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INGRESS UDDEHOLMS AB:S

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018/19
Strävan efter att uppnå ett hållbart samhälle är en del av vår verksamhet
– vi återvinner skrot; vår verksamhet innebär ett cirkulärt återtagande.
Idag består våra produkter till 85-97% av återvunnet material!

Uddeholms AB, juni 2019
Företagsledning genom

Vi har en övertygelse om att nya tekniska innovationer kommer att spela
en viktig roll i många av de globala miljöutmaningarna. Vår erfarenhet,
vårt kunnande och våra värderingar kommer att vara nyckeln till den
fortsatta utvecklingen.
Den stora utmaningen för Uddeholm är att hitta en långsiktig
balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen.
Tillsammans strävar vårt nätverk av experter runt om i världen ständigt
efter att skapa lösningar som är hållbara, säkra och långvariga – för oss
själva och våra kunder. Med andra ord, våra kunder får mycket mer från
oss än bara stål. De får också vårt löfte att alltid producera stål som är
så skonsamt för miljön som möjligt. Att uppnå det är en ständigt
pågående process och ett löfte som måste hållas varje dag.

Denna hållbarhetsredovisning är förenklad och vi vill hänvisa till koncernens
övergripande rapport 2018:
http://www.voestalpine.com/group/static/sites/group/.downloads/en/share/corporateresponsibility/2018-corporate-responsibility-report.pdf

VÅRT BIDRAG TILL EN HÅLLBAR MILJÖ 18/19
MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Uppstart av Uddeholm Study Bio Syntetic Gas. Genomförandestudie om hur verket skulle kunna anpassas
till Biobaserad syntetisk gas. Ett projekt som är delfinansierat av Energimyndigheten.
Fokus energieffektiviseringsprojekt som leder till minskat utsläpp av fossilt koldioxid.
MÅL 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Lansering av två nya produkter inom pulvermetallurgi och en inom ESR (elektroslaggraffinering). Båda
produkterna ökar livslängden för verktygen och resulterar i lägre underhållskostnader och kostnad per
producerad detalj samt att färre verktyg behöver användas för att producera samma seriemängd.
Digitaliseringsprojekt
MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Samverkansprojektet Åtgärdsplan Värmullen med gemensamma vattenundersökningar som ska ligga till
grund för åtgärdsförslag.
- Utredning för att minska utsläpp av zink till vatten
Optimera användningen av skrot – säkerställa försörjning och utveckla sortering tillsammans med
leverantörer.
MÅL 3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Fokus på aktiviteter avdelningar tagit fram som åtgärder efter medarbetarenkäten.
MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Aktiviteter för att minska olycksfall
- Förstärkta krav på ordningsregler; Införande av krav på varselväst inom grindarna samt skyddsglasögon
- Fortsatt fokus på ledarskapet – och grundläggande säkerhetsregler

MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET
Fortsatt arbete med språkutbildning för medarbetare som kommer från andra länder.

VERKSAMHETSPOLICY
Uddeholm utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa verktygsstål till kunder över hela
världen. Genom att erbjuda normgivande produkter och lösningar, vill vi ytterligare stärka vår
position som en världsledande tillverkare av verktygsstål.
Genom ständig utveckling av tillverkningsprocess och vårt produkt- och serviceprogram strävar
vi efter att erbjuda största möjliga kundnytta med minsta möjliga miljö och energibelastning såväl i
vår egen tillverkningsprocess som för användaren av produkten.
Strävan efter bästa tillgängliga teknik vid inköp och investeringar av
energikrävande utrustning och tjänster tillsammans med en systematisk energi
effektivisering.
Genom övervakning och förebyggande miljö- och kvalitetsarbete minskar vi vår miljöbelastning
och effektiviserar våra processer inom de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan;
utsläpp till luft och vatten, buller samt energianvändning.
Uddeholm strävar efter att uppnå en säker och bra arbetsmiljö där olyckor, skador
och ohälsa förebyggs och begränsas genom kompetent och medveten personal som ser
förbättringsarbete som en naturlig del av sin dagliga verksamhet.
Efterlevnad av lagar, normer och andra krav som samhället ställer på oss som företag är för oss
en självklarhet.
Verksamhetssystemet är ett viktigt hjälpmedel för styrning av företaget mot uppsatta mål.
Systemet granskas regelbundet av företagsledningen.

HÅLLBAR UTVECKLING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

FÖRETAGS SAMHÄLLSANSVAR CSR CORPORATE RESPONSIBILITY
Hållbar utveckling syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och
möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de
naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med
naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.

Hållbarhets ansvarsdimensioner:

MILJÖ, SOCIALT, EKONOMI
En uthållig tillväxt innebär att utvecklingen i samtliga dimensioner
balanseras, eftersom dessa är ömsesidigt beroende av varandra. En god
utveckling i en av dimensionerna kan stärka den positiva utvecklingen i en annan.
Obalanser och en negativ utveckling inom någon av dimensionerna kan däremot
utgöra ett reellt hot mot en uthållig tillväxt och därmed mot den önskade
utvecklingen.
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HÅLLBAR UTVECKLING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

FÖRETAGS SAMHÄLLSANSVAR CSR CORPORATE RESPONSIBILITY
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling i
resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world:
the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.
Agendan har år 2030 som målår; därav namnet Agenda 2030.
Information om målen finns här: www.globalamalen.se

FÖRETAGET UDDEHOLM
Uddeholms historia är mer än 350 år lång och i Hagfors
etablerades verksamheten år 1878 tack vare en
ekosystemtjänst – tillgången på kallt vatten från Uvån med
självtryck.

