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Beijer Almas viktigaste mål är att skapa
mervärde för våra kunder, aktieägare,
samarbetspartners och medarbetare.
Dessa mervärden måste vi skapa utan
att kompromissa med våra ambitioner
kring kvalitet och hållbar utveckling.
Därmed blir miljöansvar, socialt ansvar
och god affärsetik självklara delar i vår
dagliga verksamhet och i koncernens
långsiktiga strategi.

BEIJER ALMA

Starka, lönsamma relationer
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.
Vår affärsidé är att äga och utveckla mindre och medelstora företag med god tillväxtpotential. Det aktiva och
långsiktiga ägandet – kombinerat med investeringar
och förvärv – skapar konkurrenskraft i valda marknadssegment. I alla segment fokuserar dotterbolagen 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.

●●

Samlat och systematiskt
hållbarhetsarbete
På senare år har hållbarhetsarbetet samordnats. Det gör
att riktlinjer och redovisning kan integreras på samma
sätt i alla bolag. Det förbättrar möjligheterna att kommunicera utvecklingen på hållbarhetsområdet i samtliga
verksamheter. Till de viktigaste insatserna hör:
• En gemensam uppförandekod som förankrats i
koncernen.
• Ett koncernövergripande redovisningssystem för
hållbarhetsarbetet har etablerats och informationen
i årsredovisningen har utökats sedan 2012.
• Sedan 2013 publicerar Beijer Alma en separat
hållbarhetsredovisning.
• Hållbar utveckling ingår i den strategiska planeringen
och koncernövergripande mål har etablerats.
• Det systematiska hållbarhetsarbetet utvecklas vidare.
Miljöledningssystemet ISO 14001 är en grundpelare i
detta arbete.
• Koncernens fokusområden rör energi, klimat, avfall,
säkra arbetsplatser och ökat samhällsengagemang.
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Viktiga
händelser
2014
• Ny reningsutrustning i

Kina gav kraftigt minskade
lösningsmedelsutsläpp.
• Projekt och åtgärder
för att öka energieffektiviseringen.
• Det tyska bolaget Stumpp
+ Schüle certifierades
enligt ISO 14001.
• Beijer Tech minskade
klimatpåverkan via
bränslesnålare fordon och
fler järnvägstransporter.
• System för rapportering
av incidenter i arbetsmiljön infördes på bred
front.
• Lesjöfors fick toppbetyg
från ABB vid en kvalitetsoch miljörevision.
• Ökat antal utvärderingar
av leverantörernas
hållbarhetsarbete.

DOT TERBOLAGEN

Lesjöfors –
komplett leverantör
Lesjöfors är en komplett leverantör av fjädrar,
tråd-, och banddetaljer. Produkterna används i
de flesta industrisektorer – 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.

Habia Cable –
ledande kabeltillverkare
Habia Cable är en ledande tillverkare av
kundanpassade specialkablar. Många av
kablarna används i högteknologiska
applikationer i utsatta miljöer – exempelvis i
kärnkraftverk, militära applikationer eller i
avancerade industrikomponenter. Habia är
global marknadsledare inom kablar för mobil
telekom. Produkterna används för signalöverföring i basstationsantenner och säljs på 25
marknader.

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 verksamheten är dotterbolaget
Lundgrens, som arbetar med flödesteknik och
industrigummi. Lundgrens är marknadsledande
på industrislang i Sverige.
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KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Brett ansvarstagande är en självklar del i koncernens arbete för att
nå lönsam tillväxt. Synen på ansvarstagande återspeglas i uppförandekoden, som är rättesnöret i frågor om miljö, socialt ansvar och etik.

Tydliga, koncerngemensamma mål och en mer utvecklad
hållbarhetsredovisning – det är några av insatserna som
präglat hållbarhetsarbetet 2014. Arbetet följer färdplanen
som tidigare lagts fast. För 2014 innebär planen även ett
fortsatt fokus på ISO 14001 och att hållbarhetsfrågorna
integrerats i den strategiska planeringen.
Beijer Almas främsta mål är att skapa lönsam tillväxt.

registrera incidenter på ett effektivare sätt. Syftet är att
tidigt fånga upp risker och förhindra att de resulterar i
olyckor. Här har Habia gjort satsningar som presenteras
i hållbarhetsredovisningen. Dessutom ger vi exempel på
arbetsmiljöförbättringar i Lesjöfors.
Beijer Almas uppförandekod är rättesnöret i frågor
om miljö och socialt ansvar. Koden lägger fast klara

Koncernstrategin visar vilka tillväxtkriterier som måste

målsättningar och betonar att reglerna gäller alla med-

vara uppfyllda för att detta mål ska nås. Här betonas

arbetare, chefer och styrelseledamöter i Beijer Alma,

också vikten av ett ansvarsfullt företagande, där vi

oavsett var i världen de befinner sig. Samtidigt ställer vi

begränsar vår miljöpåverkan och erbjuder medarbetarna

krav på att våra samarbetspartners tar ett tydligt ansvar.

en trygg och utvecklande arbetsmiljö.

Under 2014 har Beijer Tech vidareutvecklat arbetet med

Under 2014 har hållbarhetsfrågorna integrerats mer
i vår strategiska planering. De blir på så sätt en självklar
del av den strategiöversyn som görs varje år och där sty-

leverantörsbedömningar, som kartlägger hur deras leverantörer möter kraven på hållbart företagande.
Sedan 2013 publicerar vi en separat hållbarhetsredo-

relse, koncernledning och ledningsgrupperna i dotterbo-

visning. Den har utökats 2014 genom att fler nyckeltal och

lagen medverkar. Även arbetet med miljöcertifieringen

hållbarhetsparametrar nu följs upp. I årets redovisning ger

ISO 14001 har utökats. En av Lesjöfors tyska verksam-

vi också fler exempel på vad som görs för att minska vår

heter certifierades 2014 och fram till halvårsskiftet 2016

miljöpåverkan och stärka samhällsengagemanget.

planerar ytterligare fyra bolag för certifieringar.

Utökad färdplan
Med sikte på 2018

Även om uppförandekoden är ett stöd så är det genom

Under 2014 har också Beijer Almas hållbarhetsmål kon-

den sunda företagskulturen som ansvarstagandet blir en

kretiserats. Målen är satta med sikte på 2018 och täcker

del av vardagen. En bra intern kultur bygger på trygghet,

områden som energi och klimat samt avfall, hälsa och

där medarbete känner sig respekterade och väl behand-

säkerhet. Baserat på de övergripande målen tar koncern-

lade. Lika viktigt är det med ärlighet i kontakterna

bolagen fram egna mål och handlingsplaner. Vad gäller

människor emellan, oavsett om det gäller styrelse och

energi och klimat är målet att minska energianvänd-

ledning, i dialogen mellan chefer och medarbetare eller i

ningen med 10 procent. Mängden avfall ska minskas

kontakterna med kunder och affärspartners.
Som nämnts ger färdplanen riktning i hållbarhets-

med lika mycket till 2018.
Gällande arbetsplatsolyckor har vi en nollvision. För
att minimera olyckorna arbetar vi bland annat med att

2012
●●
●●
●●
●●

Analys av arbetet med hållbar
utveckling.
Beijer Almas uppförandekod tas fram.
System för hållbarhetsredovisning
utvecklas.
Fördjupad information om ansvarsfullt
företagande i årsredovisningen.

arbetet. Planen har i år utökats med fler aktiviteter och
sträcker sig nu fram till 2017. Till dess planerar vi exem-

2013
●●
●●

●●

Beijer Almas uppförandekod införs
i hela koncernen.
Långsiktig strategi för hållbar
utveckling och koncernövergripande
mål.
Redovisning av klimatpåverkan enligt
Carbon Disclosure Project (CDP).

