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HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019/20 

Vi har arbetet fram en företagsgemensam Vision och Strategi där ett tydligt fokusområde är 
hållbarhet och hållbarhetsfrågor. Det kan tex handla om hur vi kan erbjuda en utvecklande och 
säker arbetsmiljö för alla Uddeholmare. Vi har även påbörjat arbetet kring delstrategier för vår 
affär, våra produkter, medarbetaren, miljö och produktion. Detta grundarbete kommer att 
slutföras under nästa verksamhetsår.

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. 

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.

En utmaningen för Uddeholm är att ständigt förbättra den långsiktiga 
balansen 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.

Uddeholms AB, April 2020 
Företagsledning genom 

Johan Wiig & Pär Emanuelsson

Denna hållbarhetsredovisning är förenklad och vi vill hänvisa till 
koncernens övergripande:

https://www.voestalpine.com/group/static/sites/group/.downloads/e
n/share/corporate-responsibility/2019-corporate-responsibility-
report.pdf

https://www.voestalpine.com/group/static/sites/group/.downloads/en/share/corporate-responsibility/2019-corporate-responsibility-report.pdf


HÅLLBAR UTVECKLING

Begreppet hållbar utveckling syftar till att “tillfredsställa dagens behov 
utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att 
tillfredsställa sina behov” som har sitt ursprung i Brundtlandrapporten
från 1987, “Vår gemensamma framtid”.

Hållbar utveckling omfattar de tre dimensionerna av social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet som är ömsesidigt beroende 
av varandra och måste vara i jämvikt för att hållbar utveckling ska 
kunna uppnås.
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FN:S HÅLLBARHETSMÅL



De 6 målområden vi valt att fokusera på är:

• 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

VILKA AV FN:S MÅL ÄR VIKTIGAST FÖR UDDEHOLM?



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! Men vi ska i alla led fokusera på att göra rätt för att minimera och hushålla 
med olika resurser och minska våra utsläpp. 

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. 

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.

VÅR TOLKNING AV FN:S HÅLLBARHETSMÅL

TILLIT VÄRDE
SKAPANDERESPEKT KUND

FOKUS



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 har pågått 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
• Pågående digitaliseringsprojekt

MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
• Samverkansprojektet Åtgärdsplan för sjön Värmullen med bland annat utökad  vattenprovtagning, 

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
• Arbete med att implementera våra värdeord i hela verksamheten

MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
• Aktiviteter för att minska olycksfall

o Förstärkta krav på ordningsregler, införande av krav på varselväst inom grindarna samt skyddsglasögon
o Fortsatt fokus på ledarskapet och grundläggande säkerhetsregler

• Inleda arbete med att skapa en bättre säkerhetskultur i verksamheten, för att skapa en hållbart hälsosam och säker 
organisation

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
• Aktivt arbete med värdeorden, dess betydelse för alla i verksamheten, självskattning för teamet och framtagande av 

handlingsplaner och spelregler

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.
Agendan har år 2030 som målår,

därav namnet Agenda 2030.

Information om målen finns på www.globalamalen.se

AKTIVITETER SENASTE ÅRET

https://www.globalamalen.se/


EXEMPEL PÅ VERKSAMHETSMÅL SOM FINNS NEDBRUTNA SOM 
NYCKELTAL

• Att minska utsläppen av fossilt koldioxid

• Minska buller till närboende

• Rätt första gången – minska onödigt nyttjande av resurser

• Att årligen genomföra energibesparingsprojekt motsvarande 2% av 
energianvändningen

• Ekonomiska mål avseende vinst, försäljning, besparingar samt förbättringar 

• Att minska utsläppen till sjön Värmullen

• Minska antalet olycksfall med 30% årligen

• Sjukfrånvaro på en stabil nivå på max 4%

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

• Öka medarbetarindex – andelen medarbetare som känner stort engagemang 
och talar gott om företaget, vill stanna kvar och känner motivation att 
anstränga sig det lilla extra

• Nollvision kränkande särbehandling

• Öka andelen kvinnor

TILLIT VÄRDE
SKAPANDERESPEKT KUND

FOKUS

MÅNGA KOPPLINGAR TILL VERKSAMHETSMÅLEN



UDDEHOLM OCH HÅLLBARHET

Social Hållbarhet
• Anställda, arbetsmiljö och säkerhet
• Samhälle
• Affärsetik och Mänskliga rättigheter

Miljömässig Hållbarhet
• Miljödata
• Miljösträvan
• Samverkan

Ekonomisk Hållbarhet
• Resultat
• Kunder
• Utveckling & Framtid



SOCIAL HÅLLBARHET
Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar 
till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, 
rättigheter och individens behov. Vissa av 
dessa kan kvantifieras och andra är mer 
kvalitativa. Båda delar samspelar för att 
tillsammans spänna över den sociala 

dimensionen av hållbarhet. 



VI PÅ UDDEHOLM OCH MÅNGFALD

MÅNGFALD VINNER

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. 

Inom Uddeholms AB fanns den 31 mars 2020 totalt 836 anställda
(590 kollektivanställda och 246 tjänstemän). Till detta läggs 3 
aspiranter/traineer. 

De senaste åren har åldersstrukturen förändrats till en något mer 
balanserad och jämnt fördelad, men störst antal anställda ligger inom 
området 51-60 år. Medelåldern är 45 år för arbetarna och 46,5 för 
tjänstemännen. Kvinnorna har lägre medelålder än männen. Arbete för 
succession och kunskapsöverföring är viktiga frågor för företaget. 

Vi önskar få en större mångfald i företaget. Idag är t ex andelen 
kvinnor blygsamma 14,5%; 8,4% av kollektivanställda och c:a 29% av 
tjänstemännen. I Uddeholms ledningsgrupp är idag en av totalt sju 
kvinnor. Styrelsen innehåller inga kvinnor idag. 

Några medarbetare med rötterna i en annan del av Världen

En personalhandbok finns i verksamhetssystemet, vilken består av policys, 
riktlinjer och instruktioner. Bland policys kan nämnas bl.a.: personal, mångfald, 
arbetsmiljö/hälsa, kränkande särbehandling, 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, som ett 
exempel på aktiva åtgärder. 



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.

Sjukfrånvaron i oktober månad som vi har som jämförbar månad var 4,7%. 
Betydligt högre i slutet av mars, pga Corona-riktlinjer. 

VÄLBEFINNANDE OCH FÖRMÅNER
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. 

Flexibel arbetstid
Inom ramen för vad som är möjligt för varje individs roll och arbetsuppgifter, finns 
möjlighet till flexibel arbetstid. För oss är det viktigt att våra medarbetare har 
möjlighet att kombinera privatliv och arbete.

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
En allmän bonus kan delas ut till alla anställda som har haft en sammanhängande 
anställningstid om minst 3 månader. Bonusen är koppla till företagets resultat och 
har inget med personlig prestation att göra, dvs lika för alla. 



EXEMPEL FRÅN 2019/20

• Fortsatt etablerat arbete i linje med GDPR

• Implementering av företagets värdeord i hela verksamheten

• Ny strategiprocess sjösattes. 

• Medarbetarundersökningens resultat bearbetades

• Öppet Hus med fokus på nästa generation – barn och ungdomar

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

UDDEHOLM SOM ARBETSGIVARE



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 (Uddeholm Leadership Academy). År 
19/20 har 90% av alla chefer genomfört utbildningen, målet är att alla chefer ska ha 
genomfört utbildningen kalenderåret 2020. Årligen genomförs dessutom en 
chefskonferens. År 19/20 var fokus på vår värdegrund och säkerhet. 

För att fånga upp hur vi mår och vad som efterfrågas genomförs återkommande 
medarbetarundersökningar. År 2019 genomfördes en medarbetarundersökning inom 
hela koncernen och resultatet har redovisats inom samtliga enheter i verksamheten. 
Prioriterade aktiviteter per enhet har rapporterats in i ett särskilt webbverktyg för 
uppföljning. Dessutom har varje enhet med stöd från HR genomfört en workshop med 
syfte att ta fram input till en orsaksanalys, som kan ge förklaring till årets resultat. 