Sedan år 2007 ingår Uddeholm i den internationellt
börsnoterade stålkoncernen voestalpine AG med säte i
österrikiska Linz med över 50 000 anställda. I Hagfors
produktionsanläggning fanns vid årsskiftet 2018/19 totalt 897
anställda.
Genom våra värdeord tillit, respekt, kundfokus och
värdeskapande sammanfattas Uddeholm som organisation
och som arbetsplats.
Värdeorden ska genomsyra vår Uddeholmsanda. De ska styra
vårt sätt att arbeta, våra prioriteringar och vilka beslut vi fattar.
Uddeholm är världens ledande tillverkare av verktygsstål för
industriverktyg. Det är ingen tillfällighet. I varje stålbit, i varje
steg av processen, från råmaterial till slutprodukt, satsar vi hela
vårt hjärta. Forskningen och tekniken är viktig, kunskapen och
produktutvecklingen likaså, men det handlar också om viljan
och modet, kraften och framåtandan.
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VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50 001, ISO 45000
Inkluderat årlig extern revidering

VISION

#1

INOM
HÖGPRESTERANDE
VERKTYGSTÅL

VÄRDEORD
Värdeorden ska genomsyra vår Uddeholmsanda. De ska styra
vårt sätt att arbeta, våra prioriteringar och vilka beslut vi fattar!

FOKUSOMRÅDEN

Vi kompromissar aldrig med prioriteringen av våra
fokusområden. Säkerhet är #1 och därefter kvalitet,
leveranssäkerhet och produktivitet.

#1

INOM HÖGPRESTERANDE
VERKTYGSSTÅL
Vi skall ha bäst kvalitet, service och kompetens inom verktygsstål som
antingen är omsmält eller pulverbaserat. Dessutom skall vi endast jobba
med att producera och utveckla verktygsstål som skapar mervärde.

PRODUKTION

TILLSAMMANS NÅR VI #1
Våra fyra fokusområden är de prioriteringar vi alltid följer på vägen
mot att uppnå våra mål. Säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och
produktivitet är de viktigaste parametrarna för oss att ta hänsyn till
för att nå framgång.
Men vi kompromissar aldrig med prioriteringen av våra
fokusområden. Produktivitet är viktigt, men det kommer aldrig
bli viktigare än våra medarbetares säkerhet eller
kvalitetskontrollen av våra produkter.

RISKARBETE UDDEHOLM
Inom Uddeholm utvärderas såväl finansiella som icke-finansiella risker och de
delas in i strategiska och operativa risker. Väsentligaste riskerna rapporteras
löpande till ägare inkluderat arbete för att minimera dessa. Vi följer en standard
för Riskmanagment som antagits koncernövergripande.
I den löpande verksamheten är riskbedömningar incidentrapportering en naturlig
del för att förbättra och minska risker för olycksfall och ohälsa. Medarbetaren är
vår viktigaste resurs – därför är incidentrapportering med korrigerande åtgärder
högt prioriterat. Säkerhet är vårt viktigaste produktionsfokusområde!

Informationsspridning inom branschen för att lära av varandra!
Incidentrapportering sker i MIA som är Industriarbetsgivarnas
rapporteringsdatabas för det förebyggande arbetsmiljöarbetet inkluderat miljö och
anläggning. Alla riskanalyser, riskbedömningar (där sannolikhet och konservens
värderats) och skyddsronder dokumenteras också i MIA. Här finns möjlighet att
delge andra företag och på så sätt upplysa varandra om risker och hur de kan
minimeras.

RISKARBETE
UDDEHOLM

Riskområde

Risk

Riskminimering

Arbetsmiljö och säkerhet

Trucktrafik samt materialhantering
med travers

Krav på att ALLA som kör truck eller travers har utbildning och
kompetens.

Heta ytor och smält stål

Uddeholms strategi är att vår personal genom tekniska lösningar
ska vara så långt från riskkällan som möjligt. Där detta inte är
möjligt tillämpas personligt skydd och tydliga instruktioner.

Väsentligaste
risker

I övrigt ex utbildning i beteendebaserad säkerhet, fokus
rapportering och rotorsaker vid tillbud samt arbete enl ISO 45 000.
Miljö

Ineffektiv produktion och
råvaruhantering
Att när omställning ska ske till
fossilfritt inte ha tillgång till energi till
ett konkurrenskraftigt pris

Arbete enl ISO 140001 & ISO 50001 certifiering, förbättringsarbete
UPS (Uddeholm Production System)
Kan idag använda biogas men utreder användning av syntetisk
biogas och
utreder hur fler processer skulle kunna ske via elanvändning.

Varumärkesintrång

Uddeholm varumärke är av största
vikt för Uddeholm genom vår 351
åriga historia.

Genom en tydlig profil och ett effektivt inrapporteringssystem,
angriper vi alla varumärkesintrång över hela världen, inom 8 h.
Och genom vår varumärkesintrångsprocess, slutförs majoriteten
av fallen inom 6 veckor. Detta görs med utsedda jurister och
advokater, i framförallt, Singapore, Hongkong och Sverige

Korruption och respekt
handelsregler

Mutor, kartellbildning

Utbildning i Code of Conduct, visselblåsare-system

Mänskliga rättigheter

Kränkningar, diskriminering,
segregation av medarbetare

Policy ex motverka kränkning, uppföljning via hälsoprofiler och
medarbetareundersökningar.
Revisioner hos leverantörer (ex gruvor), kartläggning av
riskleverantörer etc.

Barnarbete

HUR JOBBAR UDDEHOLM MED
FN:S HÅLLBARHETSMÅL?