2014
●●

●●

●●
●●
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Detaljerade koncernövergripande mål
för energi, klimat, avfall, arbetsmiljö
och samhällsengagemang.
Utökad hållbarhetsredovisning på
hemsidan. Fortsatt redovisning
enligt CDP.
Fortsatt införande av ISO 14001
vid alla tillverkande anläggningar.
Hållbarhetsfrågor införs i den
strategiska planeringen.

KONCERNCHEFEN HAR ORDET
DANIEL HERTZELL

pelvis att ansluta Beijer Alma till FN Global Compact och
fördjupa våra leverantörsbedömningar. Dessutom forsätter arbetet med hållbarhetsmålen, vilket understryker att
ansvarsfullt företagande är och förblir viktigt för oss.

2015
●●

●●

●●
●●

Fortsatt arbete med koncernmålen
kring energi, klimat, avfall, arbetsmiljö och samhälle.
Fördjupad hållbarhetsredovisning
enligt internationella riktlinjer.
Fortsatt redovisning enligt CDP.
Planerad anslutning till FN Global
Compact.
ISO 14001 införs vid flera enheter
i koncernen.

2016
●●

●●
●●
●●

Fortsatt fokus på leverantörsbedömningar och koncernens
hållbarhetsmål.
Halvtidsutvärdering av hållbarhetsstrategi och mål.
Hållbarhets- och CDP-redovisningen
utvecklas vidare.
Arbetet med att införa ISO 14001
fortsätter. Anpassning till den nya
versionen (ISO 14001:2015) inleds.

Bertil Persson, vd och koncernchef

2017
●●

●●

Anpassningen av miljöledningssystemen till ISO 14001:2015
fortsätter och ska vara avklarad
senast 2018.
Förberedelser för uppdateringen
under 2018 av strategin och
målen för hållbar utveckling.
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STRATEGI

Strategipyramiden beskriver hur vi arbetar för att växa koncernen på ett lönsamt
sätt. Strategin bygger på att Beijer Alma styr verksamheten på ett effektivt sätt,
att vi är långsiktiga och ansvarsfulla. Med ansvar menas att vi begränsar koncernens
miljöpåverkan, tar ett socialt ansvar samt erbjuder en trygg och utvecklande
arbetsmiljö.

Långsiktigt ägande

Högt kundvärde

Långsiktighet innebär att våra koncernbolag inte utveck-

En stor del av koncernbolagens produkter och tjänster

las med sikte på en kommande exit. Målet är istället att

är anpassade till specifika behov eller baseras på unika

utveckla långsiktigt framgångsrika företagsgrupper med

produktkoncept. Det ger ett högre värde som kunden är

industriellt sunda strukturer, där både tillväxten och

beredd att betala för och som bidrar till vår lönsamhet.

lönsamheten är hög över tiden.

Till skillnad från standardiserade volymprodukter ger
anpassade produkter och unika koncept med högt kund-

Ansvarsfullt företagande

värde även större handlingsfrihet inom försäljning och

För att klara målet om långsiktigt lönsam tillväxt måste

marknadsföring.

vårt företagande vara ansvarsfullt. Det innebär att vi
begränsar påverkan på miljön, tar ett tydligt socialt

Internationell marknadstäckning

ansvar samt erbjuder en trygg och utvecklande arbets-

Våra tillverkande bolag arbetar i stor utsträckning med

miljö för medarbetarna. Lika viktigt är det att kunder,

nischprodukter, som tillverkas i relativt små serier och

leverantörer och affärspartners förknippar Beijer Alma

som har ett högre kundvärde. För att expandera och

med sunda värderingar. Vi är ett globalt företag där

skapa tillväxt med sådana produkter måste bolagen ha

ansvarstagandet gäller alla medarbetare, chefer och

en bred, internationell försäljning.

styrelsemedlemmar, oavsett var i världen de befinner sig.
Stark marknadsposition
Verksamhetsstyrning

Hög kvalitet, sortimentsbredd, kundanpassning och hög

Vi arbetar nära koncernbolagen med mål, uppföljning

service möjliggör starka marknadspositioner. På så sätt

och långsiktig styrning. Det här arbetet avser normalt

kan koncernbolagen konkurrera med andra mervärden

inte operativa insatser, utan strategisk utveckling,

än lågt pris, vilket möjliggör en högre lönsamhet.

förvärv och investeringar. Det ger våra bolag tillgång
till managementresurser som ofta saknas i medelstora

Diversifierad kund- och leverantörsbas

företag.

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

LÖNSAM
TILLVÄXT

LÖNSAM
TILLVÄXT

ORGANISK
TILLVÄXT

HÖGT
KUNDVÄRDE

LÅNGSIKTIGT
ÄGANDE
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STRATEGI

Ansvarsfullt företagande innebär
att vi begränsar påverkan på
miljön, tar ett tydligt socialt
ansvar samt erbjuder en trygg
och utvecklande arbetsmiljö.

Organisk tillväxt

Lönsam tillväxt

Organisk tillväxt innebär att bolagen gör fortgående sats-

Inriktningen på tillväxt är grundläggande för oss, men

ningar på produkt- och marknadsutveckling. Vi priorite-

för att leva upp till kraven måste denna tillväxt förenas

rar sådan tillväxt eftersom den ofta ger en högre kvalitet

med en uthållig, god lönsamhet. Det uppnås genom att

och en lägre risk. Dessutom görs arbetet i våra befintliga

bolagen arbetar systematiskt med våra fyra kriterier i

organisationer och inriktas på marknader och produkter

sin utveckling – högt kundvärde, internationell mark-

som vi känner väl.

nadstäckning, stark marknadsposition och diversifierad
kund- och leverantörsbas. Till detta läggs de andra

Företagsförvärv

delarna i strategipyramiden – långsiktigheten, ansvars-

Företagsförvärv kan både gälla tilläggsförvärv i kon-

tagandet och verksamhetsstyrningen, som bidrar till den

cernbolagen och helt nya verksamheter. Tilläggsförvärv

lönsamma tillväxten i koncernbolagen.

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. Förvärv av helt nya verksamheter
innebär att vi förvärvar nya underkoncerner, som ger
Beijer Alma fler ben att stå på.

LÖNSAM
TILLVÄXT

LÖNSAM
TILLVÄXT

ORGANISK
TILLVÄXT

HÖGT
KUNDVÄRDE

LÅNGSIKTIGT
ÄGANDE

FÖRETAGSFÖRVÄRV

INTERNATIONELL
MARKNADSTÄCKNING

STARK
MARKNADSPOSITION

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE

ORGANISK
TILLVÄXT

DIVERSIFIERAD
KUND- OCH
LEVERANTÖRSBAS

HÖGT
KUNDVÄRDE

VERKSAMHETSSTYRNING

LÅNGSIKTIGT
ÄGANDE

FÖRETAGSFÖRVÄRV

INTERNATIONELL
MARKNADSTÄCKNING

STARK
MARKNADSPOSITION

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE

DIVERSIFIERAD
KUND- OCH
LEVERANTÖRSBAS

VERKSAMHETSSTYRNING
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ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

För att klara målet om långsiktigt lönsam tillväxt ska vårt företagande vara ansvarsfullt och bygga på en hållbar utveckling. Det innebär att vi begränsar påverkan på
miljön, tar ett socialt ansvar samt erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö
för medarbetarna. Detta breda ansvarstagande gäller alla medarbetare, chefer och
styrelsemedlemmar, oavsett var i världen de befinner sig.