Vi har en tydlig målsättning i vår medarbetarstrategi att Säkerställa rätt kompetens på 
rätt plats i rätt tid. Detta görs dels genom att strukturerat vidareutveckla befintliga 
medarbetare och dels genom att rekrytera nya. De närmsta åren kommer vi att 
etablera en tydlig process som säkerställer att kompetensbehovet i hela 
organisationen löpande kartläggs och att varje medarbetares individuella 
utvecklingsplan matchas mot denna för att bidra till såväl företagets som individens 
utveckling. 

Exempel från 2019/20

• Medarbetarundersökningens resultat bearbetades i hela 
organisationen.

• Workshops kring våra värdeord tillit, respekt, kundfokus och 
värdeskapande. 

• Sjösättning av vår Medarbetarstrategi i strategiarbetet.

KOMPETENSUTVECKLING



EXTERNT



UDDEHOLM STRÄVAR EFTER EN ÖPPEN DIALOG MED HAGFORS KOMMUN 
OCH DESS INVÅNARE 

Sedan år 2010 bjuder Uddeholm 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. 

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.

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 Uddeholm 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. 

Exempel från 2019/20

• Öppet Hus

• Stipendier

• Teknikcollege

• Näringslivsrådet och arbetsmarknadsrådet

• Närboendeträffar

UDDEHOLMS SAMHÄLLSENGAGEMANG



BYGDEN VI LEVER I ÄR BEROENDE AV OSS OCH VI ÄR BEROENDE AV DEN

Det är viktigt för oss att vi tar ansvar för bygden vi lever i, och att vi både lyssnar på dess 
önskemål och ställer tydliga krav på vad vi behöver för att kunna fortsätta utvecklas som 
bolag.

Som en del i att både kunna påverka och ta ansvar för vårt närområde, deltar vi i nätverk som 
tull exempel kommunens näringslivsråd och närboendeträffar. Ungdomarna i samhället är vår 
framtid. Därför är några av de viktigaste områdena för oss att samverka inom skolan. Det är 
naturligt för oss att tex ta en aktiv del i  styrelsen för Teknikcollege Hagfors/Munkfors. Vi tog 
över stafettpinnen som ordförande i styrelsen den 1 januari 2020. 

SAMVERKAN I VÅR NÄRHET



• När det gäller våra sponsringssamarbeten fokuserar vi i första hand lokalt och regionalt.

• För oss är det viktigt att vi har en levande bygd med möjlighet till aktiviteter för våra 
anställda utanför arbetet.

• Att ha en rik fritid och aktiviteter för barn, ungdomar och unga vuxna, säkerställer att vi i 
framtiden har den arbetskraft som vi behöver i vårt närområde.

Förutom att uppfylla syftet med att stötta det lokala föreningslivet och framför allt barn- och 
ungdomsverksamhet ligger det oss också varmt om hjärtat att stötta andra verksamheter som 
gör ett viktigt arbete i vårt samhälle. En av alla dessa verksamheter är Team Rynkeby, som vi 
de senaste åren samarbetat med. 

SAMVERKAN MED VÅR OMGIVNING

Vad är Team Rynkeby: 
Team Rynkeby - God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är 
organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. Team Rynkeby grundades år 2002 i Danmark, då 11 motionscyklister med anknytning till den 
danska juiceproducenten Rynkeby Foods A/S beslutade sig för att cykla till Paris för att se avslutningen av Tour de France.



Lördagen den 11 maj var en härlig Öppet hus dag med en intressant utställning, spännande guidade turer 
och roliga aktiviteter.

Många var nyfikna på våra guidade turer och andra tittar runt på vår intressanta utställning där besökarna 
kunde lära sig mer om verksamheten, vår teknologi och vad vårt stål används till samt hur vi arbetar för att 
minimera miljöpåverkan. Utomhus grillades det hamburgare för fullt och vår fiskdamm och truckvisning 
blev barnens favoriter.

ÖPPET HUS PÅ UDDEHOLM

FLER EXEMPEL PÅ EXTERNA AKTIVITETER

• På Uddeholms webbsida har en ny karriärsida lanserats med syftet att ge tydlig information till potentiella 
kandidater.

• Under hösten bjöd vi in studenter från Karlstads universitet till Uddeholm Day, ett studiebesök skräddarsytt för 
ingenjörer med syfte att visa vår verksamhet och presentera möjliga examensarbeten.

• Vi har medverkat vid flera mässor och event bland annat företagskväll på Bergsskolan, lunchföreläsning på 
KTH, IN-dagen på Karlstads universitet och Framtidsforum i Hagfors.

• Tillsammans med Framtidsfrön har vi tagit fram ett interaktivt utbildningsmaterial för elever på hög- och 
mellanstadiet.

• Genom vår medverkan i Handelskammarens projekt Arbetsmarknadskunskap har vi haft möjlighet att vara 
med ute i högstadiet och gymnasiet för att berätta om industrin som arbetsplats.



2019 genomfördes för allra första gången ett Pridetåg i Hagfors.

Det var en självklarhet för Uddeholm att ta del av denna. 

Utanför vårt anrika Brukskontor vajade Prideflaggan hela veckan som 
Värmland Pride pågick. Många Uddeholmsanställda deltog i Hagfors 
Pridetåg den 24 augusti 2019. 

PRIDE I HAGFORS

Vi på Uddeholm står för ett inkluderande och jämlikt samhälle där 
alla har rätt att älska och vara vem man vill.



Den stora spridningen av Covid-19 världen över blev en utmanande 
situation för oss alla att hantera, såväl i arbetslivet som i privatlivet. 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Inom Uddeholm försökte vi bidra till framför allt vårdens brist av skyddsutrustning 
genom att skänka delar av vårt lager av skyddsutrustning, så som ansiktsmasker 
och engångshandskar, till sjukvården i närområdet.

Det är en självklarhet för oss att hjälpa till.
Skyddsutrustningen kom väl till nytta vid vård av de mest utsatta i samhället, 
samtidigt som vi själva behöll tillräckligt med utrustning för att kunna skydda vår 
egen personal.

COVID-19 – EN UTMANING FÖR OSS ALLA



INTERNT



Medarbetarnas samlade kompetens och engagemang är avgörande faktorer för Uddeholms 
framgång. För att säkerställa detta krävs att Uddeholm har förmågan att behålla och 
kontinuerligt utveckla befintliga medarbetare samtidigt som nya medarbetare med rätt 
kompetens och inställning attraheras till företaget. Vår framgång baseras historiskt och framåt 
på en global närvaro, entreprenörskap, olikhet och mod. Att vara ett ledande företag innebär 
för oss också att ha en av branschens mest säkra arbetsmiljöer. Därför ska Uddeholm: 

• Fortsätta att utveckla en säker, trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare. 
Helhetssyn, arbetsglädje och trygghet uppnås genom dialog och samverkan. 

• Säkerställa rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Detta görs genom att strukturerat 
vidareutveckla befintliga medarbetare och rekrytera nya. För att detta ska var möjligt krävs 
att Uddeholm är en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. 
Vi vet att blandade grupper presterar bättre än homogena och vi arbetar aktivt med att 
skapa mångfald i vår verksamhet.

MEDARBETARSTRATEGI

Medarbetarstrategin är en av fem 
delstrategier som tillsammans skapar 

Uddeholms strategi.

Varje avdelning i bolaget bryter ner 
strategin och skapar egna nyckeltal och 
mål som bidrar till uppfyllande av den 

övergripande strategin.

På så sätt arbetar vi alla mot samma mål 
och ökar delaktigheten i att nå 

måluppfyllelse. 



Under året har några av de övergripande områden som vi fokuserat på inom Uddeholm varit:

• Implementering av ny strategiprocess och inom ramen för detta har en tydlig medarbetarstrategi tagits fram.

• Uppdatering av våra ordningsregler och aktivt arbete med att tillse att dessa fungerar i verksamheten.

