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HÅLLBARHET
[²hạ̊l:ba:rhe:t]

Hållbar utveckling är en princip som 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.
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Hållbarhetsrapport Uddeholm 2021/2022
Hållbarhet är inget nytt koncept för oss. Sedan 1960-talet har vi använt en elektrisk ljusbågsugn för smältningspro-
cessen i vårt Stålverk. Vi har minskat våra fossila CO2 utsläpp med 46% sedan 1990. Redan idag använder vi alltid 
100% fossilfri elektricitet och våra produkter tillverkas av 98-84% 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.
 
Inom Uddeholm har vi redan påbörjat resan till fossilfri produktion och klimatneutralitet. Vårt produktionssystem 
och vårt läge ger oss mycket goda förutsättningar att leda denna utveckling. Redan 2030 ska vi ha en fossilfri 
produktion och senast 2040 ska livscykeln för våra produkter vara klimatneutrala.
 
2021 genomförde vi en klimatneutral produktionsvecka. Under Uddeholms klimatneutrala vecka ersatte vi LNG 
(Liquefied Natural Gas) med fossilfri LBG (Liquefied Bio Gas). Alla interna transporter gick också på fossilfri el eller 
100% andel av HVO100 (Biodiesel). Dessa åtgärder leder till en betydande minskning med upp till 90% av våra 
fossila CO2 utsläpp. Det menar vi är verkliga förändringar. Förändringar som visar att det som anses vara omöjligt, 
är möjligt. Inte imorgon, utan idag.

Under året har vi jobbat med aktiviteter för att stärka vår arbetsmiljö, som ska vara säker och hälsosam. Vår 
verksamhet ska bedrivas på ett sätt där ingen gör sig illa på arbetet och där vi bryr oss om varandras säkerhet. 
Dessutom jobbar vi förebyggande med vår fysiska och psykiska hälsa. En hälsopolicy är framtagen och revideras 
kontinuerligt för att möta upp till den standard som krävs för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Tillsammans strävar vårt nätverk av experter runt om i världen ständigt efter att skapa lösningar som är hållbara, 
säkra och långvariga – för våra kunder och oss själva. Med andra ord får våra kunder 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.

Uddeholm, Juni 2022

Företagsledning genom 
Johan Wiig & Pär Emanuelsson

Denna hållbarhetsrapport är förenklad och vi vill hänvisa till koncernens övergripande hållbarhetsredovisning. 



6 7

FOSSILFRI PRODUKTION OCH
KLIMATNEUTRALITET

Uddeholm har redan påbörjat resan att tillverka och leverera ett klimatneutralt verk-
tygsstål. Vårt produktionssystem och vårt läge ger oss mycket goda förutsättningar att 
leda denna utveckling. Vi delar in detta mål i tre steg:

1. Fossilfri produktion och ett tydligt minskat fossilt avtryck i vår distribution till 2030
2. Klimatneutral värdekedja fram till 2035
3. Klimatneutral livscykel fram till 2040
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90% MINSKNING AV DE
FOSSILA CO2 UTSLÄPPEN

3 steg för att uppnå klimatneutralt verktygsstål

Steg 1 – Börja med en hållbar grund

Hållbarhet är inget nytt koncept för oss. Sedan 1960-talet har vi använt en elektrisk 
ljusbågsugn för smältningsprocessen i vårt Stålverk. Vi har minskat våra fossila CO2 
utsläpp med 46% sedan 1990. Redan idag använder vi alltid 100% fossilfri elektricitet 
och våra produkter tillverkas av 98-84% återvunnet material.

Steg 2 – Gör verkliga förändringar

Under Uddeholms klimatneutrala vecka ersatte vi LNG (Liquefied Natural Gas) med 
fossilfri LBG (Liquefied Bio Gas). Alla interna transporter gick också på fossilfri el eller 
100% andel av HVO100 (Biodiesel). Dessa åtgärder leder till en betydande minskning 
med upp till 90% av våra fossila CO2 utsläpp.

Steg 3 – Klimatkompensation

De återstående 10 % av våra utsläpp består av kol i metallskrot, grafitelektroder och 
legeringar som används för smältningsprocessen vid den elektriska ljusbågsugnen 
(EAF). För detta finns idag inga fossilfria ersättningar. Därför sker kompensering för 
dessa 10% med certifikat i enlighet med Gold Standard som uppfyller FN:s hållbar-
hetsmål.

Hållbarhet har länge varit en viktig nyckelfaktor för Uddeholm. År 
av forskning och utveckling har satt oss i framkanten av hållbar 
tillverkning av verktygsstål. Trots olika utmaningar är det nu dags 
för nästa steg. I slutet av 2021 genomförde vi ett veckolångt test 
med att producera klimatneutralt verktygsstål för att visa att det 
omöjliga är möjligt. Veckan gav en minskning med upp till 90% 
av Uddeholms fossila CO2 utsläpp.
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100% AV
UDDEHOLMS
KYLVATTEN 
ÅTERLÄMNAS
TILL DET
NATURLIGA
KRETSLOPPET

År 2021 lånade Uddeholm 11 miljoner kubik-
meter vatten till att kyla våra processer. Över 
80% av vattnet lånas och lämnas tillbaka utan 
att ha påverkats via någon direktkontakt med 
Uddeholms produktion.

Resterande mängd genomgår rening innan 
det återlämnas till sjön Värmullen. Innan vi 
återlämnar vattnet kontrolleras det noggrant. 
Över 30 vattenprover tas ut varje dygn som 
veckovis skickas på analys för att sedan 
matchas mot flöde för att säkerställa både 
koncentrationsnivåer och totalmängder.
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Energislag som används inom Uddeholm idag är el, gasol, naturgas och 
fjärrvärme. Det är viktigt att ha en balans mellan energislagen, något som 
också tas hänsyn till i kommande Klimat– och Energifärdplan och strävan 
mot fossilfrihet. El- och huvuddelen av fjärrvärmen är idag från fossilfria 
källor. Naturgasen och den mindre mängden gasol är av fossilt ursprung 
som vi strävar efter att minimera för att på sikt ersätta helt.
 
Den elmix som levereras till Uddeholm är från nordiska kraftverk och är 
100% fossilfri. Ca 55% av Uddeholms energianvändning år 2021 bestod 
av el. Uddeholms befintliga elmix består av kärnkraft (51,2%), vattenkraft 
(46,3%) och vind- och solkraft (2,5%). Ca 49% är förnybar energi. El utan 
fossilt ursprung är en unik fördel för Sverige och övriga nordiska länder. 

100%
FOSSILFRI
ELEKTRICITET
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VINNAREN AV 2022
SUSTAINABILITY AWARD

Uddeholm har tilldelats årets hållbarhetspris vid Schaefflers Leverantörsdag 2022. Evenemanget ägde rum vid 
Schaefflers huvudkontor, med gäster från över 50 leverantörer. Dessutom livesändes evenemanget med cirka 700 
deltagare världen över.

Schaeffler, en ledande global leverantör till fordons- och industrisektorerna, är mycket imponerade av takten och 
målen som Uddeholm har när det kommer till hållbarhet. Inte bara CO2 utsläpp utan även när det kommer till 
vattenanvändning, mångfald etc.

Max Odernheimer, från Uddeholms säljbolag i Tyskland, tog emot priset.
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Vision & Strategi

Visionen speglar våra mål och våra värderingar samt 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 rättvist mot både människa och miljö. På så sätt kan vi fortsätta forma världen, idag och för 
framtida generationer. Visionen ska kommunicera både med oss medarbetare på Uddeholm, men även med våra 
säljbolag, våra kunder och övriga världen.

Uddeholm har en företagsövergripande strategi som förtydligas i fem delar:

• Miljöstrategi
• Medarbetarstrategi
• Affärsstrategi
• Produktstrategi
• Produktionsstrategi

Dessa delar bryts i nästa steg ner till strategiska planer med aktiviteter för varje del av organisationen för att ge-
mensamt bidra till att Uddeholm uppnår den övergripande företagsstrategin. Affärs- Produkt- och Produktions-
strategin kommer endast att presenteras i korta ordalag, p.g.a. att dessa i sin helhet innehåller uppgifter som inte 
skall distribueras utanför företaget. Övriga strategier redovisas mer utförligt.