FN:S HÅLLBARHETSMÅL

VILKA AV FN:S MÅL ÄR VIKTIGAST FÖR UDDEHOLM?
Under år 2018/2019 har arbete startats upp med att identifiera
vilka av FN:s hållbarhetsmål som är viktigast för Uddeholm.
De målområden vi valt att fokusera på är sex stycken:
• Nr 13 Begränsa klimatförändringarna och strävan mot
fossilfrihet. Det av FN målen som utmanar oss mest.
• Nr 9 och 12. Hållbar industri, innovationer samt hållbar
konsumtion och produktion. Två mål som identifierar den
cirkulära industri vi är men även omfamnar en hållbar
affärsstrategi.
• Nr 3, 8, 10. Hälsa, välbefinnande, arbetsvillkor,
ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet.
Tre grundläggande mål där människan är i fokus

FN:S HÅLLBARHETSMÅL VÅR TOLKNING
MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Uddeholms viktigaste miljöutmaning –att som energiintensiv verksamhet sträva mot fossilfrihet
och att hitta konkurrenskraftiga energikällor som inte bidrar till växthuseffekten.
MÅL 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Hållbar industri och främja innovation och Industri 4.0
MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Strävan efter att uppnå ett hållbart samhälle är en del av vår verksamhet – vi återvinner skrot; vår
verksamhet bygger på ett cirkulärt återtagande. Idag består våra produkter till 85-95% av
återvunnet material!
MÅL 3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Alla ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande – vi ska som företag arbeta för att fånga
och motverka ohälsa hos våra medarbetare och vi ska aktivt motverka alla former av kränkande
särbehandling. Vi vill ha en företagskultur där våra medarbetare månar om varandra och
företaget. Medarbetaren är nyckeln till framgång!
MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
En självklarhet för oss är nollvision på olycksfall. Vi vill att alla ska komma hem från jobbet i
samma skick som vi kom.
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MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika värde, rättigheter och möjligheter
oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Mångfald
vinner!
Basen av allt arbete är våra värdeord tillit, respekt, kundfokus och värdeskapande. De
ska sammanfatta och genomsyra Uddeholm som organisation och som arbetsplats.
De ska styra vårt sätt att arbeta, våra prioriteringar och vilka beslut vi fattar!

MÅNGA KOPPLINGAR TILL VERKSAMHETSMÅLEN

#1
Exempel på verksamhetsmål som finns nedbrutna som nyckeltal
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•

Att minska utsläppen av fossilt koldioxid och att senast 2022 ha en
inblandning av biogas.

•

Rätt första gången – minska onödig produktion.

•

Ekonomiska mål avseende vinst, försäljning, besparingar samt förbättringar.

•

Att årligen genomföra energibesparingsprojekt motsvarande 2% av
energianvändningen.

•

Att minska utsläppen av zink till sjön Värmullen.

•

Minska antalet olycksfall med mer än 3 dagars frånvaro.

•

Den förlorade arbetstiden på grund av olycksfall skall inte överstiga 0,15% av
total arbetstid.

•

Antal medarbetare involverade i Uddeholms förbättringsarbete UPS2.

•

Öka medarbetarindex – antalet medarbetare som är nöjda med sitt jobb.

RISKARBETE UDDEHOLM
Exempel på riskarbete:
Inom Uddeholm
utvärderas såväl
finansiella som ickefinansiella risker.
Väsentligaste riskerna
rapporteras
löpandetill ägare
inkluderat arbete för
att minimera dessa.

Riskområde

Ex Risk

Riskminimering

Arbetsmiljö och säkerhet

Trucktrafik samt materialhantering
med travers

Krav på att ALLA som kör truck eller
travers har utbildning och kompetens.
Uddeholms strategi är att vår personal
genom tekniska lösningar ska vara så
långt från riskkällan som möjligt. Där
detta inte är möjligt tillämpas personligt
skydd och tydliga instruktioner

Heta ytor och smält stål

Miljö

Ineffektiv produktion och
råvaruhantering
Att när omställning ska ske till
fossilfritt inte ha tillgång till energi till
ett konkurrenskraftigt pris

Arbete enl ISO 140001 & ISO 50001
certifiering, förbättringsarbete UPS
(Uddeholm Production System)
Kan idag använda biogas men utreder
användning av syntetisk biogas och
utreder hur fler aktiviteter kan ske via
elanvändning.

Korruption

Mutor, kartellbildning

Utbildning i Code of Conduct,
visselblåsare-system

Mänskliga rättigheter

Kränkningar, diskriminering,
segregation av medarbetare

Policy ex motverka kränkning,
uppföljning via hälsoprofiler och
medarbetareundersökningar.
Revisioner hos leverantörer (ex gruvor),
kartläggning av riskleverantörer etc.

Barnarbete

SÄKERHETEN ÄR ALLTID #1
Säkerhet och respekt ska genomsyra allt vi gör
- såväl för människa, miljö och anläggning

SÄKER ARBETSMILJÖ

SÄKERHETEN ÄR ALLTID #1
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande och systematiskt. Målet är att skapa en säker och trivsam arbetsplats, där alla bemöts med tillit och
respekt, där ohälsa och olyckor förebyggs genom tydlighet, förståelse och samverkan.

Exempel från 2018/19

•

Fortsatt utbildning i Beteendebaserad säkerhet och Bättre
arbetsmiljö

•

Alla chefer i produktionen och minst ett skyddsombud har
utbildats i metod för att identifiera rotorsaker till tillbud och
olycksfall

•

Infört verktyg för hur vi bemöter positiva och riskfyllda beteenden
– Never Walk By!

•

Skyddsronder på alla nivåer inom företaget

•

Digitalisering – rapportering av händelser, skyddsronder och
riskbedömningar kan ske i företagsmobiler via MIA–app

•

Skyddskommitté för samverkan med entreprenörer

”

Vi måste alltid visa
respekt för varandra och
arbetsuppgifterna. Du får
aldrig gå på autopilot.
Cecilia Eriksson, projektledare
Projekt/konstruktion

SÄKER ARBETSMILJÖ

UTMANINGAR

”Vår vision är noll olycksfall, vi ska därför jobba förebyggande och aktivt med vår säkerhetskultur så att alla värnar om varandra och vårt företag. Alla
anställda ska förstå sitt värde och ansvar för sin egen och andras säkerhet.”