• Implementering av våra värdeord genom en process där varje enhet processat dessa och tagit fram material som 
beskriver vad dessa innebär för arbetsgruppen.

• Resultat av 2019 års medarbetarundersökning där alla enheter gjort en orsaksanalys och tagit fram åtgärder att 
arbeta med för att utveckla och förbättra arbetsplatsen ytterligare. Övergripande åtgärder är inplanerade i såväl 
strategiska planer som stödfunktionernas verksamhetsplaner för nästkommande år. 

ÅRETS ÖVERGRIPANDE ARBETE

För att säkerställa detta krävs att Uddeholm har förmågan att behålla och kontinuerligt utveckla befintliga medarbetare samtidigt som nya 
medarbetare med rätt kompetens och inställning attraheras till företaget. Vi vet att blandade grupper presterar bättre än homogena och vi arbetar 
aktivt med att skapa mångfald i vår verksamhet. 

ETT AV ÅRETS ÖVERGRIPANDE MÅL

Att vara en attraktiv arbetsgivare i en utvecklande & säker arbetsmiljö



EMPLOYER BRANDING OCH VÅRT MEDARBETARINDEX 

VÅRT ARBETE MED EMPLOYER BRANDING SAMMANFATTAS NEDAN:

• Fokus - Attrahera, anställa, behålla, utveckla och avsluta
• Syfte - Öka kännedomen om och attraktionskraften hos Uddeholm som arbetsgivare
• Mål - Ses som en attraktiv arbetsgivare av såväl anställda som kandidater

Den senaste medarbetarundersökningen resulterade i ett medarbetarindex på 44%. Vi har en målsättning 
att nå en stabil nivå på 65% i hela företaget. För oss är det mycket viktigt att våra medarbetare trivs hos 
oss, så att de talar gott om oss som arbetsgivare, att de känner sig motiverade att alltid bidra det lilla extra, 
och att de inte har anledning att fundera på att byta arbetsgivare. Våra fokuserade åtgärder som vi kommer 
jobba med de närmsta åren, syftar till att öka vårt medarbetarindex. 

Vi formar världen tillsammans med den globala tillverkningsindustrin. Idag och för framtida
generationer.

Som en del i organisationens strategiarbete har vår nya vision lanserats. Visionen speglar våra mål och våra
värderingar och visar vägen framåt för oss som organisation. 

Vi på Uddeholm tillverkar stål som formar produkter som finns överallt i vår vardag. Vi formar världen, och vi 
vill forma den på ett hållbart sätt som är schysst mot både människa och miljö. På så sätt kan vi fortsätta
forma världen, idag och för framtida generationer.

UDDEHOLMS VISION



Värdeorden inom Uddeholm är tillit, respekt, kundfokus och värdeskapande.

I samband med årets chefskonferens presenterades en mall för hur varje 
enhet skulle arbeta för att implementera värdeorden i sina verksamheter. 

Arbetssättet var uppbyggt i form av ”train the trainer” där högsta ledningen 
inledde arbetet och sedan tog respektive chefsled vidare dialogen med sina 
arbetsgrupper, för att till slut landa i yttersta linjen. 

I processen ingick att definiera vad värdeorden betyder för arbetsgruppen, 
hur man skattar sig själv att uppfylla definitionerna samt slutligen 
dokumentera och fastställa aktiviteter för att upprätthålla eller förbättra 
nuläget, samt att sätta spelregler för sin grupp. 

Uppföljning av detta arbete görs via en särskild inrapporteringssida på 
intranätet. 

UDDEHOLMS VÄRDEORD



EMPLOYER BRANDING – STYRKOR OCH SVAGHETER

I samband med arbetet med vår strategi för employer branding har vi utifrån dialog med våra egna medarbetare, unga vuxna, barn och ungdomar 
sammanställt en swot-analys för vår organisation och vårt arbetsgivarvarumärke. 

Bland våra styrkor kan sammanfattas att vi är världsledande, har ett forsknings- och miljöarbete i framkant, satsar på ny teknik och erbjuder god 
utvecklingsmöjligheter. Det vi behöver arbeta mer med för att utveckla och hantera är vår on-boardingprocess, att få fler medarbetare som 
ambassadörer för arbetsgivarvarumärket, att se över vårt löneläge jämfört andra branscher och att hantera framtida pensionsavgångar. 

Vi har i analysen också konstaterat att vi behöver bemästra konkurrensen om kompetensen, fördomarna mot industrin, vårt geografiska läge samt 
att vi rent generellt är relativt okända på arbetsgivarvarumarknaden. 

Vi ser stora möjligheter i att utveckla vårt förbättrings- och förändringsarbete ytterligare och skapa ännu större delaktighet bland alla medarbetare i 
detta, att delta i externa nätverk och att utveckla vår besöksverksamhet samt att alla medarbetare känner ägarskap för employer branding.



Med start 2019 genomförs en koncerngemensam medarbetarundersökning vartannat år. I denna mäts medarbetarnas engagemangsnivå samt 
trivsel och arbetsmiljö. Efter undersökningen 2019 har vi genom avdelningsvisa workshops tagit fram orsaker till det sjunkande engagemanget 
samt åtgärder för fortsatt arbete för att förbättra arbetsmiljön.

Under hösten 2019 presenterades Employer Branding-strategin för samtliga chefer i organisationen. I samband med detta fick cheferna 
möjlighet att ta fram förslag på aktiviteter för det fortsatta arbetet med att öka attraktionskraften hos befintlig och potentiell arbetskraft.

Ett nytt rekryteringssystem har implementerats och i samband med det har vi även effektiviserat vår rekryteringsprocess. Rutiner och 
instruktioner har helt reviderats för att göra vår rekryteringsprocess tydligare och mer effektiv. Samtliga chefer har utbildats i processen och för 
andra året i rad används ett mer användarvänligt IT-system för annonsering och ansökningar. Detta ska underlätta för såväl den sökande som för 
våra rekryterande chefer.

MEDARBETARUNDERSÖKNING, EMPLOYER BRANDING
OCH REKRYTERING



AKTIVITETER SOM GENOMFÖRTS GENOM 
CORONA-GRUPPEN, ETT URVAL:

• Behandlar aktuella frågor gällande omvärldsbevakning 
och frågor från verksamheten. 

• Relevant information och beslut från Corona-gruppen 
skickas ut efter varje möte till verksamheten samt på 
intranätet.

- Relevant information är t.ex. förhållningsregler, 
tips, riktlinjer, rutiner och uppdateringar 
gällande COVID-19.

• En informationssida på intranätet har upprättats
- Innehåller FAQ, viktiga länkar till myndigheter, 

all information gällande Uddeholms hantering 
av COVID-19, länk till den information som 
hittills gått ut. 

COVID-19 – SÄKERSTÄLLANDE AV SÄKERHET FÖR VÅRA 
MEDARBETARE

När spridningen av Covid-19 var ett faktum i Sverige i slutet av februari 
2020, beslutade Företagsledningen att installera en intern Corona-
grupp. 

Gruppen startade i vecka 11 2020 på uppdrag av Företagsledningen 
och träffades regelbundet varje måndag och torsdag.

Gruppen hade fasta representanter från flera delar av organisationen: 
Inköp, Arbetsmiljö, Produktionsledningen, Marknad, HR och ledningen 
för Lager/Terminal. Dessutom deltog representanter från 
skyddsorganisationerna för IF Metall och PTK. 



MEDARBETARANDELAR

Inom voestalpine finns ett aktieprogram för anställda. Programmet kallas Employee Participation Program. Uddeholm har varit med sedan 
2018/2019.

Detta program innebär att:

• Alla medarbetare som arbetat minst 12 månader, är tillsvidareanställda och inte har sagt upp sin anställning, har rätt att köpa aktier.
• För var tredje aktie som man köper, får man en bonusaktie. Bonusaktierna förmånsbeskattas enligt gällande svenska skatteregler.
• Aktierna har en bindningstid på fem år. Efter bindningstiden kan man sälja om man så önskar.
• Eventuell utdelning äger rum mestadels i juli varje år och beslutas av årsstämman.