Uddeholm formar världen. Vi formar världen tillsammans med
den globala tillverkningsindustrin - idag och för framtida generationer.
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Företaget Uddeholm
Uddeholm är världsledande när det gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa 
verktygsstål för industriverktyg. Med verktygen tillverkas årligen miljontals produkter. Slutförbrukarna 
finns inom de flesta branscher. Produkter som t. ex. bilar, TV, datorer, mobiltelefoner och vitvaror har alla 
sitt ursprung i verktygsstål. Mer än 100 000 kunder i över 90 länder köper verktygsstål från 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 c:a 50 000 anställda. I Hagfors produktionsanläggning arbetar 850 personer.
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Miljö
Den globala miljön är allas ansvar. Vi ska göra vad vi kan för att minimera vårt avtryck i vår generation. Därmed 
ska vår stålproduktion och vår verksamhet långsiktigt ge klimatpositiva effekter så att vi ej påverkar vår närmiljö 
på ett negativt sätt. Vi kommer att ta vårt ansvar att driva på utvecklingen för en mer hållbar stålbransch och till-
verkningsindustri. Genom vår miljöledande verksamhet som bygger på ett cirkulärt återtagande samt en hållbar 
livscykel för våra produkter kommer Uddeholm vara ett självklart val för det växande antalet miljömedvetna kunder.

100% FOSSILFRI
ELEKTRICITET

Uddeholms elmix kommer från nordiska 
kraftverk utan fossila källor

98-84%
ÅTERVUNNET MATERIAL

Uddeholms produkter består av återvunnet 
material till 98-84%

50% FOSSILFRIA
INTERNA TRANSPORTER

Över 50% av Uddeholms interna trans-
porter är fossilfria och utgörs av fossilfri el 

eller förnybart bränsle

100% ÅTERFÖRING
AV KYLVATTEN

100% av Uddeholms kylvatten återförs till 
det naturliga kretsloppet

Uddeholm har kommit långt med sitt hållbarhetsarbete inom såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbar-
het. Ser vi t. ex. till den miljömässiga aspekten så påbörjades den resan för flera decennier sedan. Redan i början 
av 1960-talet invigdes Uddeholms ljusbågsugn. En direkt effekt av investeringen var att energiåtgången minskade 
med 80% räknat i kWh per ton producerat stål, jämfört med malmbaserad produktion.

Uddeholm har under decennier arbetat långsiktigt med att reducera det fossila CO2 utsläppet. Sedan basåret 
1990 har Uddeholm fossila CO2 utsläpp minskat med mer än 46%. Resan stannar inte här, men den blir mer utma-
nande och krävande eftersom Uddeholm redan idag har låga nivåer av fossila CO2 utsläpp. Uddeholm ska även 
i fortsättningen jobba aktivt med att minska de fossila utsläppen med 3 100 ton CO2 per år. 2030 ska Uddeholm 
vara nere på ett nollvärde gällande fossilt CO2 utsläpp. 

CO2 utsläpp per ton producerat stål
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Vad innebär klimatneutralitet för oss?

Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas, d.v.s. ett netto-noll utsläpp. Det finns 
balans mellan utsläppen av koldioxid och absorbering av koldioxid från atmosfären till koldioxidsänkor.

Definition med scope har varit en grund i vårt strategiarbete men när vi kommer till åtgärder för reali-
sation så väljer vi att inte följa scopen som avgränsade steg utan delar upp arbetet i enlighet med vår 
möjlighet att påverka utfallet. På nästa sida redovisas Uddeholms steg mot en klimatneutral produktion.

Vi har redan påbörjat resan mot att producera ett klimatneutralt verktygsstål. Vårt produktionssystem och vår 
lokalisering ger oss mycket goda förutsättningar att leda utvecklingen mot ett klimatneutralt stål. 

Vi delar in detta mål i tre steg:

• Steg 1: Fossilfri produktion och ett tydligt minskat fossilt avtryck i vår distribution till 2030
• Steg 2: Klimatneutral värdekedja till 2035
• Steg 3: Klimatneutral livscykel till 2040

Fram till 2026/27 kommer vi därför att:

• Varje år genomföra energieffektiviseringsprojekt motsvarande minst 3% av energianvändningen varav minst 
hälften kommer från fossila källor

• Minska de fossila utsläppen med 3 100 ton CO2 per år

Det är i denna resa viktigt med medvetenhet avseende hela värdekedjan från råvaruutvinning tills en produkt är 
slutanvänd och ska utrangeras. För att hjälpa oss i arbetet har vi valt att stödja oss mot GHG-protokollet med dess 
definitioner avseende en livscykels delar benämnda i scope.

• Scope 1, som avser direkta utsläpp från företagets egna anläggningar  
• Scope 2, som avser utsläpp från inköpt el och värme. 
• Scope 3, som avser indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens 

gränser.

Växthusgasutsläppen i Scope 3 delas upp i så kallade uppströms och nedströms växthusgasutsläpp beroende 
på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan.

Vi ska vara först i världen att tillverka ett klimatneutralt verktygsstål

2030 - Fossilfri produktion och ett tydligt minskat fossilt avtryck i vår distribution till 2030. Från grind till 
grind.
Netto noll CO2 utsläpp i Uddeholms anläggning i Hagfors (scope 1&2):

• Elektrifiering och användning av fossilfritt bränsle i verksamhetens ugnar (till exempel biogas/vätgas)
• Användning av fossilfritt kol i Stålverket i den mån det är möjligt
• Klimatkompensation för återstående fossila CO2 utsläpp

2035 - Klimatneutral värdekedja till 2035. Från vagga till grind.
Netto noll CO2 utsläpp från inköp av råvaror tills en färdig produkt lämnar verksamheten i Hagfors.
(scope 1, 2 samt nedströms del av 3):

• Klimatkompensation för återstående fossila CO2 utsläpp
• Ökad kravställning mot leverantörer

2040 - Klimatneutral livscykel till 2040 Från vagga till grav/vagga.

• Netto noll CO2 klimatavtryck i hela livscykeln från råvara till slutprodukt (scope 1-3)

Scope 3 Indirekt Scope 3 IndirektScope 2 Indirekt Scope 1 Direkt

2030

2035

2040
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Uddeholms fossila CO2 utsläpp från tillverkningsprocessen
Uddeholm har fördel av att nyttja skrot som råvara. CO2  utsläppen från skrotbaserad ståltillverkning är mindre än 
en tiondel av de som genererats i samband med järnmalmsbaserad ståltillverkning. Därtill är energibehovet endast 
en femtedel jämfört med malmbaserad ståltillverkning.

För att nå Uddeholms produktkvalitet som ger längre livslängd och hög prestanda krävs mer värmning och vär-
mebehandling. Denna process innebär förbränning av energi och utgör ca 94% av våra CO2 utsläpp. Naturgas 
och biogas nyttjas i många av våra ugnar till värmning och värmebehandling. Gasol används i mindre mängd vid 
till exempel skänkförvärmning. Resterande 6% av Uddeholms CO2  utsläpp kommer från förbrukningen av råvaror 
i stålverket.

Uddeholm är deltagare i EU:s utsläppshandel (EU ETS) och har god systematik för uppföljning av verksamhetens 
CO2  utsläpp.

CO2 från Uddeholms produktion, Scope 1-2 

De energislag som Uddeholm idag nyttjar är i huvudsak el och naturgas samt i begränsad omfattning gasol och 
fjärrvärme till lokal uppvärmning. Av strategiska skäl har Uddeholm valt flera energislag som bas för att minimera 
risker kopplat till tillgång och pris. 

Naturgas genererar idag huvudandelen av Uddeholms CO2 utsläpp. Om uppgraderad biogas fanns att tillgå till 
realistiskt pris och i rätt volym skulle vi kunna ersätta 94% av direktutsläppen med grönt CO2 då naturgas och 
biogas flödar i samma energisystem. Det är idag inte realistiskt med en fullskalig övergång men vi har för avsikt att 
öka andelen biogas. Att elektrifiera ugnar är också ett alternativ då Uddeholms el är CO2 fri.

När det gäller att eliminera andel CO2 från råvaror, 6%, så är den inte lika självklar. Det finns inga alternativ idag 
men flera forskningsprojekt pågår. Här är vi aktiva och det är viktigt att vi i alla steg fokuserar på hållbara lösningar 
vilket då inbegriper en råvara med bra kvalitet och funktionalitet. 

Interna transporter utgör c:a 2% av de totala fossila CO2 utsläppen för hela verksamheten i Hagfors. De är idag 
över 50% fossilfria tack vare eldrift via CO2 fri el samt 42% inblandning av HVO100 (biodiesel).

CO2 utsläpp i ett vidare perspektiv, Scope 3

I Scope 3 adderas perspektivet upp- och nedströms verksamheten. Här har vi nytta av det stora arbetet vi startat 
upp med att genomföra livscykelanalyser på våra produkter. Då kommer det utkristalliseras vad som är viktigast 
att angripa först. 