Ingen ska skada sig på jobbet!

Eva-Lill Bergenfur, chef Arbetsmiljö
Miljö och Säkerhet

Exempel på åtgärder i handlingsplan för BY 19/20
•

Alla produktionsenheter samt underhåll har satt sina egna
nyckeltal vad gäller förebyggande aktiviteter så som
riskobservationer, säkerhetssamtal och skyddsronder

•

Uppdaterade rutiner vid olycksfall där ledningen bjuds in för att
säkerställa att ”rätt” rot-orsak identifieras och åtgärdas så olycka
inte händer igen.

•

Standardiserad agenda för säkerhet på daglig styrning

•

Implementering av grundläggande säkerhetsregler

Fokus: Ledarskap, kommunikation och medvetenhet

Tänk på att DU inte är gjord av stål!

NEVER WALK BY
”Inom företaget ska vi aldrig gå förbi
eller se genom fingrarna för en osäker situation.”

Johan Wiig, VD

UDDEHOLMARE
I Hagfors produktionsanläggning fanns vid årsskiftet 2018/19
totalt 897 anställda, varav 17 i Karlskoga (660 kollektivanställda
och 237 tjänstemän) inklusive 7 aspiranter.
De senaste åren har åldersstrukturen förändrats till en något mer
balanserad men störst antal anställda ligger inom området 51-60 år.
Arbete för succession och kunskapsöverföring är viktiga frågor för
företaget.

Mångfald vinner i längden!
Vi har en stor del av världen som arbetsfält och vi har världen hos oss.
Idag finns mer än 15 olika nationaliteter inom grindarna i Hagfors.

Vi önskar få en större mångfald i företaget. Idag är t ex andelen
kvinnor blygsamma 14%; 8% av kollektivanställda och c:a 30% av
tjänstemännen.
I Uddeholms ledningsgrupp är idag tre av totalt sju kvinnor.
Styrelsen innehåller inga kvinnor idag.
En personalhandbok finns i verksamhetssystemet, vilken består av policys,
riktlinjer och instruktioner. Bland policys kan nämnas bl.a.: personal, mångfald,
arbetsmiljö/hälsa, rehab, rekrytering, lön och succession. Riktlinjer och policys
revideras och uppdateras regelbundet, för att följa såväl bolagets, koncernens
som omvärldens utveckling.
Uddeholms AB följer kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna (IA) och IF
Metall på arbetarsidan, och mellan IA och PTK (Ledarna, Unionen och Sveriges
Ingenjörer) på tjänstemannasidan. Lönekartläggning genomförs årligen.

Några medarbetare med rötterna i en annan del av Världen
Tammys från Dominikanska republiken, Anna från Ryssland,
Seshendra från Indien, Sabina från Sverige och Babak från Iran.

VI UDDEHOLMARE
VI BEHÖVER MÅ BRA!
För att kunna göra ett bra jobb så måste Vi må bra. Återkommande
följs vår fysiska och psykiska hälsa upp av företagshälsovård med
återkoppling till verksamheten - och företagshälsovården finns nära
när så behövs!
Träningsverket är en fri träningsanläggning som finns inom
grindarna med möjlighet till styrketräning eller varför inte ett
yogapass på lunchen?

ANDRA EXEMPEL PÅ FÖRMÅNER SOM ANSTÄLLD
Möjligheter till distansarbete
Ibland kan det vara svårt att få balans i vardagen och att få jobba
hemifrån eller använda vårt kontor i Karlstad kan underlätta.

Uddeholmsanställdas Fritidsförening
Uddeholmsanställdas Fritidsförening är en frivillig förening där samtliga
Uddeholmsanställda har möjlighet att bli medlem. Som medlem har du
tillgång till en rad olika rabatter och förmåner.
Uddeholmsanställdas Fritidsförening anordnar årligen mängder av
aktiviteter, resor, utflykter och liknande till sina medlemmar, samtliga till
subventionerade priser.
Kaffe och te
Alla anställda har fri tillgång till kaffe och te året om.
Bonus
De senaste åren har en allmän bonus delats ut till alla anställda som har
haft en sammanhängande anställningstid om minst 3 månader. Bonusen
är kopplade till företagets resultat och har inget med personlig prestation
att göra, dvs lika för alla.

MEDARBETAREN VÅR NYCKEL TILL FRAMGÅNG
Uddeholm vill bli sedd som en spännande, utvecklande,
världsledande, inkluderande och ansvarsfull arbetsgivare.
Vår personals kompetens, flexibilitet och engagemang har en
avgörande inverkan på vårt dagliga arbete. Såväl nya som befintliga
anställda måste ständigt utvecklas för att bidra med kreativa tankar
och idéer till hjälp för företagets utveckling. Vår största utmaning är
att möjliggöra handling och se till att förändring och nya arbetssätt
blir bestående.

Exempel från 2018/19
•

Styrning i linje med GDPR

•

Uddeholmsklassikern genomfördes

•

Medarbetarundersökning

•

350-års jubileum med brett deltagande

Vi arbetar långsiktigt och inga varsel har lagts sedan år 1998!