En stiftelse kallad "voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung" förvaltar alla aktier och utövar kollektiv rösträtt för alla anställdas aktier. Man 
samlar in åsikter från företagens fackliga förtroendevalda. Våra medarbetare kan välja att köpa aktier med ett årligt belopp eller ett månadsbelopp. 
Beloppen är fasta i olika nivåer och dras på nettolönen. Ungefär 100 av oss Uddeholmsanställda deltar årligen. 



DATASKYDD (GDPR)

Uddeholm värnar om anställdas och externa partners 
personuppgifter!

EU-lagstiftning 2018-05-25 
Gäller i EU / EEA (Lichtenstein, Island och Norge)
Mål:
• att harmonisera EU-ländernas lagstiftningar 
• att förstärka individernas rättigheter

Information till de registrerade
De registrerade är anställda på Uddeholm, men också externa konsulter, 
studenter, samarbetspartners och andra aktörer.

Register över databehandlingar
Uddeholm för ett register över befintliga databehandlingar. 

Uddeholms Dataskyddsombud
Uddeholms AB har ett utvald dataskyddsombud och ett vice 
Dataskyddsombud. Kontakt sker via:  gdpr@uddeholm.com

Johan 
Johansson

Namn

Hälsodata

Telefon-
nummer

Bild

E-post

Anställ. 
nummer

Kommunikation
Information för egna anställda finns på:
• Intranätets Dataskyddssida
• Som dokumenterade rutiner och policies (information, 

personuppgiftsincident, kamerabevakning m.m.)

Information för externa finns på:
• www.uddeholm.com
• och som dokumenterad policy

http://uddeholm.com
http://www.uddeholm.com/


Det partsgemensamma arbetet är en av grundbultarna i Uddeholms dagliga arbete. Det är viktigt för oss att ha fungerande daglig dialog med våra 
fackliga förtroendevalda. 

Lokala klubbar finns för såväl IF Metall som för Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Majoriteten av våra medarbetare är fackligt anslutna. 
Genom olika forum, såväl formella som informella, upprätthåller vi en löpande dialog med de förtroendevalda. Exempel på forum:

• Fackliga förtroendevalda är med i styrelsen för Uddeholms AB
• VDs informationsmöten med facken
• Centrala och Lokala miljökommittéer
• Regelbundna schemalagda mötesforum för avstämningar mellan förtroendevalda och tex HR, enheten för Arbetsmiljö, Produktionsledningen 

etc.
• MBL informationer och förhandlingar
• Partsgemensamma arbetsgrupper i olika slag

PARTSGEMENSAMT ARBETE



Innehållet i Code of Conduct som alla anställda ska ta 
del av

05 Introduction and Purpose
Scope of Application

07 Responsibility for Implementation
08 Compliance with Laws and other External and Internal Rules

Fair Competition
09 Corruption / Bribery / Acceptance of Gifts
10 Money Laundering

Respect and Integrity
11 Conflicts of Interest
12 Handling of Corporate Information / Secrecy
13 Corporate Communication

Internet
14 Prohibition of Misuse of Insider Information
15 Report of Misconduct

COMPLIANCE

Inom Uddeholms AB och även vår koncern, finns aktiva rutiner för 
Code of Conduct och det finns även ett visselblåsarsystem.

Det finns koncerngemensamma riktlinjer för (eng):

• Code of Conduct
• Business Conduct
• Antitrust
• Group Directive related do dealings with business partner
• Compliance manual
• Preventive Compliance manual
• Preventive Compliance Program
• Capital Market Compliance Directive



UDDEHOLM 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



SÄKER ARBETSMILJÖ



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



SÄKER ARBETSMILJÖ

EXEMPEL FRÅN 2019/2020

• Ett gemensamt åtagande baserat på företagsledningens nollvision och 
arbetsmiljömål nedbrutet till alla enheter i form av nyckeltal och prioriterade 
aktiviteter.

• En ny riskbedömningsmetodik av arbetsmoment, materialförflyttningar och 
tillträdesvägar för att skapa engagemang och identifiera risker.

• Uppdaterade ordningsregler och intern dialog för att stärka efterlevnad och 
förbättrad säkerhetskultur.

• Biologiska exponeringskontroller införda för att möta eventuella hälsorisker 
kopplat till nytt produktionsområde – metallpulver.

• Antal olycksfall med frånvaro har minskat med 32% och den förlorade arbetstiden 
på grund av olycksfall var för året 10%.

• Minskat antal olycksfall efter förändrad utredningsmetodik och uppföljning av 
olycksfall och andra allvarliga händelser.

• Positiv trend i det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom åtagande om 
skyddsronder på alla nivåer och om riskobservationer, samt säkerhetssamtal.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande och systematiskt. Målet är att skapa en säker och trivsam arbetsplats. Där alla bemöts med tillit och respekt och där 
ohälsa och olyckor förebyggs genom tydlighet och samverkan för ökad kunskap och medvetenhet.



UTMANINGAR

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER I HANDLINGSPLAN FÖR 20/21

• Operatörsblad baserade på ny riskbedömningsmetodik för arbetsmoment

• Uppdaterade och skärpta krav personlig skyddsutrustning baserat på riskbedömning

• Metodik för skattning och utveckling av Säkerhetskultur

• Kartläggning av kompetens och utbildningsbehov - lagrevision

• Förtydligande av arbetssätt för riskbedömning och substitution av kemiska riskkällor

• Styrning och processer för dokumentation och säker hantering av de stålpulver som 
Uddeholms AB sätter på marknaden

Fokus: Ledarskap, kommunikation och medvetenhet

Vår vision är noll olycksfall och ohälsa, 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 ta ansvar för sin egen och andras säkerhet.



Ett aktivt arbete med att förbättra säkerhetskulturen i företaget har påbörjats under året. 

Våra interna ordningsregler har uppdaterats och arbetssättet med att följa upp dem har 
intensifierats. Här ingår framför allt dialogen mellan chef och medarbetare som en mycket viktig 
pusselbit för att nå ända fram – där vi alla tänker efter hela tiden och undviker riskabla 
arbetsmoment och tillser att vi inte arbetar på ett riskfyllt sätt.

I samband med chefskonferensen gjordes ett gediget arbete för att skapa en grund i arbetet med 
säkerhetskulturen i verksamheten.

En gripande och skakande föreläsning hölls med hjälp av Andreas Neuman och Roger Hydén 
under rubriken ”hur en vanlig arbetsdag kan förvandlas till ens värsta mardröm”.

I samband med chefskonferensen fick också varje ledningsgrupp sitta ner och tillsammans skriva 
ner sina säkerhetslöften. Dessa följs löpande upp, framför allt i de lokala ledningsgrupperna och 
miljökommittéerna. 

Att se risker och agera på dem är en viktig del i vårt förebyggande arbete för att minska olycksfall
och nå vår nollvision. Vi vill att alla minst ska komma hem i samma skick som de kom till jobbet. 
Genom att vi tillsammans uppmärksammar och nominerar den/de medarbetare som vi tycker har 
identifierat de bästa riskerna eller på ett bra sätt medverkat i förändringar som höjt säkerheten på
arbetsplatsen ökar vi vår egen medvetenhet och därmed vårt säkerhetsfokus i det dagliga arbetet.

Under året har vi nominerat och gett pris till enskilda medarbetare och grupper av medarbetare 
som arbetat på ett bra sätt vad gäller förebyggande säkerhetsarbete.

SÄKERHETSKULTUR

Andreas Neuman och Roger Hydén

Värmebehandlingen blev en av årets vinnare 
kring det förebyggande säkerhetsarbete.



NEVER WALK BY
”Inom företaget ska vi aldrig gå förbi 

eller se genom fingrarna för en osäker situation.”

