rustfri förbättrades 
arbetsmiljön. Företaget 
är specialiserat på bear-
betning av rostfritt stål. 
Flera maskinoperatörer 
hade tidigare problem med 
hudirritationer – problem 
som försvann under längre 
ledigheter och därför kopp-
lades till arbetsmiljön. Med 
det nya smörj- och kylmed-
let försvann hudproblemen. 
Samtidigt märkte operatö-
rerna att bearbetningspro-
cessen blev både tystare 
och renare. 
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”
 Vår företagskultur bygger på ett decentraliserat 
 arbetssätt, där den enskilda individens roll har 
stor betydelse. När Lesjöfors sätter människan i cen-
trum betonar vi samtidigt att CSR är viktigt. Det gäller 
bland annat arbetsförhållanden, yttre miljöpåverkan och 
affärsetik, där vi tar ansvar och visar hänsyn – både mot 
nuvarande och framtida generationer.

 KJELL-ARNE LINDBÄCK, VD LESJÖFORS  

SATSNING PÅ  
ENERGIBESPARINGAR

Under året tog arbetet 
med energi besparingar fart 
vid fabriken i Söderfors. 
De pågående insatserna 
omfattar dels själva indus-
trifastigheten, dels tillverk-
ningsprocessen av kablar. 
Bara genom att styra 
fläktarna i fastigheten på 
ett effektivare sätt beräk-
nas energiförbrukningen 
kunna minska med 10–20 
procent. Och via bättre 
styrning och optimering 
av teknik och maskiner 
i kabeltillverkningen bör 
Habia kunna göra energi- 
besparingar på mellan 20 
och 40 procent.

”  CSR-frågorna präglar Beijer Techs industri- 
 handelsverksamhet på flera sätt. Gentemot med-
arbetarna betonas socialt ansvar, t ex gällande arbets-
miljö, jämställdhet och affärsetik. I samarbetet med trans-
portörer och leverantörer har vi även möjlighet att bidra 
till lägre miljöpåverkan och till att fler miljöriktiga produk-
ter kan lanseras på våra marknader.

 PETER KOLLERT, VD BEIJER TECH  

LUNDGRENS TÄTAR GRÖN EL 
Lundgrens har under hösten levererat industrigummi till 
ett banbrytande energiprojekt på den svenska västkusten. 
Det är företaget Seabased som levererar en demonstra-
tionsanläggning för elproduktion via vågkraft. Vågkrafts- 
aggregaten står på havsbotten och fångar upp vågornas 
rörelseenergi, som omvandlas till elenergi. Lundgrens har 
levererat gummiduk som används som tätning i de våg- 
energiomvandlare som finns på havsbotten.
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ARBETSRELATERAD SJUKDOM. En arbetsrelaterad sjukdom orsakas av 
långvarig exponering till någon speciell arbetsmiljöfaktor, exempelvis 
buller, damm och lösningsmedel.

ARBETSRELATERAD SKADA. En arbetsrelaterad skada är en plötslig hän-
delse (olycka) som kan hänföras till arbetet och som ger upphov till ett sår 
eller annan skada. Typiska arbetsskador i polymerindustrin är skärsår, fall 
och skador som orsakas av tunga lyft och repetitivt arbete. Beijer Alma 
rapporterar arbetsrelaterade skador som en olycka som orsakar mer än en 
dags frånvaro (Lost Work Case; LWC). 

CSR/CR. Corporate Social Responsibility/Corporate Responsibility är 
begrepp som innefattar hur företag arbetar med frågor som rör miljö, soci-
alt ansvar, ekonomiskt ansvar och affärsetik. Begreppen används ofta med 
samma innebörd som begreppet ”hållbar utveckling”.

GLOBAL COMPACT. Ett initiativ från Förenta Nationerna för ansvarsfullt 
företagande. Deltagande organisationer åtar sig att stödja tio grundläg-
gande principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och 
motarbetande av korruption. 

KOLDIOXID (CO2). Koldioxid bildas vid alla processer där kolinnehållande 
material förbränns, exempelvis vid förbränning av fossila bränslen. Det 
är mycket troligt att koldioxiden ökar den globala uppvärmningen (växt-
huseffekten). Beijer Alma redovisar koldioxidutsläpp från den direkta och 
indirekta energianvändningen.

MILJÖASPEKT. De delar av en organisations aktiviteter, produkter eller 
tjänster som samspelar med miljön.