-2 700 TON
FOSSIL CO2

Utbytesprojekt och processtyrning av ugnar 
resulterade i en besparing på 16 GWh - en 

minskning med 2.700 ton fossila CO2 utsläpp

ÅTERANVÄNDNING AV
RESTPRODUKTER

Idag går inget av Uddeholms restprodukter till 
deponi, utan det återanvänds som råvara eller 

konstruktionsmaterial

-600 TON
FOSSIL CO2

En naturgasugn konverterad till el, vilket ledde 
till en minskning med 600 ton CO2 och 1 ton 

NOx (1% av NOx utsläppen 2020)

-1 044 TON
FOSSIL CO2

En veckas produktion med biogas, istället 
för naturgas, resulterade i en minskning med 

1044 ton CO2

Fokusområden i strävan mot klimatneutralitet
Uddeholms huvudaktiviteter 2021/22
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Strävan mot fossilfria transporter
Interna transporter

Interna transporter är också en viktig del som vi fokuserar på. Dessa redovisas separat då de inte räknas in i ut-
släppshandeln och dessutom utgör ca 2% av de totala fossila CO2 utsläppen för verksamheten. 

För Uddeholm har truckarna och även andra transportfordon inom verket stor betydelse. Över 50% av Uddeholms 
interna transporter är fossilfria och utgörs av fossilfri el eller förnybart bränsle.

Det finns totalt 152 åkbara fordon varav 90 drivs med diesel och resterande 62 med el. Den diesel som Uddeholm 
köper in sedan år 2018 består till 42% andel förnybart genom inblandning av HVO100 och RME. Utsläppen av 
CO2 från interna transporter har därmed minskat med 42%. En utredning pågår avseende hur inblandning kan 
ökas ytterligare.

Externa transporter

Det finns idag inga självklara alternativ för tyngre transporter som ofta är aktuellt. Därtill måste hänsyn tas till för-
utsättningar för olika bränsleslag i de aktuella regionerna som transporter ska passera. Därför har Uddeholm idag 
inget formellt krav avseende transporter men följer utvecklingen inför kommande kravställning. Viktigt för oss idag 
är att vi för en dialog och att vi ser att motparten har ett engagemang och menar allvar i omställningsarbetet. 

Uddeholms interna transporter

Fossilfri Fossil

75%

25%
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Uddeholms fokus på resurseffektivitet
Vår verksamhet bygger på ett cirkulärt återtagande och det tillsammans med höga kvalitetskrav på de färdiga 
produkterna gör belastningen på miljön mindre. Det skrot vi återvinner måste vara av hög klass – och rent. Det ska 
vara bra sorterat för att säkerställa bästa utbytet av inneboende metaller.

Cirkulär ekonomi bygger på cirkulära kretslopp som innebär att man optimerar ekonomiska och miljömässiga 
värden genom att i första hand återanvända material, i andra hand återvinna dessa. Hela vår verksamhet är 
uppbyggd på ett cirkulärt återtagande då vi smälter skrot och skapar nya produkter. Varje metallatom som kan 
återvinnas på detta sätt innebär att nya inte behöver grävas upp en ny ur moder jord.

Restprodukter blir nya produkter

Avfall som uppkommer i verksamheten sorteras systematiskt. I verksamheten uppkommer även en mängd rest-
produkter såsom slagg, stoft, rent glödskal och tegel. Uddeholm har arbetat intensivt för att hitta hållbara lösningar 
för dessa nya ”produkter”. Vår största restproduktsfraktion är slagg. Den delas upp i olika kategorier beroende på 
dess egenskaper. En fraktion nyttjar vi själva som slaggbildare i ljusbågsugnen men i huvudsak används slaggen 
av Hagfors kommun till konstruktionsmaterial vid deponin Holkesmossen – till sluttäckningen av denna, istället för 
att köpa in jungfruligt material. Detta startades som ett forskningsprojekt år 2003 under kontroll av Luleå Tekniska 
Universitet. År 2010 övergick forskningsprojektet i ordinarie arbete, dock med fortsatt uppföljning av Luleå Teknis-
ka Universitet. Ett fint exempel på industriell symbios.

Industriell symbios är ett sätt att samverka där företag i innovativa samarbeten hittar möjligheter att använda avfall 
från den ena som råmaterial för andra. Ordet ”symbios” är vanligtvis förknippat med relationer i naturen där två 
eller flera arter ömsesidigt gynnas av att utbyta material, energi eller information. Industriell symbios kan minska 
behovet av både råvaror och avfallshantering och därigenom sluta återvinningsloopar – ett grundläggande inslag 
i den cirkulära ekonomin och en drivkraft för grön tillväxt och miljöinnovativa lösningar. Det kan också minska ut-
släpp, sänka energiförbrukning och skapa nya intäktsströmmar.

Vi har under 2021 även etablerat samarbete med Sunne kommun som har behov av gråslagg som vägbyggnads/
konstruktions material vid sin kommunala deponi.

Hög återvunnen andel i Uddeholms produkter
Uddeholms produkter består av återvunnet material till 98-84%. Återvunnet material hjälper oss alla att undvika 
jungfruliga material, det vill säga att vi hushåller med jordens naturresurser.

Hur beräknar Uddeholm återvunnen andel?

Att beräkna hur stor del återvunnen andel som finns i våra produkter inbegriper att först säkerställa vad som räk-
nas som återvinning. Det finns standarder att luta sig mot men de är inte helt samstämmiga och i många fall inte 
detaljerade för att ge en tydlig vägledning.

Uddeholm har som många andra valt att räkna in köpt skrot, d.v.s. klippskrot från annan producerande industri, 
spånor och returstål. Vi väljer även att räkna in det som definieras som fallande skrot eller Homescrap – vilket 
Uddeholm räknar som spill fram till och med färdigt göt i stålverket, då det annars skulle inneburit inköp av prima 
material. Andel som inte räknas som återvunnet är främst legeringar.

Exempel på återvunnen andel i några av våra produkter:

Stålsort Återvunnen andel

Uddeholm Orvar 2M 97,5%

Uddeholm Impax Supreme 94,6%

Uddeholm Compax Supreme 94,4%

Uddeholm Orvar Supreme 90,9%

Uddeholm Orvar Superior 90,7%

Uddeholm Sleipner 90,3%

Uddeholm Mirrax 40 84,7%

Uddeholm Corrax 84,5%

Uddeholm Stavax ESR 84,3%

Definitioner inom återvinning, pre- och post consumer recycling

Pre-consumer står för material som blir över i produktion, spill eller material som producerats men 
aldrig byggts in. Spill- och biprodukter kommer från olika tillverkningsprocesser och är t. ex. returstål, 
spånor, fallande skrot från industri och takplåt, som vi använder som råmaterial.

Post-consumer  består av tidigare använt material som haft en funktion och nu återvinns och blir till en 
ny produkt. Man återvinner använda och därefter uttjänta produkter, som sedan material- eller energi-
återvinns. Klassiska restprodukter som återanvänds i produktionen är glödskal och ESR-slagg.
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Intervju med Ola Ohlsson
Idag går ingen av våra restprodukter på deponi utan återanvänds 
som råvara eller konstruktionsmaterial – och vi strävar efter lösningar
som innebär att återvinning går först. Här har skett ett stort arbete 
sedan år 2021. Material som tidigare nyttjats till utfyllnad / konstruk-
tion har börjat kartläggas med syfte att öka andelen som går just till 
återvinning. Arbetet fortsätter under år 2022. Under första halvåret 
2022 har Uddeholm en masterstudent i Tillämpad Klimatstrategi till 
hjälp, Ola Ohlsson, Lunds Universitet.

Varför ville du göra din masteruppsats hos just Uddeholm?

”Jag har länge haft ett stort intresse för tung industri, speciellt med 
tanke på min bakgrund från Cementa. Samtidigt är jag väldigt mån om natur- och miljöfrågor, och i takt med allt 
högre medvetenhet kring detta så förstår jag utmaningarna som företag står inför. Mer ofta än sällan tycker jag 
att samtalsnivån kring miljöfrågor kretsar kring vem som ska ta ansvar, och oftast landar den rollen på industrin. 
I detta tycker jag att det är bra att ställa krav, men samtidigt måste man underlätta omställningar. Sverige ligger i 
framkant inom många områden, något jag vill att vi ska fortsätta göra, och med det jag fått lära mig om Uddeholm  
och branschen i helhet tycker jag mig se den ambitionen som krävs för att leda med exempel.”

Vad är Uddeholms fördel?

”Av det jag sett upplever jag hög kompetens och yrkesstolthet bland personalen på Uddeholm, något jag lärt mig 
att aldrig ta för givet. Uddeholms främsta fördel är därför enligt mig, uteslutande, sin personal och det engage-
mang man har att leda med exempel.”