Johan Wiig, VD



MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Miljömässig hållbarhet innebär skyddet av miljön och 

naturliga system som ska skyddas, underhållas och inte 
överutnyttjas på ett långsiktigt sätt. Det vill säga hushålla 

med resurserna så det räcker inför kommande generationer. 
Miljömässig hållbarhet innebär även allt som har med 

jordens ekosystem att göra. Med detta menas bland annat 
vatten, luft, land, ekosystemtjänster och biodiversitet.



AKTIVT MILJÖARBETE - VÅRT ANSVAR



UDDEHOLMS MILJÖSTRATEGI

All stålproduktion ger påverkan på miljö vilket vi väljer att se som en utmaning och vill med tydligt ansvar 
driva på utvecklingen för en mer hållbar bransch. Uddeholm ska vara ett självklart val för miljömedvetna 
kunder. Vår verksamhet bygger på ett cirkulärt återtagande och det tillsammans med höga kvalitetskrav på 
de färdiga produkterna gör belastningen på miljön mindre. Hela produktens livscykel räknas och vi 
fokuserar därför på det lokala såväl som globala miljöperspektivet. Uddeholm ska därför: 

Minska verksamhetens direkta miljöavtryck och säkerställa att vi av närboende uppfattas som en 
säker och trygg granne 
Detta sker genom att med transparens och samverkan med samhället fokusera på de miljöaspekter som 
identifierats som betydande. Vi arbetar fortsatt för en öppen dialog med myndigheter och andra 
intressenter. Vi ska därför: 
• Uppfylla ställda miljökrav med en ständig ambition att vid planerade förändringar i verksamheten 

minska vårt miljöavtryck ytterligare
• Vara proaktiva och väl förberedda för att möta kommande krav genom att söka samverkan och arbeta 

lösningsfokuserat 

Öka resurseffektiviteten och sträva mot ett fossilfritt avtryck 
Till 2024/25 kommer vi därför att fokusera på: 
• Att varje år genomföra energieffektiviseringsprojekt motsvarande minst 2 % av energianvändningen
• Att minska andelen fossil energi med 15 % 

Minska miljöavtrycket från hela produktens kretslopp 
• Uddeholms produktkvalitet innebär ökad livslängd på färdig produkt vilket ger miljönytta i ett längre 

perspektiv. Fokus vid produktframtagning är och ska fortsatt vara med avseende på livslängd.
• Våra råmaterialinköp sker med hänsyn till etiska och formella krav och vi ska genomföra uppföljning av 

materials ursprung
• Till 2024/25 ska vi ha kartlagt miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv för våra topp 10 produkter 

MILJÖANSVAR

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 och buller för 
c:a 1 miljon SEK årligen.

Det är viktigt för oss att ha en nära relation med våra 
olika intressenter. Vi har flera samarbeten med 
kommunen och arrangerar närboendeträffar 1-2 gånger 
årligen. 

Sedan 2002 är Uddeholms AB certifierat enligt ISO 
14001.



STRÄVAN MOT FOSSILFRIHET

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

UTMANINGAR

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 har en 
genomförbarhetsstudie pågått för att 
undersöka möjligheter till att blanda in 
biobaserad syntetisk gas. En studie som 
delfinansierats av Energimyndigheten.

ARBETE FÖR ATT MINSKA UTSLÄPP TILL VATTEN

Efter arbete i riktning mot fossilfrihet är vattenfrågan något vi väljer att prioritera speciellt och 
vi arbetar i nära samarbete med Hagfors kommun och Klarälvens vattenråd. 

I ett samverkansprojekt som pågått under år 2017-2019 ser vi att sjön mår ganska bra men belastas 
tidvis av syrebrist på grund av näringsbelastning uppströms och dålig omsättning av sjön. 
Undersökningar visar positivt att fisken i Värmullen är ätlig och att metallhalter minskar i fisk, 
sediment och mossa kring Hagfors. 

Tillsammans i projektet har vi tagit fram en åtgärdsplan för Värmullen där Uddeholms fokus kommer 
bli dagvatten från verksområdets ytor vilket också är en fråga som kommer prioriteras av kommunen 
och vi ska gemensamt ta fram en dagvattenstrategi som klimatanpassas med tanke på framtida 
flöden. 

I övrigt är det zink som vi kommer fokusera på att minska, trots att inga riktade krav på just zink 
kommit från myndigheter. Det är den metall vi släpper ut mest av. Arbete riktar sig främst på att 
minska utsläppet vid källan i stålverket – men vi arbetar även ständigt för att förbättra 
vattenreningen. 

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.

Tack vare höga kvalitetskrav så är utsläppen av farliga tungmetaller så som bly, kadmium, 
kvicksilver begränsade och vi ligger långt under villkorsgränser. 



AKTIVITETER FÖR ATT MINSKA PÅVERKAN FRÅN 
BETYDANDE MILJÖASPEKTER UNDER SENASTE 
ÅRET:

Fossilt koldioxid (till luft):
Utredning om anpassning till syntetisk biogas; Projekt 
delfinansierat av Energimyndigheten.
Energieffektiviseringsprojekt

Buller:
Tätning av takfot stålverket

NOx (till luft):
Fokus täta ugnar och processtyrning filter stålverket

Zink (till vatten):
Säkrat minskat flöde genom reningsdammen, muddring av slam. 
Vi börjar se effekt av installerade dämpskärmar (2018) som ökar 
reningseffekten. 

Olja (till vatten):
Förbättringsarbete Stångvalsverket med bra genomslag. 

MILJÖSTRÄVAN 

Uddeholm har valt ut fem betydande miljöaspekter som vi fokuserar speciellt 
på. Dessa är fossilt koldioxid (CO2), buller till närboende, kväveoxider (NOx) 
till luft och zink och olja till vatten. 

Utvecklingen har varit positiv i samtliga fall utom avseende buller i mätpunkt 
3 som ligger närmast stålverket – som vid årets nattmätning var lite högre än 
året innan. 

Produktionstakten minskade under sista delen av året vilket ger lägre 
utsläpp av främst fossilt koldioxid. Övriga parametrar kan minskning främst 
kopplas till förbättringsprojekt.



VAD ÄR BIOBASERAD SYNTESGAS?

Begreppet biobaserad syntesgas syftar till energigas som kan framställas från bland annat 
restprodukter från skogsindustrin. Består främst av vätgas och kolmonoxid. Energiinnehållet 
i förhållande till volym i är betydligt lägre i biobaserad syntesgas ställt mot uppgraderad 
biogas där metan är energibäraren. I naturgas är också metan den främsta energibäraren 
vilket gör uppgraderad biogas direkt ersättningsbar med naturgas.

STRÄVAN MOT FOSSILFRIHET
UDDEHOLM STUDY BSG (BIO SYNTHETIC GAS)

Sverige och världen står inför stora utmaningar vad gäller omställning 
från fossil energi till förnybar. Från dess att klimatavtalet 
undertecknades i Paris har en rad åtgärder satts in, däribland nationella 
mål. Sverige har som mål att nå netto-noll utsläpp senast år 2045.  I 
Sverige finns gynnsamma förutsättningar vad gäller fossilfri 
kraftproduktion samt tillgång till bioråvara. Svenska företag är även i 
framkant vad gäller tekniska lösningar och innovationsförmåga, vilket 
ger Sverige en möjlighet att visa vägen för en lönsam omställning till 
biobaserade bränslen. 

Uddeholm var den första stålindustrin i Sverige att konvertera från 
olja och propan till naturgas vilket möjliggjorde användning av 
fossilfritt producerad metan även kallad uppgraderad biogas eller 
fordonsgas. Processen att uppgradera biogas för att direkt ersätta 
naturgas är kostsam och dessutom råder stor konkurrens från bland 
annat fordonsflottan. För att industrin ska nå fossilfri produktion krävs 
alternativ där kostnaden för förnybara bränslen är lägre. 

Under år 2019 har det genomförts en genomförbarhetsstudie för 
att undersöka möjligheter till att blanda in biobaserad syntetisk 
gas. En studie som delfinansierats av Energimyndigheten.