MEDARBETAREN VÅR NYCKEL TILL FRAMGÅNG
Kompetensutveckling
Vår vision är att vara #1 och för att uppfylla visionen måste vi ha
kompetenta medarbetare som utvecklas hela tiden och som fokuserar på
säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och produktivitet.
Uddeholms framgång säkerställs av var och en av oss som arbetar inom
grindarna.
Alla nyanställda får delta i vårt utbildningsprogram Uddeholmsskolan som idag
består av fyra delmoment. Därtill erbjuds kurser beroende på roll och önskemål.
Vi har de senaste åren ökat fokus på Ledarskap och alla chefer får idag en för
Uddeholm skräddarsydd 10 dagars utbildning. År 18/19 har 75% av alla chefer
genomfört utbildningen, målet är att alla chefer ska ha genomfört utbildningen år
2020.
För att fånga upp hur vi mår och vad som efterfrågas genomförs återkommande
medarbetarundersökningar. År 2018 genomfördes en medarbetarundersökning
och resultatet har redovisats inom samtliga enheter i verksamheten. Prioriterade
aktiviteter per enhet har rapporterats in i ett särskilt webb-verktyg för uppföljning.
År 2019 genomförs återigen den koncerngemensamma
medarbetarundersökningen, vilken genomförs vartannat år framledes.

Exempel från 2018/19
•

Medarbetareundersökning genomförd specifikt för Uddeholm

•

Totalt antal utbildningstimmar under året är ca 12 000, vilket ger i
genomsnitt 14 timmar/ anställd (exkluderar lärande i arbete)

VI VÄRNAR ÄVEN OM CHAUFFÖRERNA
SOM KOMMER TILL OSS
Som chaufför är det inte lätt att finna möjlighet till bra utrymme för rast.
Vi har byggt ett personalhus för chaufförer som anländer till oss. Här finns toalett, dusch och matsal.

”

Jag skickar inte vidare en
produkt eller ett material som
jag inte kan ta fullt ansvar för.
Nathalie Adolfsson, operatör
Värmebehandlingen

BILINDUSTRIN
Uddeholm levererar verktygsstål till nya
generationen elbilar.

AKTIVT MILJÖARBETE

VÅRT ANSVAR

MILJÖ VÅR OMGIVNING
Uddeholms verksamhet bygger på ett cirkulärt återtagande. Vi
smälter skrot och returstål och skapar nya produkter. Idag består
våra produkter till 85-95% av återvunnet material!
Att säkerställa och vara medveten om verksamhetens
miljöpåverkan samt att driva arbete i riktning mot minskad
belastning är en överlevnadsfråga.
Uddeholm har ett övergripande verksamhetstillstånd från Mark- och
Miljödomstolen i Vänersborg. I detta tillstånd regleras hur mycket vi får
producera samt en rad villkor för utsläpp till omgivningen. Allt
summeras av företaget i en årlig miljörapport och en öppen dialog sker
med vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Värmlands län. Vi genomför
mätningar av luft, vatten, mark, buller för c:a 1 miljon SEK årligen.

Uddeholm har flera projekt med Hagfors
kommun. Ett projekt är att ta fram en lokal
åtgärdsplan för sjön Värmullen
tillsammans med kommunen och
Klarälvens vattenråd. Ett unikt projekt som
pågår mellan år 2017-2019 och griper
över allt från undersökningar av
värmullens status, fiskhälsa, mosstudier till
konkreta åtgärdsförslag.
Exempel från 2018/19

I verksamheten uppkommer en mängd restprodukter så som
exempelvis slagg, glödskal och kanaltegel. Uddeholm har arbetat och
arbetar intensivt för att hitta hållbara lösningar för dessa ”nya
produkter”.

•

Stoftutsläppen från verksamheten har sedan 2016-2017
minskat från c:a 20 ton till år 2018 mindre än ett ton. Detta tack
vare investering i ny rökgasanläggning stålverket samt
optimering av denna.

Idag går ingen av dessa volymer på deponi.
Slaggen används framförallt av Hagfors kommun till
konstruktionsmaterial vid deponin Holkesmossen – till sluttäckningen av
denna istället för att köpa in jungfruligt material. Ett forskningsprojekt
som startades år 2003 under kontroll av Luleå Tekniska Universitet. År
2010 övergick forskningsprojektet i ordinarie arbete.

•

Buller till närboende har minskat med utrangering av äldre filter
kopplat till stålverket samt fokus vid skrotlastning. Backsignaler
på truckar har av närboende upplevts störande och här
installeras nu vid nyinköp en ny typ av väsande signal som
anpassar ljudnivån efter omgivningen.

80 MILJONER TILL NY RÖKGASRENING
STÅLVERKET 2016-2017
MINSKAT BULLER TILL NÄRBOENDE
99% LÄGRE STOFTUTSLÄPP
MEN VIKTIGAST - ARBETSMILJÖN HAR FÖRBÄTTRATS!

UDDEHOLM HAR EN AV VÄRLDENS
BÄSTA LUFTRENINGSANLÄGGNINGAR KOPPLAT
TILL ETT STÅLVERK

MILJÖ UTMANINGAR

STRÄVAN MOT FOSSILFRIHET

ARBETE FÖR ATT MINSKA UTSLÄPP TILL VATTEN

EU:s mål är att nå fossilfrihet år 2050. Sveriges
mål är 2045. År 2030 ska inblandning av förnybar
energikälla uppgå till 32%.

Fyra omfattande prövotidsutredningar har inlämnats till Mark- och
Miljödomstolen i december 2018. De omfattar Minskade utsläpp till vatten, NOx
från Stålverket, Påverkan på grundvatten från slagghantering samt Buller till
närboende.

Uddeholm var första stålindustrin i Sverige att
konvertera från olja och propan till flytande naturgas
vilket möjliggjorde användning av uppgraderad
biogas (fordonsgas). Under år 2018 valde vi att ta en
markant högre kostnad och under två dygn testköra
hela anläggningen på biogas för att visa att vi har
förutsättningarna! Vi är redo!

Process att uppgradera biogas för att direkt ersätta
naturgas är dock kostsam. För att industrin ska nå
fossilfri produktion krävs alternativ där kostnaden för
förnybara bränslen är lägre, så att konkurrenskraft
bibehålls. Under år 2019 genomförs en
genomförbarhetsstudie för att undersöka möjligheter
till att blanda in biobaserad syntetisk gas. En studie
som delfinansieras av Energimyndigheten.