Vad är Uddeholms Utmaning?

”Att ligga på topp innebär inte nödvändigtvis att man gör mest. Det handlar också om att jobba smartare, även 
om det är lätt att slappna av och tycka att man gör tillräckligt. Jag tycker inte att man ska glömma bort att det alltid 
är människor bakom varje handling och beslut. Arbetet kring att uppnå en cirkulär ekonomi och hållbar industri är 
inte uppnått förrän man kan visa att man har avsättning för 100% av sina restprodukter och avfall. Utmaningen 
tycker jag därför ligger i att hålla flamman brinnande, vara stolt över sina framgångar, samtidigt som man hela tiden 
blickar framåt.”
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Cirkulär ekonomi
En cirkulär ekonomi är raka motsatsen till den linjära. Istället för att tillverka, köpa och kassera sakerna, utnyttjas 
allt som tillverkats så länge det går. När sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som 
möjligt om och om igen. Cirkulär ekonomi bygger på cirkulära kretslopp som innebär att ekonomiska- och miljö-
mässiga värden optimeras, genom att i första hand återanvända material och i andra hand återvinna dessa.

Människan har utvunnit och bearbetat metaller i ungefär 9000 år. Vid ståltillverkning förädlas järnmalm genom så
kallad färskning. Kall syrgas blåses mot upphettat råjärn för att bli av med kol och föroreningar och göra stålet 
hållbart. Metaller är hållbara, formbara och har ledningsförmåga. Den metallen människan känt till längst är guld. 
En annan metall är koppar, som förr användes till yxor och nu finns i tex. elkabel. I dag är stål den viktigaste me-
tallprodukten både tekniskt och industriellt. Järn är ett grundämne och stål är en legering (blandning) av järn och 
kol. Järnegenskaper bestäms av hur mycket kol det innehåller. Järn med lägre kolhalt är smidbart, medan järn 
med högre kolhalt som inte går att smida kallas för råjärn, tackjärn eller gjutjärn. Om kolhalten överstiger 0,4% är 
stålet härdbart. Härdning är en metod som gör stålet hårdare.

En av de viktigaste innovationerna inom medeltidens järnframställning var masugnen, som var en mer effektiv 
metod att utvinna järn ur malm. Det har funnits ett flertal metoder för färskning, den process då kolhalten i järnet 
sänks så att det blir smidbart.

Järn och stål är samhällets mest återvunna och recirkulerade konstruktionsmaterial. De kan återvinnas och an-
vändas om och om igen. Stål ingår i ett kretslopp där så gott som allt kan återvinnas. Vid skrotbaserad tillverkning
återanvänds skrot som i ett tidigare skede utrangerats. Omkring en tredjedel av världens stålproduktion bygger 
på återvinning och skrotbaserade processer. För att smälta stålskrotet används i huvudsak ljusbågsugnar, vilket 
kräver el-energi. Den specifika energianvändningen, d.v.s. räknat i kWh per ton producerat stål, är med skrot som 
råvara endast en femtedel i jämförelse med malmbaserad ståltillverkning.

Vad består Uddeholms produkter av?

Järnbaserat skrot och legeringsämnen i form av olika metaller är råvarorna för Uddeholms produktion av stål. 
Vid tillverkning återanvänds skrot och eget fallande skrot till över 80%. Legeringar tillsätts beroende på produkt 
som ska tillverkas liksom slaggbildare som bildar restprodukten slagg innehållande oönskade element för att öka 
renheten. Skrotet legeras med olika metaller för att erhålla rätt komposition. Skrotet kommer dels från produkter 
som kasserats, dels restprodukter av nyproduktion från verkstadsindustrin. Skrotet kan innehålla en del legerings-
ämnen, men normalt behöver man komplettera med nyproducerade metaller såsom molybden, krom, vanadin, 
nickel och mangan.

Uddeholm smälter återanvänt skrot i en elektrisk ljusbågsugn och tillsätter legeringsämnen beroende på vilken 
produkt som ska tillverkas. Skrot består av olika skrotfraktioner som huvudsakligen kan delas upp i legerat och 
olegerat skrot. Köpt skrot håller hög kvalitet som ett led i Uddeholms produktstrategi. Miljömässigt ger dessa 
krav stora fördelar då orenheter och ej önskvärda element minimeras både för slutprodukt och i emissioner och 
restprodukter.

Eget skrot härstammar från material som faller i processen under tillverkning. Det kan t.ex. handla om kapspill från 
färdigställningen, svarv eller frässpånor, boxklipp eller material som måste skrotas p.g.a. felaktigheter i produktio-
nen.
Det innebär att delar av produkten i olika skeenden minskar sin volym genom att kapas, slipas, fräsas eller vid 
något tillfälle rent av direkt gå till skrot för att säkerställa att det som levereras håller den rätta kvaliteten. Det som 
t. ex. kapas eller fräses bort, återvinns och smälts om på nytt.

Utmaningar internt är att upprätthålla den ambitiösa skrotsorteringen för att optimera innehåll och reducera tillskott 
på legeringar i ett senare skede. Utmaning utanför grindarna är att få skrot levererat i önskade skrotfraktioner samt 
att få ekonomi i ett återtagande av Uddeholms stål världen över. 
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Konfliktmineraler

Begreppet konfliktmineraler omfattar fyra specifika mineraler som kan kopplas till väpnad konflikt, barn-
arbete och korruption.  Mineralerna är guld, tenn, tantal och wolfram, och tillsammans benämns de 
”3TG”. Det finns även andra mineraler som betraktas på liknande sätt, bland annat kobolt.

Hur säkerställer Uddeholm att klassade konfliktmineraler inte bryts under former som motverkar 
mänskliga rättigheter?

Wolfram – Uddeholm är noga med att följa de riktlinjer som finns, och vi köper enbart från leverantörer 
som uppfyller gällande krav. En stor del av det wolfram vi använder är i återvunnen form.

Kobolt – Den kobolt Uddeholm köper är främst i återvunnen form. Den övriga mindre mängd vi behöver 
köper vi från leverantörer som uppfyller gällande krav.

Generellt arbetar vi inom koncernen för att samverka kring dessa frågor då vi ser att det finns en hel 
del utmaningar kring utvinning av mineraler. Att följa gällande riktlinjer är grundläggande, men vi vill lyfta 
fokus inom branschen för bidra till att förbättra eventuella missförhållanden som finns.

Hållbar försörjningskedja
Råvarorna som ingår i stålet vi tillverkar är en viktiga ur hållbarhetssynpunkt. Vi är medvetna om att detta är ett 
komplext område, och här har vi höga ambitioner som kommer att höjas ytterligare under kommande år. Dels är 
påverkan från dessa leverantörer stor i livscykelanalyser vi gör när det gäller klimatpåverkan, och dels är de sociala 
aspekterna centrala utifrån att dessa material har sitt ursprung i många delar av världen.

Kvalitet på råvarorna och dess pris har varit viktiga inköpsaspekter historiskt. Senare blev sociala och mänskliga 
aspekter viktiga, såsom risk för barnarbete och svåra arbetsförhållanden. Idag kompletteras det med en klimata-
spekt som är en stor utmaning då brytning och förädling av legeringsämnen ofta sker i länder med fossilbaserade 
energisystem. Vi söker aktivt hållbara inköp och samverkar med olika aktörer för att kartlägga och utveckla våra 
leverantörer utifrån olika hållbarhetskriterier. Det gör vi för att vi ska känna oss trygga med att våra råvaror verkligen 
är hållbara ur alla synvinklar, och att våra kunder ska kunna känna likadant. Vi ser att hela vårt samhälle har stora 
utmaningar framför sig när det gäller detta, och vi vill vara i ledningen i denna utveckling. För att vara resurseffek-
tiva eftersträvar vi att använda så mycket legeringar som möjligt i återvunnen form för att undvika gruvbrytning av 
nytt jungfruligt material.

För inköp av skrot följs riktlinjer för leveranser som ställts upp av en rad leverantörer och användare av stål- och 
gjutjärnsskrot i Skrotboken: Bestämmelser för leverans och klassificering av stålskrot och gjutjärnsskrot.

Handboken är en sammanställning av de krav och regler som stålverk och skrotindustri gemensamt tagit fram för 
leveranser av olika skrotklasser till de svenska stålverken. Det kan ses som en nationell svensk standard för klass-
ning av skrot. I den redovisas bland annat leveransbestämmelser, klassificering av olika typer av skrot och vilka 
typer av föroreningar i skrot som inte är acceptabla. Skrotboken har antagits av Uddeholm bland flertalet andra 
stålindustrier i Sverige. Lagar och föreskrifter utgivna av t. ex. Arbetsmiljöverket (AV) och Strålskyddsinstitutet (SSI) 
ska dock alltid beaktas oavsett vad som stadgats i Skrotboken.