Syfte med studien: Hur mycket biobaserad syntesgas skulle kunna blandas i genom att 

enbart anpassa industriugnarnas befintliga brännarutrustning? Vilken anpassning av verket 

måste göras för att kunna blanda i 32% (EU-mål 2030) syntesgas?

Resultat: En omfattande rapport har lämnats in i början av april 2020. Den visar att en liten 
del synesgas (0,5%) kan blandas in utan anpassning. Att blanda in upp till 32% syntesgas
är möjligt men innebär betydande investeringskostnad i form av förgasningsanläggning och 
blandstation. Realisation skulle innebära lokal framställning av energigas men infrastruktur 
och leveranser av råvara skulle behöva säkras. Därtill finns andra frågeställningar som 
behöver utredas närmare. 

Rapporten blir en viktig del i fortsatt strävan mot fossilfrihet och kommande arbete med en 
Klimatfärdplan för företaget. 



Uddeholm lånar vatten av Uvån uppströms verket. Vi nyttjar på det sättet 
en fin ekosystemtjänst; ett kallt vatten med fall – dvs vi behöver inte kyla 
eller pumpa vatten till vår produktion för kylning. 

Det mesta används enbart till kylning och kommer inte i kontakt med 
processen. År 2019 lånades 11,2 miljoner kubikmeter vatten från Uvån
till kylning; enbart 15 % (1,7 miljoner kubikmeter) kom i kontakt med 
någon process vilket ger ett behov av rening. 

Uddeholms vattenrening  utgörs av kemisk fällning och flockning samt 
sedimentationsbassäng inkluderat oljeavskiljning. En separat 
vattenreningsanläggning finns till Stångvalsverket. För att säkerställa att 
vattnet renas på bästa sätt så tas prover ut automatiskt 30-35 gånger per 
dygn. Dessa samlas i ett kärl och veckovis skickas ett samlingsprov på 
analys. Varje vecka matchas analysinnehållet med flöde genom 
dammen och på så sätt syns eventuella avvikelser snabbt.

Uddeholm har villkor från Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg på 
maximalt utsläpp av årligen avseende tungmetallerna bly, krom, 
kadmium och nickel. Vi ligger långt under dessa villkor. 

VATTEN

Metall Villkor 2018 2019

Bly (kg) 50 17,8 7,7

Nickel (kg) 75 13,6 8,6

Krom (kg) 75 14,2 6,8

Kadmium (kg) 2 0,22 0,09

Förbättringsarbete
Under året har rent 
vattenflöde säkrats att gå 
direkt till Värmullen – vilket 
ger möjlighet till bättre rening 
då flödet sänks. Därtill ses nu 
effekt på dämpskärmar som 
installerades i maj 2018.



SJÖN VÄRMULLEN

HUR MÅR VÄRMULLEN? 
Omfattande undersökningar har skett i samverkansprojekt mellan Hagfors kommun, Klarälvens 
vattenråd, Fortum och Uddeholms AB

Värmullen har syrebrist under stor del av sommarsäsongen orsakat av lågt vattenflöde genom 
sjön. Vi har dokumenterat kraftig syrebrist på nivåer under 5-6 m, det motsvarar ungefär 50 
% av Värmullens vattenvolym. Värmullen tar väldigt mycket stryk av att vara ”instängd” mellan 
kraftverken i Hagfors och Stjern sommartid. Bottendjur dör av syrebristen, nedbrytningen 
stannar av och näringsbalansen blir fel. 

Ammoniumhalter kan bli väldigt höga, vilket är skadligt för bottenfauna och fisk. 
Syrebristen kan även göra att fosfor frigörs från sediment, något som idag sker, fast i 
liten omfattning. Om fosforhalten ökar i sjöns ytvatten kan planktonsammansättningen 
snabbt ändras till det sämre och sjön kan blomma. Det finns mycket mer mört i sjön än 
tidigare och enligt expertis är fiskbestånden i obalans. Mycket karpfisk sätter sjön i en dålig 
cirkel. Värmullen har fortfarande ett bestånd av fin stor abborre. Fisken är ätlig och innehåller 
inga dioxiner eller andra kända miljögifter. Detta har vi konstaterat under projektperioden. 

Positivt är att metallnedfallet över Hagfors och upplagring av metaller i bottensediment 
och fisk har minskat. Det gäller metaller som är farliga – som kadmium, kvicksilver och bly 
men även ”järnmetallerna” zink, krom och nickel. Luften över Hagfors stad innehåller idag 
mindre metaller från Uddeholms ABs stoftutsläpp än tidigare, det konstaterade vi genom att 
mäta metaller i mossa. Även metallhalterna i sediment i Värmullen har minskat. Detta är effekter 
av att en effektiv stoftavskiljning installerades 2016-2017 på Uddeholms AB liksom förbättrad 
vattenrening. 

UNDERSÖKNINGAR SOM SKETT UNDER 
PROJEKTTIDEN 2017-2019

• Utökad vattenprovtagning (processvatten, dagvatten, 
sanitärt vatten) av kommunen och Uddeholms AB 

• Fiskstudie

• Bottenfauna undersökning

• Mosstudie – visar på minskat metallnedfall

Länk till fullständig rapport: 
http://klaralvensvattenrad.se/dokument/projekt-2-varmullen-1/

http://klaralvensvattenrad.se/dokument/projekt-2-varmullen-1/


I samband med världsvattendagen den 22 mars valde Uddeholm att kranmärka sin verksamhet.

DRICKSVATTEN

Hagfors kommun förser tätort och även kringliggande samhällen 
med dricksvatten från sjön Stora Ullen. Ett gott vatten av hög 
kvalitet.

Under året har Uddeholm valt att kranmärka verksamheten.

Kranmärkning är en del i Uddeholms långsiktiga hållbarhetsarbete. 
Företaget har avstått från att köpa in förpackat vatten sedan länge, så 
det har varit ett självklart steg att kranmärka verksamheten. 

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning från Svenskt Vatten för 
verksamheter som väljer kranvatten före förpackat vatten. 
Kranmärkningen innebär att arbetsplatsen, liksom externa event, 
konferenser och utbildningar, är fria från flaskvatten. 

Sveriges kranvattenkvalitet är en av de bästa i världen, men ändå är 
det vanligt att köpa förpackat vatten på flaska. Att välja kranvatten före 
flaskvatten är både bättre för miljön och billigare. Det är dessutom 
lokalproducerat. 



Vid produktionen så uppkommer processgaser i form av 
rökgaser från nedsmältning samt från värmning i våra ugnar. 

Investeringar har utförts i större omfattning sedan 2014 för 
att minska utsläppet av stoft från stålverket och NOx från 
värmning och värmebehandling. 

NOx har minskat kraftigt tack vare åtgärder och fokus på 
täta ugnar vid produktion som minskar inläckage av luft som 
naturligt innehåller kväve och då vid höga temperaturer 
omvandlas till olika kväveföreningar (NOx). 

År 2016-17 installerades en ny rökgasrening i stålverket 
med fokus att förbättra arbetsmiljö för anställda men även 
för att minska utsläpp av stoft och buller till närboende. 
Stoftutsläppen har minskat med över 95%! Under 2019 
har vi i samarbete med Hagfors kommun och Klarälvens 
vattenråd utfört en mosstudie för att kartlägga nedfall av 
metaller i närområdet. Studier har gjorts på koordinatsatta 
platser på 80- och 90-talet och senaste studien gjordes 
2010. Med mosstudien 2019 fick vi ett verifikat på att 
metallutsläppen minskat ytterligare med ny 
rökgasrening. Det är överlag lägre halter av metaller i 
mossa runt Hagfors jämfört med år 2010.

VARFÖR STUDIE 
AV MOSSA?
Mossa är en bra 
indikator på luftutsläpp 
då den tar all näring via 
luft. Tre årsskott av 
takmossa användes. 

LUFT



Vår verksamhet bygger på ett cirkulärt återtagande och det tillsammans 
med höga kvalitetskrav på de färdiga produkterna gör belastningen på 
miljön mindre. Hela produktens livscykel räknas och vi fokuserar därför 
på det lokala såväl som globala miljöperspektivet.