Efter arbete i riktning mot fossilfrihet är vattenfrågan den som utmanar oss mest.
Dock är det så att tack vare höga kvalitetskrav så är utsläppen av farliga
tungmetaller så som bly, kadmium, kvicksilver obefintliga. Den metall vi släpper ut
mest av efter vår reningsanläggning är zink.
Vad är zink? Zink är ett metalliskt grundämne med kemisk beteckning Zn.
Korrosionsbeständiga zinkbeläggningar på stål är ett viktigt användningsområde för
metallen – och det kommer in i vår verksamhet via stålskrotet som smälts i
Stålverket. Zink är ett vitalt mineralämne, nödvändigt för allt liv.
Vi arbetar med att minska utsläpp av zink, trots att inga riktade krav på just zink
kommit från myndigheter. Arbete riktar sig främst på att minska utsläppet vid källan i
stålverket – men vi arbetar även ständigt för att förbättra vattenreningen.
Samverkansprojektet Åtgärdsplan Värmullen tillsammans med kommunen och
Klarälvens vattenråd är en viktig del i vårt arbete för att minska vår påverkan på
vatten.

PLANTERING AV TRÄD
FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
Även om vi ständigt arbetar med att minska vårt koldioxidutsläpp så är det fortsatt en stor del av vår miljöpåverkan.
Genom investeringar i trädplanteringar kompenserar vi för en liten del av utsläppet.

MED OLIKA FOKUS HAR UDDEHOLM BIDRAGIT TILL PLANTERING AV TRÄD
År 2017 Khasi Hills restoration i India, 8000 st i samband med lansering av Vanadis 8.
År 2018 Mangroveträd har planterats i Thor Heyerdals Climate park till minne av Bengt Jonsson, grundare av Sebrafilm.
Mangroveträdet är den bästa koldioxidupptagaren av alla världens träd.
Just nu ombesörjer en Uddeholmskollega i Bejing plantering för att motverka ökenspridning från Mongoliet

ENERGI VI ÄR EN ENERGIINTENSIV INDUSTRI
I processen för tillverkning och bearbetning av verktygsstål åtgår
betydande mängder energi. Bolagets verksamhet har hög
energiintensitet och omfattar flertalet tunga industriella processer
såsom exempelvis skrotsmältning i ljusbågsugn, omsmältning i
ESR-ugnar, smide, valsning, värmebehandling samt
maskinbearbetning.
Energislag som används i verksamheten idag är el, gasol,
naturgas och fjärrvärme. Total användning av energi år 18/19 var
404 GWh vilket motsvarar uppvärmning av ca 20 200 normalstora
villors under ett år.
Uddeholm arbetar med energieffektivitet på flera fronter. Dels är
det en viktig aspekt vid inköp av utrustning och något att ta hänsyn
till vid investeringar. Men det är också viktigt att ta hand om den
utrustning vi har och genom att arbeta för optimala
driftförhållanden arbetar vi samtidigt mot en så energieffektiv
verksamhet som möjligt. Vårt utbyte är också en mycket
påverkande faktor i produktionen – att minska spill och att göra rätt
första gången är viktigt för oss!
Vart kommer vår energi från?
Den el-mix som levereras till anläggningen är från Nordiska
kraftverk utan fossila källor. Naturgasen som levereras till
anläggningen kommer i flytande form med bil från Risavika i
Norge.

ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING ÄR
EN NATURLIG DEL I VERKSAMHETEN
Ett av Uddeholms verksamhetsmål är att årligen
genomföra energieffektiviseringsprojekt motsvarande
2% av verksamhetens energianvändning.
Genomförda energieffektiviseringsprojekt 2018/19
Minimerade smidesdefekter
Optimering göt i ESR
Ugnfyllnad ETG Pressen
Rökgasfilter, Stålverket
Extra Värmebehandling
Minskat skrot i Stålverket

2 200 MWh
1 265 MWh
578 MWh
2 064 MWh
1 500 MWh
360 MWh

Realiserad energieffektivisering 14/15-18/19 är 55 GWh!

Bolagets strategi är att vara världsledande på verktygsstål vilket innebär att andelen
producerat högkvalitativt stål ökar vilket kräver mer värmning och värmebehandling.
Den extra värmebehandlingen medför att produkterna får en längre livslängd och
ger på så vis en större miljönytta för Bolagets kunder.

”

Rätt sak i rätt tid
– vi är beroende av
varandra för att lyckas.
Jörgen Wallén,
logistikutvecklare

UTVECKLING
Under år 2018/19 har Uddeholms verksamhet på ett kraftfullt sätt utvecklats i enlighet
med vår affärsstrategi.
Investering har gjorts i utbyggnad av ESR-enheten (elektroslaggraffinering) inklusive
verksamhetens tolfte ESR-ugn. Ett helautomatiserat värmebehandlingsskepp med sex ugnar
har tagits i drift liksom en helt ny AM-anläggning (additive manufacturing). För FoU-ändamål
har vi bland annat investerat i en 3D-skrivare för utveckling av nya stålsorter anpassade för
3D-printning. Dessutom färdigställdes den HIP med ”Ultra Rapid Quenching”-funktion som
ska hjälpa oss att utveckla nästa generations verktygsstål.
Arbetet med att digitalisera verksamheten har tagit viktiga kliv, bland annat genom att
strukturera arbetet med datainsamling och skapa en plattform för AI (artificiell intelligens).
Flera applikationer för Machine Learning är nu i drift.
Exempel från 2018/19
•
•
•
•
•
•
•
•