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 kraven i enlighet med Dodd Franck 
Act of 2010 och OECD due diligence guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 
and High-Risk Areas.

Vi kräver att alla produkter och råvaror som levereras till oss ska vara fria från radioaktivitet. Detta säkerställs 
genom kontrakt och certifikat samt genom att alla transporter genomgår en radiakkontroll innan materialet lastas 
av. I tillägg till detta genomförs också radioaktivitetskontroller på smälta, slagg, rökgaser och stoft i stålverket. Se 
utdrag från skrotboken:

Vill du läsa mer?

Under Corporate responsibility ( Corporate Responsibility - voestalpine ) finns bl.a. policy för anskaffning av råvaror 
för koncernen, vilket vi som dotterbolag omfattas av.

Sammantaget gör detta att vi får en säker, kostnadseffektiv och hållbar försörjningskedja.
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Intervju med Örjan Alm
Örjan är inköpschef på Uddeholm och från och med 2022 partiell Sustainable 
Sourcing Manager med ett ben i voestalpines HPM division - den divisionen 
som Uddeholm tillhör. Bakgrunden till den nya rollen är att divisionsledningen 
önskar ett nära samarbete mellan respektive divisionsbolag med fokus på 
grön omställning och hållbarhet. Örjans roll innebär koordinering av bland 
annat följande områden:

• Scope 3 (uppströms) – Leverantörers klimatpåverkan i våra produkters 
livscykel

• Cirkulär ekonomi – Söka möjligheter till ökad återanvändning tillsam-
mans med kunder/skrotaktörer

• ESG (Environmental and Social Governance) - Hållbarhetsaspekter utöver ekonomiska mätetal/redovisning

Örjan, du har över 20 års erfarenhet inom Uddeholm och vår inköpsorganisation. Du är även en del av 
Uddeholms Hållbarhetsgrupp. Hur ser du på ditt nya fokusområde?

”Det här är i grunden ett oerhört aktuellt område och nödvändigt för att vi ska klara den omställning som krävs 
för att kunna minska negativ klimatpåverkan. Det här kräver samarbeten med koncernbolag, leverantörer, kunder 
och myndigheter. Om vi inte lyckas med detta kommer det bli svårt att uppnå de finansiella målen som vi satt. Alla 
dessa aspekter gör att det känns mycket inspirerande att ta sig an dessa uppgifter.”

Fysisk biogas finns inte i den mängd vi har behov för – hur kan vi ändå vara en del av den gröna omställ-
ningen?

”Idag finns inte biogas fysiskt att tillgå i Sverige i den mängd vi önskar. Det finns stora mängder råvaror, men för-
ädlingskapaciteten till bioprodukter är fortfarande begränsad. För att ändå växla om till grön gas finns möjlighet att 
via t. ex. certifikat, köpa biogas som produceras för användning i Sverige. All biogas som köps innehar ISCC certi-
fikat, oavsett ursprung. Genom certifikaten garanteras spårbarhet genom hela leveranskedjan och därmed att den 
biogas Uddeholm köper uppfyller krav på ursprung och inte dubbelräknas (att samma volym säljs flera gånger).”

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) är en frivillig certifiering av hållbar bioenergi och 
en garanti för att de råvaror som biogasen tillverkas av har behandlats på ett hållbart sätt och bland 
annat inte bidrar till att utrota skogarna och den biologiska mångfalden i enlighet med RED (EU:s förny-
bartdirektiv). Leveranskedjan bidrar också till att minska koldioxidutsläppen till förmån för klimatet.

I ISCC certifieringen ingår bland annat:

• Tillämpning av kriterier för social och ekologisk hållbarhet
• Övervakning av försörjningskedjor som är fria från skogsavverkning
• Undvikande av omvandling av gräsmarker med biologisk mångfald
• Beräkning och minskning av utsläppen av växthusgaser
• Upprättande av spårbarhet i globala leveranskedjor
• Arbetsförhållanden
• Ansvarsfulla relationer med samhället
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Vattenanvändning inom Uddeholm
Uddeholms miljöarbete har över tid främst fokuserat på vår egen miljöpåverkan på luft, mark, vatten, etc. – inte 
på vårt beroende av själva ekosystemet och dess tjänster. Företagets beroende av exempelvis ekosystemtjänsten 
vatten har tagits för given. Tillgången och närheten till vatten var ju en gång i tiden en av grundförutsättningarna 
för etableringen vid ”Hagforsen”. Ett vatten som vi får med fritt fall, ett kallt vatten som inte behöver kylas innan vi 
nyttjar det och som har en bra kvalitet. 

År 2021 lånade Uddeholm 11 miljoner kubikmeter vatten till att kyla våra processer. Över 80% av vattnet lånas och 
lämnas tillbaka utan att ha påverkats via någon direktkontakt med Uddeholms produktion. Resterande mängd ge-
nomgår rening innan det återlämnas till sjön Värmullen. Innan vi återlämnar vattnet kontrolleras det, noggrant. Över 
30 vattenprover tas ut varje dygn som veckovis skickas på analys och sen matchas mot flöde för att säkerställa 
både koncentrationsnivåer och totalmängder.

Under år 2012 genomfördes en masteruppsats av en student från Stockholm Resilience Center, en ekosyste-
manalys inom Uddeholm. Vi kunde konstatera att vatten används i långt större utsträckning än vad som var känt 

11 miljoner kbm vatten lånas 
från Uvån till kylning

för gemeneman. Att vi kyler stora ugnar och maskinell utrustning är väl känt. Men vi gör det även i flera mindre 
analysinstrument inom forskningen. Det resulterade i att vi fick ett systemperspektiv på miljöarbetet med en ny 
typ av riskanalys. Vi försöker därför alltid addera ett beroendeperspektiv i vår miljödiskussion, även när det gäller 
intressentperspektivet. Detta för att kunna värna om det vi är beroende av – inte bara fokusera på att minska vår 
påverkan i stort. 

Samarbete med Hagfors kommun, Klarälvens vattenråd och Uddeholm

Inom vattenområdet har vi under många år gemensamt arbetat för att kartlägga hur sjön Värmullen mår. Sjön var 
starkt påverkad i mitten av 1970-talet av industrin och tätortens avloppsvatten. I dag kan vi konstatera att sjön 
mår bra och att fisken är ätlig men vi vill ändå jobba vidare för att få ännu bättre status. Flera projekt pågår, bland 
annat har vi under året fortsatt kartlägga belastning av föroreningar via dagvatten (ytvatten) både inom Uddeholm 
men även i tätorten. 

<2 miljoner kbm vatten har förorenats eller är ytvatten från 
området som genomgår rening innan det återlämnas till sjön 
Värmullen, efter automatisk provtagning ( 30 st prov/dygn) 

skickas varje vecka ett samlingsprov för analys

9 miljoner kbm vatten lämnas åter till Värmullen , utan 
att ha kommit i direktkontakt med produktion
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Energianvändning inom Uddeholm
Minskat klimatavtryck och smart energianvändning går hand i hand. En hög medvetenhet vad gäller energian-
vändning, påverkande faktorer och resurseffektiv energianvändning är och ska framgent vara en självklarhet. För 
att knyta samman dessa områden, har under 2021/22 en Klimat- och Energistrategi arbetas fram för Uddeholm 
där företagets bidrag och väg framåt mot Sveriges klimatmål till 2045 tydliggörs.

Uddeholms energianvändning idag

Fossilfri energi Fossil energi

55%
45%

Energi behövs för att smälta ner skrot och skapa nya produkter som har en lång livslängd

I processen för tillverkning och bearbetning av verktygsstål åtgår betydande mängder energi för att kunna nå 
slutproduktens kvalitetskrav. Uddeholms verksamhet är energiintensitiv och omfattar flertalet tunga industriella 
processer såsom skrotsmältning i ljusbågsugn, omsmältning i ESR-ugnar, smide, valsning, värmebehandling samt 
maskinbearbetning. Uddeholm omfattas av lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Fokuserat arbete för att minska energianvändning och omställning till fossilfri tillverkning

De kommande fem åren ska företaget, som en del av vår långsiktiga strävan att nå fossilfri tillverkning och distri-
bution av våra produkter fram till 2030, också minska de fossila utsläppen med 3100 ton fossilt CO2 årligen. En 
klimat- och energifärdplan som ska ta oss till 2030-målet är under framtagande och många aktiviteter är redan 
under genomförande. För att minska energianvändningen och ställa om till klimatneutral produktion så arbetar 
Uddeholm i enlighet med tre huvudsakliga spår: elektrifiering, konvertering och effektivisering.