De viktigaste hållbarhetsfrågorna

ner, överenskommelser och standarder och baseras på

Oavsett var vi befinner oss i världen är aspekter som rör

ISO 26000, som är en standard för socialt ansvar. Tillsam-

påverkan på miljön, sociala förhållanden och affärsetik

mans med reglerna för bolagsstyrning och koncernens

betydelsefulla. För oss är det viktigt att agera inom områ-

övriga riktlinjer fungerar koden som ett ramverk för oss.

den där vi kan bidra till en hållbar utveckling samt möta

Den gäller alla medarbetare, chefer och styrelsemedlem-

olika intressenters krav och förväntningar. Hållbarhetsar-

mar i Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig.
Under 2014 fortsatte insatserna för att förankra

betet inriktas på fyra frågor:

koden hos chefer och medarbetare. Nya medarbetare

●● Öka energieffektiviteten och minska avfallsmängderna

är en självklar målgrupp för utbildningsinsatserna. Vid

vid produktionsanläggningarna.
●● Minska klimatpåverkan från processer och transporter.

många enheter fick medarbetarna en förnyad genom-

●● Skapa god och utvecklande arbetsmiljö för medarbe-

gång av hur uppförandekoden ska användas.

tarna.
Strategi, mål och uppföljning

●● Bidra till att koncernens leverantörer arbetar med

Beijer Almas strategi för hållbar utveckling bygger på

hållbar utveckling.

följande delar:
●● Fokus på hållbarhetsfrågor som är väsentliga för

Uppförandekoden – ett rättesnöre
Beijer Almas uppförandekod klargör hur vi visar respekt

koncernens affärsstrategi och betydelsefulla för våra

för mänskliga rättigheter, arbetar förebyggande med

intressenter.

frågor som rör miljö och arbetsmiljö, praktiserar god

●● Långsiktiga koncernövergripande mål inom viktiga

affärsetik samt är raka och ärliga i vår kommunikation.

områden. Dessa kompletteras med detaljerade mål och

Uppförandekoden bygger på internationella konventio-

handlingsplaner vid koncernens enheter.

BEIJER ALMAS HÅLLBARHETSMÅL

2012

2013

Vid utgången av 2018 ska energianvändningen ha minskat med 10 procent (GWh/
nettoomsättning).*

Se diagram på sid 15

Energieffektiviseringsåtgärder genomfördes
vid flera enheter (utrustningar, ventilation,
belysning).

Vid utgången av 2018 ska utsläppen av
koldioxid ha minskat med 10 procent
(ton/nettoomsättning).*

Se diagram på sid 15

Energieffektivisering ger minskad påverkan
på klimatet. Minskad användning av fossila
bränslen för uppvärmning och transporter,
men ökad användning av fossilbaserad el i
Kina och Tyskland.

Vid utgången av 2018 ska koncernens
avfallsmängd ha minskat med 10 procent
(ton/nettoomsättning).*

Se diagram på sid 16

Många aktiviteter genomförs för att minska
kassationer och förhindra uppkomsten av
avfall.

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor
och olycksfrekvensen ska minska. System
för att registrera incidenter i arbetsmiljön
ska vara infört under 2015 (antal olyckor
samt antal olyckor per anställd).

26
(0,014)

49
(0,023)

37
(0,017)

System för att rapportera incidenter har
under året införts i ökande grad och finns nu
vid 75 procent av koncernens enheter.

Certifierade ledningssystem ska finnas
vid alla producerande enheter samt vid
andra enheter där det är relevant med ett
miljöledningssystem (antal certifierade
enheter).

16

16

17

Under året miljöcertifierades en enhet i
Tyskland. Fyra enheter planerar certifiering
inom 6–18 månader.

Vi ska under perioden 2015–2018 öka
vårt samhällsengagemang.

**

**

**

Pågående samarbeten med skolor och
universitet samt ekonomiskt stöd till idrott,
hälsovård och kultur. Se även faktaruta på
sid 17.

Målet uppnått.

10

2014

SÅ GÅR DET

* Medeltalet för 2012–2013 utgör baslinje. ** Utvecklingen beskrivs i kvalitativa termer.
Positiv trend, goda möjligheter att nå målet. Negativ trend, ytterligare åtgärder behövs.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Effektiva leverantörsbedömningar
Beijer Tech har tagit fram rutiner för leverantörsbedömningar. De
görs för att säkra att leverantörerna lever upp till kraven på hållbart
företagande – krav som Beijer Tech och företagets kunder ställer på
sina samarbetspartners.
– Hållbart företagande är en viktig del av vår värdegrund.
Leverantörsbedömningarna ger oss en god möjlighet att påverka
företagandet i hela värdekedjan. Även i Beijer Almas uppförandekod
poängteras att inte bara vi, utan också våra leverantörer ska agera i
linje med koden, säger Christian Meincke, chef för affärsutveckling i
Beijer Tech.
Bedömningar görs på tre nivåer beroende på vilka risker som
kopplas till en leverantör. Den första nivån innebär att Beijer Tech
informerar om sina etiska riktlinjer och tydliggör att leverantören
förväntas arbeta aktivt med CSR. På nästa nivå gör leverantören en
självdeklaration och dokumenterar på så sätt hur deras CSR-arbete
fungerar.
– Den tredje nivån innebär att vi gör revisioner på plats hos leverantören, berättar Christian Meincke. Revisionen bygger på underlag
som tagits fram med andra koncernbolag i Beijer Alma och externa
CSR-specialister. n

●● Delegerat ansvar som innebär att det operativa håll-

för miljö och kvalitet samt att vissa kemiska ämnen

barhetsarbetet formas och utförs vid dotterbolagens

inte får förekomma i produkterna. Krav på miljövaru-

enheter.

deklarationer, märkning samt att vi ska följa kundens

●● Systematiskt arbete med ständiga förbättringar,

uppförandekod är också vanliga. Kundkraven följs upp

framförallt inom ramarna för miljöledningssystemet

via frågeformulär och revisioner. Under 2014 gjordes

ISO 14001. För närvarande är 17 enheter certifierade.

uppföljningar vid en tredjedel av enheterna. Utfallet

Ytterligare fyra enheter planerar att införa ISO 14001

blev överlag positivt.

kommande år.
●● Regelbunden uppföljning av prestanda. Utvecklingen

●● Leverantörer. Under verksamhetsåret har samspelet

av hållbarhetsarbetet rapporteras i den årliga håll-

med leverantörerna kring miljö och socialt ansvar

barhetsredovisningen. Klimatpåverkan redovisas i en

utvecklats. En ökande andel av koncernens enheter

särskild rapport enligt riktlinjerna i Carbon Disclosure

informerar om Beijer Almas uppförandekod och kräver

Project (CDP). Den externa utvärderingen av CDP-

att leverantör ska uppfylla kraven. Vi är mer aktiva

rapporten för 2013 gav 71 poäng. I den närmast före-

i att utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbete.

gående rapporten fick Beijer Alma 59 poäng.