ESR-Ugn12
Helautomatisk värmebehandling inklusive sex 25-tonsugnar
Ny produktionsanläggning för AM-pulver
Ny värmningsugn till smidespressen
Två nya ETG-ugnar (etappglödgningsugnar) till smidespressen
Ny 2000-tons riktpress
Helrenovering inklusive kapacitetshöjande åtgärder på en stor fräsmaskin
Stora kliv i digitaliseringsresan, inklusive utveckling och uppbyggande av en plattform för AI

FRAMTID
Forskning och utveckling (FoU) är en viktig komponent i Uddeholms långsiktiga
företagsstrategi.
Utvecklingsverksamheten har sina tyngdpunkter på lösningar i områdena
energieffektivitet, mobilitet, kostnadssänkningar och råvaror i såväl process- som
produktutveckling.
Innovationer är nödvändiga för ett teknikdrivet företag som Uddeholm, både för att
utveckla nya produkter och produktionsprocesser, som att särskilja sig från
konkurrenterna och därmed kunna hålla sig kvar på marknaden. Företagets fortbestånd
säkras på så sätt genom våra innovationer.

Exempel från 2018/19
•

Kostnad för forskning utvecklingsverksamheten uppgick till 58
mSEK.

•

Två nya produkter lanserades under året, en inom
pulvermetallurgi och en inom ESR. Båda produkterna ökar
livslängden för verktygen och resulterar i lägre
underhållskostnader och kostnad per producerad detalj samt
att färre verktyg behöver användas för att producera samma
seriemängd.

•

Det har startats, avslutats och pågår fortfarande ett flertal
nationella samarbetsprojekt tillsammans med svenska företag
och högskolor bland annat inom PM och AM. voestalpines
koncernprojekt med fokus på verktyg för tillverkning av
komponenter i höghållfasta stål till bilindustrin avslutades under
året. Det pågick även ett stort koncerngemensamt FoU-projekt
inom additiv tillverkning som omfattar 16 bolag från 6 länder.

•

Två industri-doktorandsprojekt har avslutats under året - ett
inom korrosion av plastformstål i samarbete med KTH samt ett
inom värmebehandling av kallarbetsstål i samarbete med
Högskolan Väst. Ett nytt doktorandprojekt startades inom AM i
samarbete med Chalmers, ASSAB och Central South
universitet i Kina.

Genom att bibehålla och utöka teknikledarskapet, samt använda synergipotentialer och
kostnadsbesparingar, bidrar forskning och utveckling avsevärt till den långsiktiga
framgången för företaget.
Området forskning och utveckling vårdar en öppen
kommunikation inom området och även gentemot
interna och externa kunder. Kunder, leverantörer,
universitet, forskningsinstitut och för vissa projekt
även konkurrenter införlivas i nätverket för forskning
och utveckling.

ECOFÖRPACKNINGAR

Nya hållbara material ställer
högre krav på tillverkningen,
något som Uddeholms
produkter lever upp till.

VI UTVECKLAR AM-TEKNIKEN!
En Miljö- och Hälsocontroller har under 2018 anställts med fokus på hälsa
och arbetsmiljö vid pulvertillverkning - för att leda oss i rätt riktning!

”

När jag gör det enklare
för nästa person i ledet
kommer produktiviteten
på köpet.
Mikael Regnåsen, operatör
Maskinbearbetningen

UDDEHOLM FINNS I
ÖVER 90 LÄNDER OCH
HAR 100.000 KUNDER

CODE OF
CONDUCT

Vi har återkommande e-learning utbildningar kopplade till Code of Conduct
och ett anonymt visselblåsare system för att kunna belysa oegentligheter.

GLOBALA WEBINAR
•

Produktlansering via web sparar
mycket resor världen över.

•

Samma information sprids över hela
Uddeholm-världen inom 8 h.

•

Våra medarbetare får mer tid hemma
hos sina familjer.

EKONOMI HUR BLEV RESULTATET 18/19?
Företag behöver ständigt förnya sig för att möta
samhällsutmaningar av olika slag. Det handlar om att
arbeta smartare - utveckla nya varor, tjänster och
affärsmodeller. Och hitta hållbara lösningar!

MSEK
Nettoförsäljning
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som bygger på
cirkulära kretslopp. Det bygger på att varor och material
återanvänds – och det är ju så vi arbetar inom Uddeholm.
Hela vår verksamhet är uppbyggd på ett cirkulärt
återtagande då vi smälter skrot och skapar nya produkter.
Idag är andelen återvunnet material upp till 97% i våra
produkter.

EBITDA-marginal

I verksamheten uppkommer en mängd restprodukter så
som exempelvis slagg, glödskal och kanaltegel. Uddeholm
har arbetat intensivt för att hitta hållbara lösningar för
dessa nya ”produkter”. Idag går ingen av dessa volymer på
deponi utan återanvänds som råvara eller
konstruktionsmaterial – och vi strävar efter att lösningar
som innebär återvinning går först. Arbetet är en ständig
utveckling då nya material kan uppkomma.

Balansomslutning

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)
EBIT Marginal
Resultat efter finansiella poster (EBT)
Soliditet
Producerade ton

2018/2019 2017/2018 2016/2017
3 001

2 976

2 392

509

656

458

17,0%

22,0%

19,1%

394

560

362

13,1%

18,8%

15,1%

379

550

346

2 728

2 511

2 470

47%

58%

51

50 551

61 917

58 333

HÅLLBAR FÖRSÖRJNINGSKEDJA
De två huvudmålen för Inköp är dels att säkerställa försörjningen till verksamheten
genom att minimera leverantörsrisker och dels att optimera kostnaden för köpta
varor och tjänster. Leverantörsbedömning görs av nyckelleverantörer med fokus på
kvalitet, miljö och finansiell status.