Idag består våra produkter till 84,3-97,5% av återvunnet material. 

Uddeholms AB kommer framgent att fokusera än mer på hela 
produktens livscykel och har i en ny Miljöstrategi klubbat att vi 
ska ha fokus på att minska miljöavtrycket från hela produktens 
kretslopp:

• Uddeholms produktkvalitet innebär ökad livslängd på färdig produkt 
vilket ger miljönytta i ett längre perspektiv. Fokus vid 
produktframtagning är och ska fortsatt vara med avseende på 
livslängd.

• Våra råmaterialinköp sker med hänsyn till etiska och formella krav 
och vi ska genomföra uppföljning av materials ursprung

• Till 2024/25 ska vi ha kartlagt miljöpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv för våra topp 10 produkter 

PRODUKTEKOLOGI

STÅLSORT ÅTERVUNNEN 
ANDEL

UDDEHOLM ORVAR 2M 97,5 %

UDDEHOLM IMPAX SUPREME 94,8 %

UDDEHOLM COMPAX SUPREME 94,4 %

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 90,9 %

UDDEHOLM ORVAR SUPERIOR 90,7 %

UDDEHOLM MIRRAX 40 84,7 %

UDDEHOLM CORRAX 84,5%

UDDEHOLM STAVAX ESR 84,3 %



Uddeholms verksamhet bygger på ett cirkulärt återtagande. 
Vi smälter skrot och returstål och skapar nya produkter –
men vi återanvänder även restprodukter som uppkommer.

Avfall som uppkommer i verksamheten sorteras systematiskt. I 
verksamheten uppkommer även en mängd restprodukter så 
som exempelvis slagg, glödskal och kanaltegel; även dessa 
fraktioner sorteras beroende på typ och egenskaper. Idag går 
ingen av dessa volymer på deponi. Uddeholm har arbetat och 
arbetar intensivt för att hitta hållbara lösningar för dessa ”nya 
produkter”.

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. 

Återvinning möjliggörs med noggrann sortering.

Därför används en större del av Uddeholms område till 
sortering av slagg, tegel etc. i olika fraktioner. 

Noggrann sortering av restprodukter så de kan nyttjas på bästa sätt.

ÅTERVINNING



Återvinning som Uddeholms verksamhet bygger på är i sig en 
besparing och hushållning med resurser – men vi strävar också 
efter att minska användning i alla steg. 

Först och främst är att det ska vara lätt att göra rätt. Rätt första gången 
minskar onödigt slöseri och minskar utsläpp. 

Sen kan vi effektivt påverka resursanvändningen med våra val. 

I förra årets hållbarhetsredovisning redovisade vi bland annat exempel  
på att Uddeholm valt att stoppa inköp av engångsplastmuggar. Detta har 
under senaste året utökats med att stoppa inköp av plastbestick 
och flaskvatten. 

Det finns även andra mindre exempel som är värda att lyfta upp. Ett av 
dessa kommer från Uddeholms Herrgård där matleveranser under 
2019 helt övergått i återvinningslådor.

Matleveranser via retursystem
”Branschföreningen Livsmedelsgrossisterna, där Martin & Servera ingår, 
och Svenska Retursystem har slutit ett avtal om att implementera 
livsmedelsbranschens system för returlådor inom restaurang och 
storkök. Syftet är att öka hållbarheten och minska resursanvändningen 
inom branschen.”

INFORMATION UDDEHOLMS HERRGÅRD

Uddeholms Herrgård ägs av Uddeholms AB och är belägen i Uddeholm intill Rådasjön. 
Den började byggas år 1814 och stod klar år 1823. Den nya herrgården, den tredje 
som är uppförd på platsen, skulle bli en större och mer representativ byggnad. Med 
sina 17 fönsteraxlar långa fasad blev Uddeholms herrgård den största i sitt slag i 
Värmland. 

Sedan 1952 används herrgården endast för representationsändamål. 
Företagsledningen har ofta sina möten där och anställda inbjuds i olika sammanhang; 
bland annat utbildning och i samband med trotjänartillställningar och 
pensionsavtackning. 

MINSKADE RESURSER



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 19/20 var 371 GWh vilket motsvarar 
uppvärmning av ca 18 550 normalstora villor under ett år. 

För att minska energianvändningen arbetar Uddeholm 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 Norge.

VI ÄR EN ENERGIINTENSIV INDUSTRI



Exempel genomförda energieffektiviseringsprojekt

ü Ombyggnad ugn 3 och 4 3 200 MWh
ü Optimering  LNG användning 950 MWh
ü Optimerat smide 1 200 MWh
ü Sprickreducering ESR göt 400 MWh
ü Uppvärmning byggnader 500 MWh
ü Ombyggd pumpstation 200 MWh

Ett av Uddeholms verksamhetsmål är att årligen genomföra 
energieffektiviseringsprojekt motsvarande 2% av verksamhetens 
energianvändning.

Realiserad energieffektivisering 14/15-19/20 är 62 GWh. 

ENERGIEFFEKTIVISERING ÄR EN NATURLIG DEL 
I VERKSAMHETEN

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 FC Totalt:
Utfall 16 798 9 055 12 936 8 500 7 967 7 333 62 589
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ENERGIEFFEKTIVISERING EN VIKTIG DEL 
FÖR ATT UPPNÅ FOSSILFRIHET

För Uddeholm är det en självklarhet att aktivt arbeta mot EU:s mål om fossilfrihet och klimatneutralitet till 2050.

Vi är engagerade på flera fronter:

År 2030 ska inblandning av förnybar energikälla uppgå till 32%

• Deltagande i forskningsprojekt – Uddeholm Study BSG (Inblandning av syntesgas i naturgasen)

Till 2025 ska vi minska energianvändning från fossilt CO2 alstrande utrustning med 15 %

• Energieffektiviseringsprojekt med målsättning att minska fossil energianvändning

Förstudie – Infrastrukturprojekt för möjlighet till ökad elektrifiering

• Konvertering av ugnar från naturgas till el där det är möjligt och lönsamt
• Deltagande i forskningsprojekt - Elektrisk ämnesvärmning (tekniska möjligheter för stålindustrin att ersätta fossila värmningssystem med 

elektrisk värmning. För Uddeholm särskilt intressant är utveckling av brännarteknik för möjlighet att elektrifiera högtemperaturugnar.



EKONOMISK HÅLLBARHET
Ekonomisk hållbarhet har två definitioner.

Den första av dessa är ekonomisk hållbarhet som inte för med sig en 
negativ påverkan på den sociala och miljömässiga hållbarheten.

Det andra innebär ekonomisk hållbarhet med tillväxt, som anses hållbar 
så länge den totala mängden kapital ökar. Ökad ekonomi kan därmed 

tillåtas till bekostnad av minskning av andra tillgångar såsom 
naturresurser och ekosystemtjänster. 



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.

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. 

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.

HUR BLEV RESULTATET 19/20?

MSEK 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Nettoförsäljning 2 370 3 001 2 976
Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA) 204 509 656
EBITDA-marginal 8,6% 17,0% 22,0%
Rörelseresultat efter 
avskrivningar (EBIT) 73 394 560
EBIT Marginal 3,1% 13,10% 18,80%

Resultat efter 
finansiella poster (EBT) 55 379 550
Balansomslutning 2 339 2 728 2 511
Soliditet 46% 47% 58%
Producerade ton 39 457 50 551 61 917

Uppgifterna ovan är hämtade från respektive årsredovisning.



HÅLLBAR FÖRSÖRJNINGSKEDJA

Inköp strävar efter att säkra försörjning av varor och tjänster på ett så hållbart sätt som 
möjligt. De två huvudmålen är dels att säkerställa försörjningen till verksamheten genom 
att minimera leverantörsrisker och dels att optimera kostnaden för köpta varor och 
tjänster. Särskild bedömning görs av nyckelleverantörer med fokus på kvalitet, miljö och 
finansiell status. 