Under 2014 genomfördes 124 (43) enkäter och 51 (38)
revisioner. Utvärderingarna visade att de undersökta

Samspel med intressenter

leverantörerna levde upp till våra krav på ett hållbart

Vårt hållbarhetsarbete påverkas av många intressenter

företagande.

som ställer krav och har synpunkter på verksamheten.
Att klara existerande krav med god marginal – och ha

●● Myndigheter. Beijer Almas verksamheter berörs av

framförhållning inför förväntade krav – är en självklar

omfattande lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljö-

del i strategin för hållbar utveckling. Nedan följer några

området. Hur vi lever upp till lagstiftningen redovisas

exempel på samspelet med intressenter. Andra exempel

bland annat genom rapporter till myndigheterna och via

finns på sidorna 18–19.

inspektioner. Under 2014 genomförde tillsynsmyndigheterna ett tiotal besök och inspektioner, i de flesta fall utan

●● Kunder. Många kunder ställer allt högre krav inom

anmärkningar eller med krav på mindre förändringar.

hållbarhetsområdet. Det kan handla om att produk-

Under 2014 inrapporterades inga överträdelser av lagar

tionsanläggningar ska ha certifierade ledningssystem

och andra krav.
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TEMA ENERGIEFFEKTIVISERING

Runt om i Beijer Alma pågår arbetet med energieffektivisering. Beijer Tech
levererar ny, energisnål teknik till kunderna. Habia Cable jagar »eltjuvar« i
produktionen medan Lesjöfors förfinar sina tillverkningsmetoder – allt med
sikte på att spara resurser och miljö.
Många svenska gjuterier använder gas i sin pro-

kas, säger Jan Carreman, fabrikschef i Söderfors.

duktion, bland annat för att varmhålla ugnar. Nu

Resultaten ska på sikt utvärderas och ligga till grund

introducerar Beijer Techbolaget Beijer Industri en

för åtgärder som kan göra tillverkningen energief-

förbränningsteknik som kan minska gasförbruk-

fektivare.

ningen.

Tidigare har Habia gjort en översyn av energiför-

– Tekniken är ny i Sverige, men används på

brukningen i fastigheterna i Söderfors. Spillvärme

den tyska marknaden av till exempel BMW och

från maskinerna i fabriken används för uppvärm-

Mercedes gjuterier. Leverantören bakom tekniken

ning, bland annat genom att ventilationen regleras

heter Promeos och har under 2014 presenterats för

på ett bättre sätt än tidigare.

flera kunder, berättar Peter Carlsson, vd för Beijer
Industri.
Den stora skillnaden med Promeos teknik är

– En annan relativt enkel åtgärd att byta ut
lampor och belysningsarmatur mot LED-lampor,
säger Jan Carreman. LED-lampor är effektivare.

att förbränningen sker utan öppen låga. Det ger en

Jämfört med en vanlig glödlampa kan energibespa-

effektivare och mer kontrollerad förbränning. I de

ringen vara 85 procent.

tekniker som används i gjuterierna är lågorna ofta
öppna. Det ger sämre värmeöverföring och stora

Smartare tillverkning minskar energiåtgången

värmeförluster. En annan fördel är att Promeos

Lesjöfors arbetar hela tiden på att förfina tillverk-

enkelt kan installeras i befintliga anläggningar.

ningsprocesserna för att minska mängden material

– Vi garanterar upp till en halvering av energianvändningen i många applikationer för de som väljer

som behövs för att tillverka en högkvalitativ fjäder.
– Lite förenklat kan man säga att poängen med

denna lösning och satsar framöver på att erbjuda

en fjäder är att lagra energi. Och vi är intresserade av

kunderna fler innovativa, energibesparande och

att förfina processerna så att samma mängd energi

miljövänliga lösningar, säger Peter Carlsson.

kan lagras i en fjäder som det krävs mindre material
att tillverka, säger Stefan Musslinder, utvecklingschef

Habia jagar eltjuvar
Habia Cable ska hitta »eltjuvarna« i produktionen.

Om en fjäder tillverkas på ett mer optimalt sätt

Mätning har förberetts på ett tiotal platser i fabriken

kan materialbesparingen bli stor. Det ger en mindre,

i Söderfors. Kartläggningen av elförbrukningen på

lättare och kostnadseffektivare produkt, vilket är

maskinnivå ger en bild av hur förbrukningen i hela

positivt för både Lesjöfors och kunderna. En annan

fabriken ser ut och lägger grunden till besparingsin-

fördel är att fjädertillverkning blir mer energief-

satser.

fektiv, främst genom att processteg som formning,

– Vi kommer att kunna mäta elkonsumtionen på

© promoes GmbH
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inom Lesjöfors AB.

slipning och värmebehandling går snabbare och

enskilda maskiner, men också se hur förbrukningen

förbrukar mindre energi när materialmängden är

varierar beroende på vilken produkt som tillver-

mindre.

n

Etik

regelbundna personalenkäter. Under 2014 genom-

I Beijer Almas uppförandekod anges att vi ställer krav på

fördes undersökningar vid ungefär en tredjedel av

ärlighet och hederlighet hos våra medarbetare och förvän-

enheterna. Svaren visar att arbetstillfredsställelsen

tar oss detsamma av koncernens affärspartners. Mutor är

i huvudsak är god och att arbetsmiljön upplevs som

förbjudna. Gåvor och andra förmåner får inte gå utöver

säker. Cirka 700 medarbetare deltog i utvecklingssam-

lokala seder och lagstiftning. Vi ska följa konkurrenslag-

tal eller andra utvärderingar av arbetsinsatsen.

stiftningen och tillämpa sunda marknadsföringsprinciper.
●● Lönesättning och kollektivavtal. Samma regler
●● God affärsetik. Årets genomgång av arbetet med

och värderingar gäller för alla koncernens enheter.

affärsetiska frågor visar inte på några överträdelser av

Lönesättningen följer lagstiftning, överstiger sociala

uppförandekoden. Arbetet mot korruption innefattar

minimilöner och är fullt ut marknadsmässig. Skill-

fortsatt utbildning i uppförandekoden, nolltolerans

nader i kultur och lagstiftning gör att anslutningen

mot mutor, sanktionssystem för överträdelser samt

till kollektiva avtal varierar i olika länder. Vid drygt

riktlinjer gällande storleken på gåvor och affärsrepre-

hälften av enheterna omfattas flertalet medarbetare av

sentation. Vi använder ledningssystem, information,

kollektivavtal.

utbildning och ekonomisk uppföljning för att före●● Mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vi uppmunt-

bygga korruption.

rar mångfald och tar avstånd från alla former av diskriMänniskor

minering. Redovisningen från koncernens bolag visar

Beijer Almas cirka 2 100 medarbetare finns i tio länder

inte på några missförhållanden vad gäller mänskliga

och har sin bakgrund i olika kulturer. Ungefär en tredje-

rättigheter. Jämställdhetsfrågorna hanteras decentrali-

del arbetar i lågkostnadsländer. Omkring 20 procent av

serat vid enheterna. Andelen kvinnor är 33 (35) procent

de anställda finns i Kina. Alla medarbetare omfattas av

och i bolagets styrelse är andelen 29 (29) procent.

uppförandekoden.
●● Sjukfrånvaro. Kort- och långtidsfrånvaron var fortsatt

MEDARBETARE GEOGRAFISK SPRIDNING
Övriga Europa 47 %

låg under verksamhetsåret. I ett femårsperspektiv
ligger den ganska oförändrat på 3–3,5 procent.

Sverige 33 %

●● Hälsa och säkerhet. Det förebyggande arbetet bedrivs

Asien 18 %

genom regelbundna riskanalyser, arbetsmiljömät-

Övriga EU 2 %

ningar, utbildning, skyddsronder och investeringar
i tekniska åtgärder. Skyddskommittéer finns vid 22
enheter. I de minsta enheterna drivs arbetsmiljöarbetet
●● Medarbetare. Att skapa säkra och utvecklande

på annat sätt. Vid mer än hälften av enheterna genom-

arbetsmiljöer är en viktig del i koncernens arbete med

fördes under året olika typer av riskanalyser samt

hållbar utveckling. Ett hjälpmedel i detta arbete är

mätningar av buller och andra arbetsmiljöfaktorer.