MILJÖRELATERADE KOSTNADER. Kostnader som kan hänföras till åtgär-
der för att förebygga, minska eller återställa miljöpåverkan som orsakas 
av organisationens verksamheter. Motsvarande gäller för kostnader inom 
arbetsmiljöområdet. Kostnaderna omfattar bland annat administration, 
inköp av externa tjänster, avgifter till myndigheter, underhåll av miljöled-
ningssystem, avfallskostnader samt kostnader för externa inspektioner och 
revisioner. 

MILJÖRELATERADE INVESTERINGAR. Investeringar för att förebygga och 
minska miljöpåverkan från koncernens verksamheter. Motsvarande gäller 
för investeringar i bättre arbetsmiljö.

Definitioner och  
ordförklaringar
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HCFC/HFC. Ämnen som bryter ner atmosfärens ozonskikt.

HÅLLBAR UTVECKLING. Begreppet avser en utveckling som ”tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov”. Hållbar utveckling omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

ISO 14001. Internationell standard kring miljöledningssystem som introducera-
des 1996. För närvarande är drygt 300 000 organisationer över hela världen 
certifierade enligt kraven i ISO 14001. En uppdaterad version av standarden 
kommer 2015.

ISO 26000.  Internationell standard som ger vägledning kring hur organisationer 
kan hantera frågor som rör socialt ansvar. Standarden introducerades 2010. 

NOX (KVÄVEOXIDER) . Gasformiga oxider som bildas vid förbränningsprocesser 
genom oxidation av kväve. Ämnena är skadliga för miljö och hälsa och orsakar 
bland annat försurning och övergödning.

REACH. Kemikalielagstiftning inom EU som syftar till säkrare hantering av kemi-
kalier. Kemiska ämnen ska registreras för en viss användning och särskilt farliga 
ämnen kan beläggas med restriktioner.

ROHS. EU-lagstiftning som begränsar användningen av vissa miljö- och hälso-
farliga ämnen.

SO2 (SVAVELDIOXID). Svaveldioxid bildas då petroleumprodukter förbränns. 
Gasen bidrar till försurning av vattendrag och mark. I högre koncentration är 
svaveldioxid skadlig för människors hälsa. 

UPPFÖRANDEKOD/CODE OF CONDUCT. Riktlinjer för medarbetare kring 
affärsetik, miljö, arbetsförhållanden och socialt ansvar. 

VOC. Lättflyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compounds), som lätt 
förångas i rumstemperatur. Halten av lättflyktiga kolväten i luften har negativa 
hälso- och miljöeffekter, bland annat bidrar de till bildandet av marknära ozon.
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Beijer Almas hållbarhetsredovisning för 2013 omfattar aspekter som rör 
miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik. Ambitionen är att redo-
visningen ska ge medarbetare och externa intressenter en tydlig bild av 
bolagets aktiviteter inom hållbarhetsområdet (CSR/CR) och hur dessa 
samspelar med affärsverksamheten. Alla enheter som tillhörde Beijer Alma 
under 2013 ingår i redovisningen med undantag för två bolag som nyligen 
förvärvats. Sammanlagt har 25 enheter bidragit med data.

Redovisningsprinciper
Varje produktionsenhet bidrar med kvantitativ och kvalitativ information 
enligt Beijer Almas formulär för hållbarhetsredovisning. Chefen för res-
pektive bolag/enhet är ansvarig för kvalitetssäkring av den information 
som lämnas in. Årets prestanda jämförs och verifieras med föregående års 
uppgifter. Ytterligare kvalitetskontroller görs i samband med intervjuer och 
platsbesök.

Utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från den direkta 
energianvändningen görs med hjälp av omräkningsfaktorer. Dessa baseras 
på energiinnehållet och kvaliteten på de bränslen som används. Utsläppen 
av koldioxid från den indirekta energianvändningen – främst elektricitet 
– baseras på utsläppsdata från Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG 
Protocol) för de länder där Beijer Alma har verksamheter. Information om 
utsläpp av VOC – lösningsmedel, färg, lacker – baseras huvudsakligen på 
massbalansberäkningar. 
 

Om hållbarhets- 
redovisningen



19



Beijer Alma AB (publ) 
Org nr 556229-7480 
Forumgallerian, Dragarbrunnsgatan 45 
Box 1747, 751 47 Uppsala 
Telefon 018-15 71 60 
Telefax 018-15 89 87 
E-post info@beijeralma.se

www.beijeralma.se

 Beijer Almas uppförandekod  
 är ett stöd för oss, men det 
är genom en sund företagskultur 
som ansvarstagandet blir en del av 
vardagen.

Bertil Persson 
vd och koncernchef

”