Elektrifiering

Elektrifiering av naturgasugnar är det bästa alternativet i de fall det är tekniskt möjligt då det ger bäst verknings-
grad. Under året konverterades företages första ugn från naturgas till el i enlighet med Uddeholms plan för elek-
trifiering. Vi ser oss som en naturlig part i arbetet för att avhjälpa situationen i det svenska elnätet som är högt 
belastad. Det gör vi genom att vara deltagare i frekvensreglermarknaden, vilket är en förutsättning för att Sverige 
som land ska kunna elektrifiera i den omfattning som planeras. Vi har inlett arbetet med att utöka kapaciteten på 
elkraft in till verket tillsammans med regionnätsägaren.
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Konvertering

Uddeholm var den första stålindustrin i Skandinavien att konvertera från olja och propan till flytande naturgas vilket 
möjliggjorde användning av uppgraderad biogas (fordonsgas). Naturgasen som levereras till anläggningen kom-
mer i flytande form med bil från Norge och förgasas direkt på plats inom Uddeholm. Under år 2018 valde vi att ta 
en högre kostnad och under två dygn testköra hela ugnsparken på biogas för att visa att vi har förutsättningarna. 

Processen 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. Med 
denna bakgrund försöker vi säkra energiförsörjning i framtiden genom att arbeta med flera olika spår; el , naturgas, 
biogas och ev. vätgas.

Effektivisering

Under de senaste tre åren har Uddeholm arbetat fram en utmanande strategisk plan för att minska vår energiför-
brukning och klimatpåverkan. Företaget har som målsättning att årligen genomföra energibesparingsprojekt som 
genererar besparingar motsvarande minst 3% av energiförbrukningen under ett valt referensår. Minst 50% av 
besparingarna ska vara från fossila bränslen.

Det är ett ständigt pågående arbete med energikartläggning och identifiering av förluster i verksamheten för att 
på så vis stötta organisationen med förslag till aktiviteter. Det är även 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.

Under 2021/22 genomfördes energibesparingsprojekt som ger besparingar på över 16 GWh energi och 2700 ton 
CO2. De största besparingarna kommer från utbytesprojekt och processtyrning av ugnar. 

År 2021/22 genomfördes energibesparingsprojekt motsvarande 16 GWh – men hur mycket är 
det egentligen?

1 GWh är 1000 000 kWh. Det är detsamma som energiinnehållet i 100 kbm eldningsolja 1. Eller upp-
värmningen av 40 villor som har direktverkande el. Så 16 GWh motsvarar uppvärmning av 640 villor som 
har direktverkande el. Detta motsvarar uppvärmning av hälften av alla villor i Hagfors tätort!
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Vår konkurrensfördel - fossilfri el
Energislag som används i idag är el, gasol, naturgas och fjärrvärme. Det är viktigt att ha en balans mellan ener-
gislagen, något som också tas hänsyn till i kommande Klimat– och Energifärdplan och strävan mot fossilfrihet. El 
och huvuddelen av fjärrvärmen är idag från fossilfria källor. Naturgasen och den mindre mängden gasol är av fossilt 
ursprung som vi strävar efter att minimera för att på sikt ersätta helt. 

Den fossilfria elmixen som levereras till Uddeholm är från nordiska kraftverk. Ca 55% av Uddeholms energianvänd-
ning år 2021 bestod av el. Fossilfri el är en unik fördel för Sverige och övriga nordiska länder.

Uddeholms elmix

Kärnkraft Vattenkraft Vind- & Solkraft

2,5%

51,2%
46,3%

Uddeholms befintliga elmix består av kärnkraft (51,2%), vattenkraft (46,3%) och vind- och solkraft (2,5%). C:a 
49% är förnybar energi.

Vi har fortsatt implementering av effektreglering med möjlighet att stänga av elintensiva processer då elpriser är 
höga eller om det är brist i det svenska elnätet.

Elproduktion med fossila bränslen
Andel av nettoproduktion inklusive pumpkraft, 2020

Procent
Källa: EIA samt egna beräkningar
Luxemburg exkluderas då deras relativt stora användning av pumpkraft riskerar att leda till misstolkningar av andelen fossila bränslen i 
elproduktionen.  Av utrymmesskäl visas endast data för OECD länderna samt de fem länder utanför OECD med störst utsläpp av koldioxid år 
2020.
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Uddeholm gör det möjligt att ladda elbilen i Hagfors
Många av våra besökare använder el- eller hybridbil för att komma till oss. För att möjlig-
göra för dem att ladda sina elbilar vid besök och kunna färdas till oss fossilfritt, har vi under 
vintern installerat 12 st. laddplatser om 22kW/plats. Laddplatserna är placerade på vår 
besöksparkering för kund- och leverantörbesök, vid huvudporten.

Även personal på Uddeholm samt allmänheten har möjlighet att nyttja laddplatserna. Då vi 
främst har kund- och leverantörbesök under dagtid, är ett tips till den som vill ladda sin elbil 
att nyttja laddplats under kvällstid och helger, när besöksparkeringen ofta står tom. För att 
ladda krävs ett konto på Vattenfalls tjänst InCharge, som laddplatserna är anknutna till, och 
betalning sker enkelt via en app i telefonen. Ola Axelsson, chef Teknikavdelningen, har varit 
med och drivit projektet tillsammans med Ola Karlsson och Underhåll-El.

”I centrala Hagfors har det tidigare saknats laddplatser för elbilar, och att Uddeholm nu 
kan erbjuda 12 st. är vi stolta över. Vi tar vårt ansvar mot fossilfrihet – det är ett litet men 
viktigt steg att våra kunder och leverantörer kan ställa om sina resor mot fossilfrihet. 
Samtidigt gör vi även någonting som är bra för oss, alla som bor och besöker Hagfors”, 
säger Ola Axelsson.

Som världsledande verktygsstålstillverkare är det för oss naturligt att Uddeholm bidrar till 
att skapa en mer hållbar nutid och framtid. Att då kunna erbjuda kunder, medarbetare och 
allmänhet möjligheten att ladda sina elbilar vid vår anläggning, och därmed resa fossilfritt, 
gör att vi lever som vi lär. Tillsammans strävar vi ständigt efter att skapa lösningar som är 
hållbara, säkra och långvariga – för oss själva, våra kunder och samhället.
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Uddeholms betydande miljöaspekter

Uddeholm har valt ut ytterligare betydande miljöaspekter som vi lägger extra fokus på. Dessa är fossilt koldioxid 
(CO2), kväveoxider (NOx) till luft och zink och olja till vatten.

Med betydande miljöaspekt menas en miljöaspekt som påverkar miljön i högre grad än andra miljöaspekter gör. 
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

CO2

Utsläpp till luft av fossil koldioxid är Uddeholms främsta betydande miljöaspekt där vi under år 2021 tagit fram en 
färdplan för att minska dessa till noll. Koldioxid har minskat sett till produktion och vi kan glädjande börja följa grönt 
koldioxid som blir ett resultat av minskning av det fossila i de fall förnybart bränsle ersätter naturgas.

Vi ska minimera verksamhetens direkta miljöavtryck
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Kväveoxider ligger tämligen stabilt sett till den produktionsökning som skett. En större åtgärd under året är elek-
trifiering av ugn 63 i värmebehandlingen vilket innebär att en källa till NOx upphört. Minskningen kopplat till ugnen 
utgör en total NOx-reduktion i verket strax över 1%. Ugn 63 den är första i raden av ugnar som ingår i elektrifie-
ringsplanen. Under 2022/23 kommer ett nytt legeringsystem att installeras i stålverket. Vi prognostiserar att det 
kommer minska NOx från just stålverket som idag utgör 40% av totala NOx-utsläppen.

Zink och olja till vatten

Zink är högre 21/22 vilket kopplas till problem som uppstått vid reningsdammen. Åtgärder pågår. Både kortsikti-
ga och långsiktiga aktiviteter har befästs i en handlingsplan. Under 2021 har större underhåll av reningsdammen 
skett.
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Klimatförändringar - förebyggande arbete
Att begränsa CO2 utläpp är en viktig del i omställningsarbetet. Men som företag behöver vi även se över och ta 
hänsyn till de effekter som väntas med klimatförändringar, som mer och häftigare skyfall vilket genererar mer dag-
vatten liksom högre flöden i Uvån och Hagälven. Planering av utrivning av dammar kan komma i framtiden vilket 
innebär sämre backup i systemen och en större variation av flöden. Redan idag noteras via SMHI:s statistik en viss 
ökande trend avseende årsnederbörd från 1996 till 2020, Gustavsfors mätstation:

Åtgärder för att anpassa verksamheten för klimatförändringar

Vid renovering och investeringar i förbättrat dagvattennät tas hänsyn till högre flöden som väntas i och med kli-
matförändringar. I ett samarbete mellan Hagfors kommun, Klarälvens vattenråd och Uddeholm under 2020-2022, 
har information kring dagvattennätet förbättrats liksom riskbilden för vart översvämning kan ske vid kraftiga skyfall. 
Bevakning av området omfattar i första hand flödet i Uvån då det utgör största risken vid högre flöden där överled-
ning av vatten kan ske alternativt inträngning i kulvert. Annan kontroll som genomförs regelbundet är bland annat 
kopplat till risker för erosion.