Exempel från 2018/19
•

Under år 2018 har vi stoppat inköp av
engångsplast! Tidigare förbrukade vi 1,4 ton
plastmuggar. Inköpsstopp kom till med bakgrund
av EU:s plaststrategi och de alarm som sänts ut
att om vi inte ändrar vårt sätt att producera och
använda plast kommer det att finnas mer plast
än fisk i våra hav 2050.

•

Revisioner har utförts hos två
legeringsleverantörer i Sydafrika med främsta
fokus på säkerhet och arbetsmiljöförhållanden
vid utvinning förutom kvalitet och miljöaspekter.

•

Revision har även utförts vid två
skrotleverantörer i Sverige med fokus på
hantering och sortering av skrot.

Alla leverantörer tar del av koncernens Code of Conduct för att följa lagstiftning och
FN-konventioner för mänskliga rättigheter, motverka korruption etc.
Sammantaget gör detta att vi får en säker, kostnadseffektiv och hållbar
försörjningskedja.

”Att besöka råvaruleverantörer förvissar oss om våra råvarors ursprung
och ger oss en möjlighet att påverka mer aktivt.”
Örjan Alm, Chef Inköp

SYDAFRIKA 2018

UDDEHOLMS SAMHÄLLSENGAGEMANG

HAGFORS – ETT AKTIVT SAMHÄLLE
Uddeholms AB strävar efter en öppen dialog med samhället

Exempel från 2018/19

Sedan år 2010 bjuder Uddeholms AB in närboende till 1-2 träffar per år. Vid mötena deltar representanter
från föreningar så som Hyresgästföreningen, Hembygdsföreningen och Villaägarna. Detta så att
information kan lämnas och frågor kan besvaras. Vid mötena deltar också Hagfors kommuns Miljö- och
Byggkontor.

•

Steelgames

•

Stipendier

En viktig kontaktyta för oss, inte minst för vår fortsatta kompetensförsörjning, är skolor och universitet i
regionen. Vi har därför ett nära samarbete med den lokala gymnasieskolan genom Teknikcollege där fyra
gymnasieprogram finns certifierade; Teknik, Natur, Industritekniska samt El och energi. Dessutom
medverkar vi i programråd för Teknik 4 i Karlstad.

•

Teknikcollege

•

Näringslivsrådet och arbetsmarknadsrådet

Utöver detta har vi samarbetsavtal med Bergsskolan och Karlstads universitet vilket bland annat innebär
att vi tar emot studenter på examensarbete, praktik och projektarbete samt genomför gästföreläsningar
och andra aktiviteter på de båda lärosätena. Vi sitter också med i programråd och utbildningsråd för vissa
utbildningsprogram.
Uddeholm vinner på att Hagfors och området runtomkring är attraktivt att leva och bo i. För att bidra till ett
aktivt samhälle försöker Uddeholms AB i möjligaste mån samarbeta med föreningslivet i Hagfors. Syftet
med samarbetena är att vi tar vårt ansvar för frågor så som gemenskap, hälsa, mångfald och hållbarhet.
Det ska finnas något för alla individer att sysselsätta sig med för att skapa en aktiv och meningsfull fritid.
Vid gåvor till anställda tänker vi lokallojalt så långt som möjligt.

Hela Hagfors bjöds in till vår 350 årsfest den 28 juni 2018
Totalt deltog över 7000 personer. På scen fanns Zara Larsson, som valts ut speciellt
för jämförelser med Uddeholm som bolag: Svensk framgångsrik export!

Denna dag kördes hela verket på biogas!

FRAMTID VÅRT BIDRAG TILL EN HÅLLBAR MILJÖ 19/20
MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Uddeholm Study Bio Syntetic Gas. Genomförandestudie om hur verket skulle kunna anpassas till
Biobaserad syntetisk gas. Ett projekt som är delfinansierat av Energimyndigheten pågår under hela 2019.
Fokus energieffektiviseringsprojekt som leder till minskat utsläpp av fossilt koldioxid
MÅL 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Lansering av nya produkter; bland annat Tyrax ESR – ett nytt plastformningsstål som banar vägen för
framtidens hållbara plastindustri som motsvarar nya krav på funktionalitet och miljö.
Digitaliseringsprojekt
MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Samverkansprojektet Åtgärdsplan Värmullen med bottenfaunaundersökning, fiskhälsa och mossanalys.
-Utredning för att minska utsläpp av zink till vatten.
Deltagande i koncernövergripande projekt omfattande kartläggning av legeringars ursprung.
För att optimera användning av skrot – säkerställa försörjning och utveckla sortering tillsammans med
leverantörer.

MÅL 3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Fokus på aktiviteter avdelningar tagit fram som åtgärder efter medarbetarenkäten.
MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Aktiviteter för att minska olycksfall
- Förstärkta krav på ordningsregler, införande av krav på varselväst inom grindarna samt skyddsglasögon
- Fortsatt fokus på ledarskapet och grundläggande säkerhetsregler
MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET
Fortsatt arbete med språkutbildning för medarbetare som kommer från andra länder.
Fortsätta sprida bilden av industrin som en attraktiv arbetsplats bland barn, ungdomar och unga vuxna för
att skapa intresse av teknik och industri bland både killar och tjejer.

OM HÅLLBARHETS-REDOVISNINGEN
Kontaktuppgifter

Uddeholms AB
SE-683 85 Hagfors, Sweden

Cecilia Johnsson Miljöchef, 0563-17918, cecilia.johnsson@uddeholm.com
Susanne Granberg Miljöcontroller, 0563-17160, susanne.granberg@uddeholm.com
Örjan Alm Inköpschef, 0563-17062, orjan.alm@uddeholm.com
Robert Gustafsson Varumärkeschef, 0563-17048, robert.gustafsson@uddeholm.com
Ellen Myrén Scott HR-chef, 0563-17477, ellen.scott@uddeholm.com