NYCKELTAL

Medeltal antal anställda
Andel tjänstemän (%)
Andel produktionspersonal (%)
Andel kvinnor (%)
Andel anställda i lågkostnadsländer (%)
Sjukfrånvaro korttid (%)
Sjukfrånvaro långtid (%)
Andel anställda i Sverige (%)

2014

2013

2012

2011

2010

2 124
31
69
33
30
2,4
1,0
33

2 110
31
69
35
30
1,9
0,9
33

1 831
32
68
34
30
2,1
0,9
36

1 687
33
67
32
28
2,1
1,2
40

1 397
35
65
29
24
2,5
1,2
47
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REDOVISNING MED FÖRDJUPNING

I CSR-arbetet sätter vi fokus på områden som är viktiga för Beijer Alma och för
våra medarbetare. Det gäller exempelvis etik, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.
Genom att arbeta framsynt på dessa områden skapar vi även förtroende hos
kunder och leverantörer, vilket ger bättre affärsrelationer.

REDOVISNING MED FÖRDJUPNING

CSR påverkar Habias inköp
En kabel från Habia Cable måste innehålla godkända råmaterial som
tillverkats enligt högt ställda krav. Det görs omfattande kontroller av
underleverantörer för att säkra att de lever upp till Habias riktlinjer
gällande CSR, exempelvis att användningen av plastmaterial och färgpigment följer branschregler och internationella förordningar.
– Kunderna kan känna sig trygga i att vi gör allt vi kan för att säkerställa att våra godkända material är framställda i enlighet med Habias
CSR-regler. Det är grundläggande för oss, säger Magnus Israelsson,
ansvarig för strategiska inköp. n

Under 2014 inträffade 37 (49) arbetsolyckor som

Miljö

resulterade i mer än en dags frånvaro. Orsaken till

Vid de tillverkande enheterna i Lesjöfors och Habia

skadorna var framförallt maskiner och utrustningar följt

Cable är användningen av material, kemikalier, energi

av fallolyckor. Den sammanlagda frånvaron orsakad

och vatten av betydelse ur miljösynpunkt. Utsläpp av

av olyckor uppgick till 268 (306) dagar. Några enstaka

klimatpåverkande gaser och lösningsmedel (VOC) samt

skador med lång frånvaro bidrog till att antalet dagar

avfall är andra viktiga miljöfrågor. I Beijer Techs han-

blev förhållandevis högt. I ett treårsperspektiv fluktuerar

delsverksamhet är de betydande miljöaspekterna främst

antalet arbetsolyckor och ligger mellan 0,01–0,02 fall

kopplade till produkter, förpackningar och transporter.

per anställd och år. Även antalet sjukdagar varierar och
uppgår till 0,1–0,2 dagar per anställd och år. Vi har fort-

●● Material och kemikalier. Under 2014 användes cirka

satt fokus på arbetsmiljöfrågorna med visionen att det

26 600 (21 000) ton metaller, 1 400 (830) ton plaster och

inte ska inträffa några olyckor alls. Under 2014 inträffade

200 (180) ton kemiska ämnen, framförallt lösningsme-

inte några olyckor vid nästan hälften av enheterna.

del som används vid produktionsprocesserna i Habia

Införandet av system för registrering av incidenter

Cable. Arbetet med att ersätta farliga kemiska ämnen

(»near misses«) i arbetsmiljön fortsatte 2014. Sådana

fortsatte och en handfull ämnen fasades ut. Inom

system finns nu vid 20 enheter. Sammanlagt rapportera-

koncernen används alltjämt vissa kemiska ämnen,

des närmare 200 incidenter. I många fall ledde detta till att

som det finns planer på att byta ut. Det gäller exempel-

förebyggande åtgärder vidtogs (se Habia Cable på sid 20).

vis trikloretylen och kadmium. Intresset för så kallade
»konfliktmineraler« (se definitioner) ökar. Kunderna
vill ha garantier för att dessa ämnen inte förekommer

ORSAKER TILL ARBETSPLATSOLYCKOR

i produkter som vi levererar. I praktiken kan sådant
Övrigt, exempelvis
skärskador och
transportolyckor 10 %

Skador av maskiner och
utrustningar 49 %

Tunga lyft och repetitivt
arbete 19 %
Fall 22 %

vara svårt att garantera eftersom det är komplicerat att
spåra mineralernas ursprung. Baserat på nuvarande
kunskaper har några sådana mineraler inte identifierats i koncernen.
●● Energi. Trots ökad produktion vid flera enheter var

●● Utbildning. Utbildning säkerställer att medarbetarna

har rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter samt ger
dem möjlighet att utveckla sin kompetens och förstå
koncernens grundläggande värderingar. Under 2014
genomfördes ungefär 25 800 (14 700) utbildningstimmar. Det motsvarar 12 timmar per anställd och är en
ökning jämfört med föregående år. Antalet utbildningstimmar gällande miljö och arbetsmiljö uppgick till 1,4
(2,0) per anställd.

energianvändningen i absoluta tal oförändrad jämfört
med 2013. Ungefär 75 (70) procent utgjordes av indirekt energi, huvudsakligen elektricitet. Användningen
av biobränslen och »grön el« ökade något och stod
för drygt 12 (10) procent av den totala användningen.
Åtgärderna för att spara energi var bland annat inriktade på att ersätta ugnar, tryckluftsanläggningar och
annan utrustning med mer energieffektiva alternativ.
Andra åtgärder omfattade installation av LED-belysning samt automatisk avstängning av utrustning
som i perioder inte används. Exempel på åtgärder för
energieffektivisering presenteras på sidorna 12, samt
18 och 19.
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UTSLÄPP AV VOC
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●● Vatten. Användningen av vatten uppgick till 41 000

2013

2014

och uppgick till mindre än 0,1 ton. Den installerade
mängden av köldmedier (HFC/HCFC) var mindre än 0,1

(32 000) m3 och utgörs nästan uteslutande av kommunalt vatten. Förbrukningen motsvarar 12,4 (10,4)

2012

ton. Det inträffade inte några utsläpp av köldmedier till

m3/

atmosfären under året.

Mkr nettoomsättning. Ökningen beror i huvudsak på
att produktionen i Kina ökat. Vid flera anläggningar

●● Avfall. Huvuddelen av avfallet återvinns som material

finns system för återanvändning av vatten. Under
året installerades sådan utrustning vid en anläggning

eller energi. Det är framför allt metaller som åter-

i Tyskland. Utsläppen av föroreningar till vatten var

vinns och som står för ungefär 70 procent av avfalls-

mycket begränsade och bestod huvudsakligen av sani-

mängden. Cirka 5 procent bestod av farligt avfall som

tärt avloppsvatten. I stort sett alla enheter är anslutna

omhändertogs av godkända avfallsbehandlare. De vik-

till kommunala avloppsreningsverk.

tigaste förbättringsåtgärderna inriktades på att minska
antalet kasserade produkter, förbättra källsorteringen

●● Utsläpp till atmosfären. Utsläppen av koldioxid ökade

och öka återanvändningen av förpackningsmaterial.

i absoluta tal, främst beroende på ökad produktion i
länder där inköpt el huvudsakligen produceras från