Nära kontakt och dialog med räddningstjänsten möjliggör att åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede om flöde eller 
vattennivå höjs. Åtgärder i Uvåns spillfåra som genomförs med regelbundenhet är plockning av sten och röjning 
av sly som skulle kunna leda till ansamling och fördämning vid höga flöden. 
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24%
KVINNOR

24% kvinnliga chefer
inom Uddeholm

200
YRKEN

200 olika yrken
inom Uddeholm

94,6%
FRISKNÄRVARO

Fokus på fysisk och
psykisk hälsa

Medarbetaren
För att fortsätta utveckla vårt företag och nå våra högt ställda mål krävs medarbetare med rätt kompetens, erfaren-
het och drivkraft. I vår organisation är allas lika värde en självklarhet och mångfald är en styrka. Våra medarbetare
förväntas bidra till realiserandet av vår strategi och de ska samtidigt känna att de har rätt förutsättningar för att 
göra ett bra jobb. Vid goda prestationer och med rätt inställning ska det finnas utvecklingsmöjligheter och möjlig-
het till nya utmaningar inom företaget/koncernen. För att vara framgångsrika krävs att vi lyckas skapa trivsel, ett 
högt engagemang, goda samarbetsformer och en tydlig känsla av delaktighet. Vi som jobbar på Uddeholm ska 
tycka att det är roligt och utvecklade att gå till jobbet, det gör att vi vill stanna och det finns alltid en stor efterfrågan 
att vilja jobba hos oss.

Vi ska vara en värdestyrd organisation där vi är och agerar utifrån våra värdeord

• Tillit
• Respekt
• Kundfokus
• Värdeskapande

Uddeholms värdeord är grunden som vår organisation vilar på. Det är viktigt att vi har en gemensam definition 
av våra värdeord och en så lika betydelse som möjligt inom företaget, så att vi alla är och agerar i linje med våra 
gemensamma värderingar. Vi tror på en dynamisk, jämställd och inkluderande arbetsplats som skapas av att dra 
fördelar av att vi är olika.

Vår arbetsmiljö ska vara säker och hälsosam

• Vi har en verksamhet som bedrivs på ett sätt där ingen gör sig illa på arbetet och där vi bryr oss om varandras 
säkerhet.

• Till 2026/27 kommer LTIFR vara högst 3.
• Vi jobbar förebyggande med vår fysiska och psykiska hälsa.
• Till 2026/27 ska vi ha en frisknärvaro på minst 96%.
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Definitionen av värdeordet Tillit innebär att det är naturligt för oss att leverera enligt våra åtaganden och att vi litar 
på varandras leveranser. Vårt dagliga arbete och vår kommunikation kännetecknas av öppenhet och ärlighet där 
vi löpande delar relevant kunskap och information. Att våga be varandra om hjälp är att ha tillit. Vi står upp för 
varandra och våra gemensamma mål. Vi strävar efter ett utvecklande klimat där vi konstruktivt utmanar varandra 
att bli bättre. Vi visar tillit genom att ge tydliga mål, roller och ansvar där vi samtidigt delegerar rätt mandat och 
befogenheter att motsvara dessa. Tillit är att vi får ta ansvar och att vi vågar testa våra idéer.

I vår organisation är det nolltolerans mot kränkande särbehandling och mobbing. Det är en självklarhet att vi 
behandlar alla lika och vi ser våra olikheter som en stor tillgång. Det märks att vi ser och hör varje människa och 
kollega och att vi söker aktivt förståelse för varandras åsikter och utmaningar. Vi är alla viktiga för företagets fram-
gång och därför ska vi ge varandra rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.

För att utveckla oss som företag såväl som individer är det viktigt att ge varandra konstruktiv och specifik värde-
skapande feedback. Tillsammans blir vi ännu bättre. Gemensamma, komplexa utmaningar adresseras genom att 
skapa tvärfunktionella team där vi använder varandras bakgrund, kompetens och erfarenhet för att åstadkomma 
effektiva och hållbara resultat.

Uddeholms värdeord – grunden som organisationen vilar på
Det är viktigt att vi har en gemensam definition av våra värdeord och en så lika betydelse som möjligt inom före-
taget, så att vi alla är och agerar i linje med våra gemensamma värderingar. Vi bemöter och arbetar med varandra 
i enlighet med våra värdeord. Det råder delaktighet och inkludering i alla våra grupper. Diskriminering, mobbning 
eller trakasserier accepteras aldrig. Uddeholm har fyra värdeord.

Tillit [ till:lit ]

1. Att leverera enligt våra åtaganden och lita på varandras leveranser
2. Öppenhet och ärlighet i vårt dagliga arbete och vår kommunikation
3. Att stå upp för varandra och för gemensamma mål och att konstruktivt utmana varandra att bli bättre
4. Att våga be varandra om hjälp och våga testa våra idéer

Respekt [ re:spekt ]

1. Nolltolerans mot kränkande särbehandling och mobbning
2. Att behandla alla lika och se våra olikheter som en tillgång
3. Att se och höra varje kollega och att aktivt försöka förstå varandra
4. Att ge konstruktiv och värdeskapande feedback för att tillsammans bli bättre

Kundens framgång är vår framgång och i den långsiktiga relationen med vår kund söker vi proaktivt en djup 
förståelse för kundens behov och framtida utmaningar. Genom vår kompetens och förmåga i teknisk försäljning 
kommer vi löpande att hitta rätt lösning för att tillsammans med kunden utveckla kundens affär och öka kundens 
konkurrenskraft. Vi är medvetna om att alla våra processer har ett kundbehov att tillfredsställa och därför levererar 
vi alltid med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kvantitet på ett säkert sätt.

Värdeskapande innebär att vi är medvetna om att alla våra bidrag är viktiga för företagets resultat och utveckling. 
Vi känner ägarskap för det vi gör genom att varje dag göra vårt yttersta i att leverera enligt vår uppgift och imorgon 
försöker vi göra det lite bättre, bland annat genom att eliminera de slöserier vi hittar. Vi skapar långsiktig lönsamhet 
genom att vara den globala ledaren och som ledare måste vi löpande skapa och forma vår framtid. Vi söker därför 
aktivt de områden som har höga krav, som är utmanande och som kräver vår kompetens, kreativitet, innovation 
och entreprenörskap.

Kundfokus [ kun:d:fok:us ]

1. En förståelse för att kundens framgång är vår framgång
2. Att söka en grundlig förståelse för kundens behov och utmaningar
3. En medvetenhet om att alla våra processer har ett kundbehov att tillfredsställa
4. Att alltid leverera med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kvantitet på ett säkert sätt

Värdeskapande [ vär:de:skap:an:de ]

1. Att vara medveten om att allas bidrag är viktiga för företagets resultat och utveckling
2. Känna ägarskap för det vi gör och att varje dag göra sitt yttersta för att leverera enligt uppgift
3. Att skapa sin egen framtid, bland annat genom att använda sin kompetens, kreativitet, innovation och 

entreprenörskap

Tillit, Respekt, Kundfokus och Värdeskapande
Värdeorden är grunden som vår organisation vilar på. Våra värderingar beskriver hur vi är, hur vi tänker och hur vi 
agerar. Värdeorden ska genomsyra organisationskulturen och vara basen för hur vi jobbar med säkerhet, kvalitet, 
leveranssäkerhet, produktivitet, hållbarhet, mål och strategier. Men ett ords betydelse ser olika ut för oss alla. Det 
är därmed viktigt att vi har en gemensam definition av våra värdeord och en så lika betydelse som möjligt inom fö-
retaget, så att vi alla är, tänker och agerar i linje med våra gemensamma värderingar. Här är Uddeholms definition:
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Långsiktigt arbete för en hållbar arbetsplats
En hälsopolicy är framtagen och revideras kontinuerligt för att möta upp till den standard som krävs för en hållbar 
arbetsplats. Policyn tar upp hur vi arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att fånga upp ohälsa tidigt.
Under verksamhetsåret har många aktiviteter varit inriktade på att kartlägga och ta fram handlingsplaner och ut-
veckla arbetssätt, samt forum för att minska risken för olika typer av ohälsa och exponering.