Alla leverantörer tar del av koncernens Code of Conduct för att följa lagstiftning och FN-
konventioner för mänskliga rättigheter, motverka korruption etc. När det gäller 
konfliktmineraler möter vi de krav som ställs enligt exempelvis Frank Dodd-förordningen 

Sammantaget gör detta att vi får en säker, kostnadseffektiv och hållbar 
försörjningskedja.

I diskussioner och förhandlingar med leverantörer under året har hållbarhetsaspekten 
lyfts upp, dels för att öka medvetandet hos leverantörer om hur viktigt detta är men 
också för att gemensamt kunna hitta bättre lösningar. Man märker tydligt att de flesta 
leverantörer arbetar hårt med detta genom ett aktivt minska resursbehovet, hitta 
miljövänligare råvaror, grönare bränslen i processer och transporter, optimerade 
logistiklösningar och ha ett större fokus på sin personals arbetsmiljö. Konkreta exempel 
som vi sett är användande av andra bränslen vid framställning av tillsatsmaterial, samt 
förbättrad sortering av skrot på skrotgårdar och tillverkande industri. Sortering av skrot 
och andra restprodukter har varit ett fokusområde under året och är en nyckel för 
cirkulär ekonomi, både för Uddeholm och för dess kunder och leverantörer.

Exempel från 2019

• Ett antal revisioner av svenska skrotgårdar med 
fokus på förbättrad sortering och optimerad 
återvinning. 

• Hållbarhet är numera en självklar punkt i 
diskussioner med leverantörer av energi, råvaror 
och tillsatsmaterial med energikrävande 
framställning. Syftet är att utmana varandra kring 
vad vi tillsammans kan göra för att minska vårt 
globala fotavtryck.

• Deltagit i diskussioner samt seminarium kring  
försörjning av varor och tjänster från den lokala 
marknaden.

• Under året har vi inte använt någon 
engångsplast och vi har också slutat att köpa 
vatten förpackat i PET-flaskor.



HÅLLBAR FÖRSÖRJNINGSKEDJA

Skrot är Uddeholms viktigaste råvara 
för produktion av stål. Bilderna visar 
två typer av järnskrot, dels gammalt 
skrot som kommer från produkter 
som kasserats, och dels 
restprodukter av nyproduktion från 
verkstadsindustrin.

Det är oerhört viktigt att veta 
innehållet i skrotet när man tillsätter 
detta i stålverkets ljusbågsugn. 
Under året har vi arbetat mycket med 
att säkerställa tillgången på skrot 
samt utveckling av sortering i olika 
skrotklasser beroende på ursprung 
och innehåll.  



Under år 2019/20 har Uddeholms verksamhet fortsatt utvecklats i enlighet med vår 
affärsstrategi. 

Investeringar har gjorts bland annat i ökad automation med en robotcell med två 
industrirobotar i vår avdelning för finbearbetat verktygsstål. Syftet med den investeringen 
är att med hjälp av avancerad kamerateknik ta bort monotona arbetsuppgifter samt att få 
en jämn produktion. Utöver det har flertalet investeringsprojekt genomförts i syfte att 
modernisera fabriken såsom; nya sågar, ställverk, traverser, truckar med mera. Arbetet 
med att digitalisera verksamheten har också fortsatt, med vidareutveckling av vår AI-
satsning (Artificiell intelligens).

EXEMPEL  FRÅN 2019/20

• Ny automatiserad gradningsline
• Nya bandsågar 
• Nya traverser
• Nya truckar
• Nya ställverk
• Fortsatta kliv i digitaliseringsresan, inklusive utveckling av plattformen för AI

UTVECKLING



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 fortlevnad 
säkras på så sätt genom våra innovationer.

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.

EXEMPEL  FRÅN 2019/20

• Budget för forskning utvecklingsverksamheten var 73 miljoner SEK.

• En ny produkt lanserades under året, inom ESR. Den produkten 
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 inom additiv tillverkning som omfattar 16 bolag från 6 länder 
pågår.

• Flera externa projekt uppstartades under året i samarbete med 
Svenska forskningsinstitut och universitet. Doktorandprojekt inom 
AM i samarbete med Chalmers, ASSAB och Central South 
universitet i Kina pågår.

FRAMTID



LEDNING



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.

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 den 31 mars 2020 836 anställda.

Genom våra värdeord värdeskapande, tillit, respekt och kundfokus 
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.

FÖRETAGET UDDEHOLM



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

UDDEHOLM – EN DEL AV EN HÅLLBAR UTVECKLING

Uddeholm levererar verktygsstål till nya generationen elbilar… …och verktygsstål till produktion av olika typer av ekoförpackningar. 



Uddeholm utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativt verktygsstål till kunder över hela världen. Genom att 
erbjuda hållbara och normgivande produkter och lösningar för nuvarande och kommande generationer, vill vi verka för att 
göra våra kunder konkurrenskraftiga samtidigt som vi stärker vår position som världens mest lönsamma ståltillverkare.

• Genom ständig utveckling av vår tillverkningsprocess och vårt produkt- och serviceprogram, strävar vi efter att erbjuda 
största möjliga kundnytta med minsta möjliga miljö- och energibelastning i såväl vår egen tillverkningsprocess som för 
användaren av produkten. Vårt mål är att vara det självklara valet för miljömedvetna kunder.

• Genom systematiska bedömningar av risker och händelser samt förebyggande förbättringsarbete där effektiva åtgärder 
tillsätts, arbetar vi för att skapa en säker och störningsfri miljö med minimal risk för olyckor och ohälsa.

• I en säker och inspirerande arbetsmiljö där våra kompetenta och medvetna medarbetares bidrag är en självklarhet, är 
det proaktiva och förbättrande arbetet en naturlig del av det dagliga arbetet.

• Tillit, Respekt, Kundfokus och Värdeskapande är ledorden och grundstenarna som Uddeholm vilar på. Genom ständig 
tillämpning av värdeorden säkerställer vi ett hållbart företag där människor har plats att utvecklats och bidra till att 
säkerställa vår position som ”#1 inom högpresterande verktygsstål”.

• Genom strävan efter bästa tillgängliga teknik vid inköp och investeringar tillsammans med förebyggande arbete inom 
kvalitet, energi, miljö och arbetsmiljö, säkerställer vi en säker arbetsmiljö samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck och 
effektiviserar våra processer inom de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan: utsläpp till luft och vatten, 
buller samt energiförbrukning.

• 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. Arbete med strategi och 
målnedbrytning skapar förutsättningar för en ökad medvetenhet och delaktig personal som hjälper företaget att uppnå 
våra mål.

• Vår vision: SHAPING THE WORLD – Manufacturing solutions for generations to come.

VERKSAMHETSPOLICY FÖR UDDEHOLMS AB



UDDEHOLM FINNS I 
ÖVER 90 LÄNDER OCH 
HAR 100.000 KUNDER



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.

PRODUKTION



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 Riskmanagement som antagits 
koncernövergripande. 

I den löpande verksamheten är riskbedömningar incidentrapportering en naturlig del för att 
förbättra arbetsmiljön genom att 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 konsekvens 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



Inom Uddeholm utvärderas såväl finansiella som icke-finansiella risker. Väsentligaste riskerna rapporteras löpande till ägare inkluderat arbete för att minimera dessa.

RISKARBETE UDDEHOLM, VÄSENTLIGA RISKER

RISKOMRÅDE RISK RISKMINIMERING

Arbetsmiljö och säkerhet Trucktrafik samt materialhantering med travers

Heta ytor och smält stål

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. 

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 UPS2
(Uddeholm Production Site System)
Kan idag använda biogas och utreder parallellt användning av syntetisk biogas. 
Därtill utredning vilka fler processer som 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

Barnarbete

Policy för att exempelvis motverka kränkning, uppföljning via hälsoprofiler och 
medarbetareundersökningar. 

Revisioner hos leverantörer (ex gruvor), kartläggning av riskleverantörer etc.
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