AVFALL

kol. Utsläppen av lösningsmedel (VOC) uppgick till

Ton

34 (86) ton. Minskningen beror på att en katalytisk

5 000

1,5

reningsanläggning installerats i Kina. Utsläpps-

4 000

1,2

minskningen får fullt genomslag 2015. Utsläppen av

3 000

0,9

svaveldioxid, kväveoxider och stoft är mycket låga

2 000

0,6

1 000

0,3
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NYCKELTAL

Energiförbrukning, GWh (andel av koncernens totala förbrukning, %)
Vattenförbrukning, m3 (andel av koncernens totala förbrukning, %)
Utsläpp av koldioxid, ton (andel av koncernens totala utsläpp, %)
Utsläpp av VOC, ton (andel av koncernens totala utsläpp, %)
Avfall, ton (andel av koncernens totala avfallsmängd, %)
ISO 14001, antal certifierade enheter
Arbetsolyckor, antal fall med frånvaro (fall/anställd)
Arbetsolyckor, förlorade arbetsdagar (dagar/anställd)

●●

2012

2013

0

2014

Transporter. Insatserna för att minska miljöpåverkan
från transporter av råvaror, produkter och människor
ökade 2014, bland annat genom inköp av fordon med
lägre bränsleförbrukning, samordning av transporter, ändrade rutter, användning av videokonferenser,
avfallskomprimering och fler tågtransporter.

Lesjöfors

Habia Cable

Beijer Tech

32,8 (66)

12,9 (26)

4,0 (8)

20 970 (51)

17 350 (43)

2 450 (6)

7 750 (61)

4 730 (37)

240 (2)

3 (8)

31 (92)

0 (0)

1 930 (71)

630 (23)

170 (6)

14

1

2

30 (0,02)

6 (0,01)

1 (0,004)

149 (0,1)

103 (0,2)

16 (0,07)
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REDOVISNING MED FÖRDJUPNING

ENERGIFÖRBRUKNING

REDOVISNING MED FÖRDJUPNING

●● Miljörisker.

Vid en anläggning i Sverige är marken

förorenad av metaller och olja. Beijer Alma har inte
något ekonomiskt ansvar för utredning och sanering.
Ärendet administreras och finansieras av länsstyrelsen. En annan svensk enhet finns med i myndigheternas register över förorenad mark (Mifo-registret) i
den lägsta riskklassen. Risker som kan hänföras till

INVESTERINGAR I MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
Övriga investeringar 1 %

Energieffektivisering 2 %

Förbättrad arbetsmiljö 10 %

Luftrening och ventilation
81 %

Utrustningar för avfallshantering 2 %
Behandling av avloppsvatten 4 %

klimatförändringen eller andra miljöfaktorer har inte
rapporterats. Det finns inga kända förekomster av
asbestinnehållande material i byggnader eller utrust-

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖRELATERADE KOSTNADER

ning. PCB-inventeringar har genomförts och en mindre

Externa tjänster 3 %

Administration 35 %

mängd har sanerats vid en anläggning i Sverige.

ISO 14001 8 %

Avgifter till myndigheter
3%

●● Miljö och ekonomi. Kostnaden för energi uppgick

under året till 38,6 (36,0) Mkr, för vatten 0,6 (0,7) Mkr

Drift av reningsanläggningar
7%
Avfallshantering 44 %

och för avfallshantering 2,5 (2,4) Mkr. Investeringarna
i miljö- och arbetsmiljöåtgärder var 11,5 (3,7) Mkr och
dominerades av utrustningar för luftrening och ventilation. De miljörelaterade kostnaderna uppgick till
6,0 (5,5) Mkr.

Praktisk avfallshantering
Tebeco har utvecklat en avfallsservice för slipmedel som används
vid vattenskärning - en metod för att skära i alla typer av material.
I skärningsprocessen blandas vattnet med slipmedlet, som är ett
finkornigt naturmineral. Efteråt blir slipmedlet en restprodukt som
ska tas om hand. Och det handlar om stora volymer. Vissa företag
använder 1 000 ton per år.
– Därför har vi utvecklat en service där vi tar hand om kundernas avfall, som är så pass rent att det går till deponi, berättar Gunnar
Thornberg, vd för Tebeco.
Via avtal med lokala renhållningsföretag tar vi hand om avfall på
fem platser runt om i Sverige. Tebeco säljer tusentals ton slipmedel
varje år och tar idag emot cirka 25 procent av dessa volymer som
avfall. På sikt ska hanteringen byggas ut till fler orter. n
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TEMA SAMHÄLLSENGAGEMANG

Inspiration och erfarenhetsutbyte – det är nyckelord i ett av Sveriges största
arrangemang för entreprenörer. Det handlar om Anders Wall-föreläsningen i
entreprenörskap, där Beijer Alma länge varit huvudsponsor.

Det var 2004 som den första Anders Wall-föreläs-

affärer blandas med nya projekt som är på väg att

ningen i entreprenörskap genomfördes i aulan vid

realiseras. Det ger en inspiration åt alla håll, vilket

Uppsala Universitet. Föreläsningen var en gåva till

jag tror att många uppskattar, säger Bertil Persson.

entreprenören och finansmannen Anders Wall på

– Dessutom är det fascinerande att träffa

hans 70-årsdag. Anders Wall är även huvudägare i

entreprenörer från hela Skandinavien och lyssna till

Beijer Alma och har genom åren själv tagit initiativ

deras tankar och till övertygelsen om att allt är möj-

till en rad satsningar på entreprenörskap. Allt sedan

ligt – att det går att skapa stora värden och bygga

föreläsningen etablerades har Beijer Alma varit

omfattande verksamheter på till synes enkla idéer.

huvudsponsor för arrangemanget.
– Det är intressant att stödja insatser som

Genom åren har Anders Wall-föreläsningen
gästats av talare som Filippa Knutsson som grundat

kan få idéer att utvecklas och intressera fler unga

klädkedjan Filippa K, ABB:s tidigare koncernchef

människor för entreprenörskap, säger Bertil Pers-

Percy Barnevik, entreprenören Gunilla von Platen

son, vd och koncernchef i Beijer Alma. Till föreläs-

och Bjørn Kjos som etablerat flygbolaget Norwegian.

ningen kommer dessutom många intressanta gäster

Därtill presenteras alltid ett antal nya entreprenör-

från både näringslivet och universitetsvärlden. På

sprojekt. Vid årets föreläsning berättade Mehrdad

så sätt bidrar den till att profilera Beijer Alma.

Mahdjoubi om sin uppfinning – världens mest avancerade och resurssnåla duschsystem som amerikan-

Stimulerande blandning
Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap

ska rymdstyrelsen NASA visat intresse för.
– Även i Beijer Alma finns det exempel på hur

genomförs i november varje år. Med tiden har det

idéer vidareutvecklas till att bli stora, lönsamma

blivit Sveriges största arrangemang i sitt slag, som

affärer, till exempel vår chassifjäderverksamhet,

lockar cirka 2 000 gäster. I programmet varvas

påminner Bertil Persson. Avstampet togs för snart

erfarenheter från etablerade företagare med idéer

20 år sedan av en grupp duktiga och drivande

från nya entreprenörer.

medarbetare. Idag omsätter denna verksamhet nära

– Den här blandningen är stimulerande eftersom mogna och väl genomförda entreprenöriella

en halv miljard kronor och vi säljer chassifjädrar på
mer än 50 marknader.

n

CARI HILDEBRANDT
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GODA EXEMPEL

Varje år gör Beijer Almas verksamheter runt om i världen förbättringsinsatser av
olika slag. Här redovisas några av dessa goda exempel. Dessutom presenteras
ett antal CSR-aktiviteter i artiklar eller notistexter på andra ställen i hållbarhetsredovisningen.

DOTTERBOLAG

LAND

VERKSAMHET

AKTIVITET

LESJÖFORS

Sverige

STOCKHOLM FJÄDER

●●

Ny utrustning (gradning) har installerats
som minskar vibrationerna och kemikalieanvändningen.

LESJÖFORS BANDDETALJER

●●

Fortsatt utveckling av produktionsmetoderna för att minska produkternas
vikt och mängden avfall.

LESJÖFORS INDUSTRIFJÄDRAR

●●

Energibesparing genom automatisk
avstängning av produktionsutrustningar.
Uppgradering av äldre luftfiltersystem ger
bättre arbetsmiljö och minskad energiförbrukning.

STECE FJÄDRAR

●●

Utfasning av bly i produktionsprocessen.

LESJÖFORS AB

●●

Ökad användning av belysning och
utrustning med lägre energiförbrukning.
Minskad materialåtgång vid tillverkning
av fjädrar.

●●

Tyskland

STUMPP & SCHÜLE

●●

Vattenbesparing genom utbyte av
utrustning och ökad återanvändning av
vatten i cirkulerande system.

Kina

LESJÖFORS CHINA

●●

Flera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inkluderande dagligt underhåll och
5S (se Definitioner).

Lettland

LESJÖFORS SPRINGS

●●

Fokus på användning av »gröna kemikalier«.
Utbildning i 5S och Lean Manufacturing.
Satsning på motion och hälsa bland de
anställda.
Ekonomiskt stöd till barn med särskilda
behov.

●●

●●

LESJÖFORS GAS SPRINGS

●●

Flytt av verksamheten till ny anläggning, vilket bland annat bidrar till bättre
arbetsmiljö.

Danmark

LESJÖFORS A/S

●●

Minskade utsläpp av koldioxid genom
installation av fjärrvärme som ersättning
för eldningsolja och naturgas.

Tyskland

VELLEUER GMBH

●●

Minskad energiförbrukning genom nya
fönster och förbättrad isolering.
Riskanalyserna i arbetsmiljön kompletterade med psykosociala faktorer.

●●

HABIA CABLE

Sverige

HABIA CABLE AB

●●
●●
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Samarbete med avfallsbolag för att
förbättra hanteringen av avfall.
Fortsatta åtgärder för att minska energiförbrukningen samt vidareutveckling av
system för rapportering av incidenter i
arbetsmiljön.

Tyskland

HABIA CABLE PRODUCTION
GMBH

●●

Installation av ett nytt ventilationssystem
med värmeåtervinning minskar energiförbrukningen.

Polen

HABIA CABLE SP ZOO

●●

Medarbetarna utbildas i engelska.
Friskvårdsprogram har introducerats.

Kina

HABIA CABLE CHINA

●●

Installation av reningsanläggning för att
minska utsläppen av VOC till atmosfären.

LAND

VERKSAMHET

BEIJER TECH

Sverige

TEBECO

AKTIVITET
●●

●●
●●

BEIJER INDUSTRI

●●
●●
●●

Danmark

Fortsatt användning av järnväg och
kombitrafik ger minskade utsläpp av
koldioxid.
Arbetsplatsernas ergonomi har förbättrats
genom höj- och sänkbara skrivbord.
Avfallsservice för avfall från vattenskärning har introducerats.
Transporter från Nederländerna med tåg
i stället för landsväg.
Utbyte till företagsbilar med lägre
bränsleförbrukning.
Introduktion av ny förbränningsteknik för
gjuterier.

PMU

●●

Arbetsmiljöfrågor i fokus när bolaget
installerar maskiner eller bygger
anläggningar.

PREBEN Z JENSEN A/S

●●

Bättre temperaturkontroll minskar
energiförbrukningen.
Ekonomiskt stöd till Barncancerfonden,
vilket bland annat omfattar en aktivitet
där fem medarbetare under 24 timmar
ska springa sammanlagt 1 000 km på ett
löpband.

●●

Ny teknik bättre för
miljön och kvaliteten!
Mindre bly, färre transporter och högre kvalitet – det blev resultatet
när Lesjöforsföretaget Stece bytte tillverkningsteknik. Företaget producerar bland annat klockfjädrar. Denna typ av fjädrar ser exempelvis
till att säkerhetsbältet dras tillbaka när bilresan är avslutad och bältet
öppnats.
Fjädern består av rostfri fjädertråd som glödgas i ändarna. Uppvärmningen gör att materialet blir mjukare och kan bockas. Glödgningen gjordes
tidigare hos en underleverantör, där delar av tråden doppades i flytande
bly. För ett par år sedan ville Stece hitta en ny teknik. Lösningen blev en
specialbyggd maskin som istället värmer upp metalltråden med elektrisk ström.
Den nya maskinen började användas i höstas. Blyhanteringen har
försvunnit – också hos Stece där man förut behövde slipa bort blyrester från glödgningen innan tillverkningen. Eftersom glödgningen nu
görs hos Stece har behovet av transporter till underleverantören också
försvunnit, vilket minskat miljöbelastningen. Sist men inte minst har
kvaliteten höjts. Det beror på att elektrisk glödning ger en jämnare,
effektivare uppvärmning av metalltråden. n
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GODA EXEMPEL

DOTTERBOLAG

OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Beijer Almas hållbarhetsredovisning för 2014 omfattar aspekter som rör
miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik. Ambitionen är att redovisningen 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 2014 ingår i redovisningen med undantag för två bolag som nyligen
förvärvats. Sammanlagt har 27 enheter i 9 länder bidragit med data.
Redovisningsprinciper
Varje produktionsenhet bidrar med kvantitativ och kvalitativ information
enligt Beijer Almas formulär för hållbarhetsredovisning. Chefen för
respektive 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 beräknas med hjälp av omräkningsfaktorer. Dessa baseras på energiinnehållet och kvaliteten på de bränslen
som används. Beräkningen av utsläppen av koldioxid från den indirekta
energianvändningen – främst elektricitet – baseras på utsläppsdata från
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) och Covenant of Mayors (EU
2010) för de länder där Beijer Alma har verksamheter. Information om
utsläpp av VOC – lösningsmedel – baseras huvudsakligen på massbalansberäkningar.
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En arbetsrelaterad sjukdom orsakas av
långvarig exponering till någon speciell
arbetsmiljöfaktor, exempelvis buller,
damm eller lösningsmedel.
ARBETSRELATERAD SKADA

En arbetsrelaterad skada är en plötslig
händelse (olycka) som kan hänföras till
arbetet och som ger upphov till ett sår
eller annan skada. Typiska arbetsskador i
Beijer Alma är skador från maskiner och
utrustning, 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, socialt ansvar, ekonomiskt ansvar
och affärsetik. Begreppen används ofta
med samma innebörd som begreppet
»hållbar utveckling«.
ENERGIFÖRBRUKNING

Beijer Alma redovisar både den direkta
energiförbrukningen (användning av
bränslen i egna energianläggningar) och
den indirekta förbrukningen (inköpt el och
fjärrvärme).

tillgodose sina behov«. Hållbar utveckling
omfattar ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet.
ISO 14001

Internationell standard kring miljöledningssystem som introducerades 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
14001:2015).
ISO 26000

Internationell standard som ger vägledning kring hur organisationer kan hantera
frågor som rör socialt ansvar. Standarden introducerades 2010 och har varit
styrande i utformningen av Beijer Almas
uppförandekod.

KONFLIKTMINERALER

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

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

Begreppet avser en utveckling som »tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att

Naftalen är en aromatisk kolväteförening
som används som lösningsmedel inom
Habia Cable.

Polyklorerade bifenyler, är en grupp miljöoch hälsoskadliga industrikemikalier.
Användningen av PCB förbjöds i Sverige
1972, men ämnena finns fortfarande kvar
i miljön på grund av lång nedbrytningstid.

KVÄVEOXIDER

HÅLLBAR UTVECKLING

NAFTA

PCB

GLOBAL COMPACT

Köldmedier som klorfluorkarboner (CFC)
och klorfluorkolväten (HCFC) har negativa
effekter på miljön genom deras ozonnedbrytande egenskaper och påverkan på
klimatet. Efterfrågan på miljöanpassade
köldmedier växer i världen.

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

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

En japansk metod för att skapa ordning
och reda på arbetsplatsen. Här ingår att
sortera, systematisera, städa, standardisera och se till (att ordningen hålls). 5S är
en viktig del i Lean Manufacturing.

HCFC/HFC

MILJÖRELATERADE INVESTERINGAR

KOLDIOXID

Tantal, tenn, guld och volfram kallas för
konfliktmineraler om de härrör från Demokratiska republiken Kongo och närliggande
länder. Benämningen har uppkommit
eftersom det pågår väpnade konflikter i
regionen, där gruvverksamheten ofta bidrar
till fortsatta konflikter och leder till brott
mot mänskliga rättigheter.

5S

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 miljöledningssystem, avfallskostnader samt kostnader
för externa inspektioner och revisioner.

Systematisk metod för att hantera resurser
på ett effektivt sätt. Syftet med Lean är att
identifiera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde hos kunden.

REACH

Kemikalielagstiftning inom EU som
syftar till säkrare hantering av kemikalier.
Kemiska ämnen ska registreras för en viss
användning. Särskilt farliga ämnen kan
beläggas med restriktioner.
ROHS

EU-lagstiftning som begränsar användningen av vissa miljö- och hälsofarliga
ämnen.
SVAVELDIOXID

Svaveldioxid (SO2) bildas när 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

MILJÖASPEKT

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

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.

Kostnader som kan hänföras till åtgärder
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DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR

ARBETSRELATERAD SJUKDOM

TEMA ARBETSMILJÖ

Bättre kartläggning av incidenter, men också investeringar i ventilation – det
är några av de arbetsmiljöförbättringar som nyligen genomförts i koncernen.
Dessutom hjälper ett av företagen i Beijer Tech kunderna med arbetsmiljöfrågor i deras verksamheter.

Intranätet blev ett bra verktyg när Habia Cable gjorde

anläggning konstrueras. Dessutom tar PMU fram en

arbetsmiljöförbättringar vid fabriken i Söderfors.

handhavandeinstruktion till chefer och operatörer.

Företaget ville öka intresset för så kallad incidentrap-

Den beskriver vad som krävs för att hantera tekniken

portering, där chefer och medarbetare rapporterar

på ett säkert sätt.

in händelser som skulle kunnat resultera i en skada
eller olycka.
– För oss är incidentrapporteringen en form
av förbättringsförslag. Och sådana förslag vill vi

– De som tagit del av instruktionen måste signera
materialet, som ett kvitto på att de läst och förstått
innehållet, förklarar Peter Johansson.
Förutom EU-krav baseras arbetsmiljöarbetet på

uppmuntra eftersom de gör att vi kan rätta till fel

nationella regler, internationella standarder och

och brister på ett tidigt stadium, berättar Marie Gren,

riktlinjer. PMU hjälper även andra Beijer Techföretag

kvalitets- och miljöansvarig inom Habia.

med den här typen av miljöfrågor.

När de nya rutinerna infördes var målet att få in
250 incidentrapporter, vilket lyckades – bland annat

Effektivare ventilation

beroende på att rapporterna görs via intranätet. Nu är

När Lesjöfors Industrifjädrar AB investerade i nya

det enklare att följa ärendet och se vem som ansvarar

slipmaskiner gjordes även installationer i ny ven-

för det. Den öppna processen har ökat intresset.

tilation som utökade kapaciteten och förbättrade

– Samtidigt klargör vi att arbetsmiljö är en

arbetsmiljön. Vid slipning frigörs metallpartiklar och

ledningsfråga som vi chefer måste adressera i olika

ämnen från slipmedlet. De fångas upp av ett filter

sammanhang, betonar Jan Carreman, fabrikschef i

och ventileras bort.

Söderfors. Att prata om frågorna bidrar till att hålla

– Vi valde att satsa på bättre teknik för filtrering

uppe motivationen och till att medarbetarna känner

och ventilation. Och det har vi lyckats med. Målet var

att rapporteringen är viktig.

att luften efter filtrering skulle innehålla max 5 mg
dammpartiklar per kubikmeter luft. Nu visar resulta-

PMU säkrar arbetsmiljön

ten att vi ligger under 1 mg, berättar Lars Blidberg, vd

När Beijer Techs verkstadsföretag PMU installerar

för Lesjöfors Industrifjädrar AB.

maskiner eller bygger anläggningar står arbetsmiljön
högt på agendan.
– Vi levererar maskiner, bygger kringutrustning
och skapar nya arbetsplatser hos många kunder. Vi
gör riskanalyser och ser till att utrustningen ges en

maskinerna. Det gjorde inomhusmiljön sämre och att
damm spreds i lokalerna.
– Via det nya ventilationssystemet leds den filtre-

CE-märkning, som visar att den klarar EU-kraven

rade luften nu ut ur lokalerna. Samtidigt pumpar vi

för hälsa, säkerhet, funktion och miljö, säger Peter

in ny, ren luft som gjort inomhusmiljön bättre, säger

Johansson, vd för PMU.

Christian Olsson, teknisk chef inom Lesjöfors Indus-

Många risker kan byggas bort redan när en

SUNE FRIDELL
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Tidigare skickades den filtrerade luften ut i industrilokalen, bland annat för att tillvarata värmen från

trifjädrar AB.
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BEIJER ALMA AB

Dragarbrunnsgatan 45
Forumgallerian
Box 1747
751 47 UPPSALA
Telefon 018-15 71 60
Telefax 018-15 89 87
E-post info@beijeralma.se
förnamn.efternamn@beijeralma.se
beijeralma.se
Strandvägen 5A, 5 tr
Box 7823
103 97 STOCKHOLM
Telefon 08-506 427 50
Telefax 08-506 427 77

LESJÖFORS AB

Huvudkontor
Köpmannagatan 2
652 26 KARLSTAD
Telefon 054-13 77 50
Telefax 054-21 08 10
E-post info@lesjoforsab.com
lesjoforsab.com

HABIA CABLE AB

Huvudkontor
Kanalvägen 18, 6 tr
Box 5076
194 05 UPPLANDS VÄSBY
Telefon 08-630 74 40
Telefax 08-630 74 81
E-post info@habia.com
habia.com

BEIJER TECH AB

Huvudkontor
Stortorget 8
211 34 MALMÖ
Telefon 040-35 83 80
E-post info@beijertech.se
beijertech.se

GRAFISK DESIGN OCH PRODUKTION WALDTON DESIGN.
TEXT FREDRIK LILIEBLAD OCH TORBJÖRN BRORSON.
OMSLAGSILLUSTRATION LAURA LJUNGKVIST.

ADRESSER

Adresser

”

Vår uppförandekod är rättesnöret i frågor om miljö och
socialt ansvar. Den lägger fast klara
målsättningar och betonar att
reglerna gäller alla medarbetare,
chefer och styrelseledamöter i
Beijer Alma, oavsett var i världen
de befinner sig.

Bertil Persson
vd och koncernchef

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
beijeralma.se