Vi jobbar förebyggande med vår fysiska och psykiska hälsa.

Till 2026/27 ska vi ha en frisknärvaro på minst 96%

2021/22 94,6%
2020/21 95,0%
2019/20 95,2%
2018/19 95,5%

Att nå målet med frisknärvaro har nära nog varit omöjligt under ett år som präglats av pandemi. Nu har vi varit extra 
försiktiga. Minsta lilla symtom har varit skäl nog att vara hemma.

Medarbetarindex

Medarbetarindex är ett nyckeltal som baseras på frågor om motivation och engagemang till medarbetarna. Ett 
mått som visar vårt engagemang i företaget. Vi har vid de senaste två mätningarna sett ett sjunkande index. Det 
är lätt att hänvisa till svårare arbetsförhållanden avseende pandemitider, förhållanden då alla inte har kunnat mötas 
naturligt – men vi vill inte fastna i det. En djupanalys görs för att rikta åtgärder rätt. Vi är i ett pågående arbete men 
positivt kan konstateras att engagemanget i företaget är stort för att öka medarbetarindex.

Pandemitider - Hur har Uddeholm arbetat under pandemin?

En stor del av året har präglats av pandemi och begränsningar. Digitala möten och nya arbetssätt har utvecklats 
och vi ser stor nytta ur det avseendet. Men baksidan är förstås att vi saknar alla personliga möten. Många med-
arbetare har helt avskärmats och de naturliga avstämningarna ute på verksområdet eller i korridoren saknas av 
många.

En tvärfunktionell grupp har samordnat och styrt upp arbete i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Grup-
pen har även utvecklat och varit stödjande i smittspårning samt varit informationskanal ut i verksamheten. Målet 
har varit en transparant och öppen dialog för att på bästa sätt begränsa smitta och minska oro.

Under hösten togs en plan för successiv återgång fram. Varje avdelning genomförde riskbedömningar innan åter-
gång. I samband med detta infördes ett nytt arbetssätt som innebär att det finns flexibilitet i att arbeta hemifrån 
upp till två dagar/vecka för de som har möjlighet.

Vi har även genomfört en enkät för de som har jobbat hemifrån under pandemin. Undersökningen gav oss värdefull 
feedback som vi tar med oss i fortsatt arbete. Bland annat visade denna att huvuddelen av medaretarna instäm-
mer i påståendet: ”Generellt sett är jag nöjd med hur Uddeholms AB har hanterat situationen under Covid-19”.

Uddeholms förmånspaket

Ett förmånspaket har lanserats under året. I detta ingår en förmånsportal med erbjudanden 
från friskvårdsleverantörer och annat som kan förgylla vardagen. Utöver det ingår ett frisk-
vårdsbidrag för att främja hälsa samt en trivselpeng som ska användas på avdelningen för 
att höja engagemang och förstärka teamkänslan. Därtill finns Träningsvärket, ett mindre gym/
träningslokal som står fritt att nyttja för alla anställda. 
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Föräldraledighet
I Sverige har vi en generös föräldraförsäkring jämfört med många andra delar av världen. Ledighet i 
samband med att ett barn föds är något som alla föräldrar har rätt till och totalt finns det 480 dagar/barn. 
Detta gäller vid födsel av enbart ett barn. Vid exempelvis tvillingförlossning får man totalt 660 dagar. Hur 
dessa dagar fördelas är helt upp till föräldrarna själva med undantaget att 90 dagar är låsta till vardera 
föräldern.

Vi har tittat närmare på siffrorna för Uddeholm och kan konstatera att det togs ut 4 098 dagar fördelat 
på 119 anställda under år 2021/22. Jämför vi dessa siffror med föregående år så ser vi en ökning av 
antalet uttagna dagar. Vi ser också att en ökad andel män väljer att ta ut sina föräldradagar vilket är en 
positiv trend som uppmuntras av företaget.

Antal uttagna dagar

2019/20 2020/21 2021/22
Män 2 104 1 593 2 564

Kvinnor 838 1 103 1 534
Totalt 2 941 2 696 4 098

Andel män som tagit ut föräldrardagar

2019/20 2020/21 2021/22
Män 13,2% 12,8% 14,2%
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Intervju med Emma Mellgren – medarbetare i produktionen ESR
Emma Mellgren jobbar som operatör vid Uddeholms ESR-anläggning 
(Electro Slag Remelting). I skrivande stund är Emma gravid och vid 
graviditet ser vi över arbetsplatsen och anpassar arbetsuppgifter.

Vad gör du just nu Emma?

”Jag jobbar administrativt nu under graviditeten, dels hemifrån men 
även på plats då jag fått tillgång till eget kontor som ligger nära ESR 
som är min ordinarie arbetsplats. Jag har även fått gå en teamleader-
utbildning, och sitter nu med i ett team som har för avsikt att förbättra 
kapaciteten på två av våra äldsta ESR-ugnar.”

Hur ser du på dina nya uppgifter?

”Jag tycker det är spännande att få testa på att jobba administrativt, något jag inte är van vid sedan tidigare. Vid 
konstruktion av operatörsblad så behövs en hel del bilder från produktion som visar de olika arbetsmomenten. Då 
jag som gravid inte bör vistas på industrigolvet längre stunder, har jag tagit hjälp av mina kollegor som fått agerat 
hobbyfotografer åt mig.”

Kommer du ha nytta av dina nya uppgifter i ditt ordinarie arbete?

”Definitivt! På ESR är vi operatörer och smältare (de som sköter ugnarna). När jag som operatör känt att min 
kunskap inte helt räckt till, så har jag tagit hjälp av någon av smältarna och på så vis fått lära mig saker som är 
nyttiga inför framtiden. Jag har även börjat hjälpa en till avdelning på Uddeholm med operatörsblad, Elektrodhallen 
(ELK). Då ELK och ESR samarbetar, tar jag med mig den kunskapen inför framtiden. Jag delar kontor med ELK:s 
enhetschef och får lära mig en hel del av honom också. Kul och lärorikt!”

Trivs du lika bra?

”Jag trivs bra och har alltid ansett att variation är nyttig för ens egen utveckling. Det kan alltid öppna fler dörrar inför 
framtiden. Det jag saknar med mitt ordinarie jobb är kroppsarbetet då jag är en aktiv person, samt mina kollegor 
men jag vet ju att båda finns kvar när jag kommer tillbaka.”

Inom Uddeholm arbetar vi ständigt med att ligga i framkant med uppdaterade och säkra arbetssätt. De 
anställda kan ta del av operatörsblad och instruktioner som beskriver hur en arbetsuppgift skall genom-
föras på bästa sätt, vilken skyddsutrustning som skall användas samt vilka risker som finns med olika 
arbetsmoment. Eftersom det är tung stålindustri vi arbetar i är säkerheten extra viktig.
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200 olika yrken inom Uddeholm i Hagfors
Vi formar en hållbar värld med hjälp av kunskap, innovation och våra duktiga medarbetare. Hos oss finns det över 
200 olika yrken, och vartenda ett av dem behövs för att vi ska vara världsledande inom avancerat verktygsstål. 

Uddeholm finns över hela världen och våra kunder är alltifrån småföretagare till världskända varumärkesjättar. Men 
hjärtat av vår organisation – produktionen och huvudkontoret – finns i värmländska Hagfors. Här är vi ungefär 850 
anställda med vitt skilda bakgrunder, med över 15 olika nationaliteter och färdigheter. Uddeholm är och ska vara 
en plats för alla, där våra anställda känner sig uppskattade, att de gör skillnad och att de bidrar till vår framgång. 
För att fortsätta att leverera svenskt stål av högsta kvalitet till våra kunder behöver vi smarta, modiga och nytän-
kande medarbetare som varje dag vill göra sitt jobb lite bättre.

Under år 2021/22 har det gjorts några förändringar i rekryteringsprocessen utifrån ett mångfaldsperspektiv genom 
att könstillhörighet och bild tagits bort från urvalsprocessen. Här jobbas det även ständigt med att minska på 
formella krav i annonserna för att uppmuntra fler att söka. Idag är andelen  kvinnor 15% inom verksamheten. Av 
semestervikariaten var glädjande hela 31% kvinnor.

Chefer

Kvinnor Män

24%

76%

Uddeholms AB

Kvinnor Män

15%

85%

Andelar kvinnor/män inom Uddeholm
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Rekrytering
Det finns flera vägar in till att bli en Uddeholmare, här kommer några exempel.

Anställning (i Hagfors)

Uddeholms produktionsverksamhet i Hagfors är vårt huvudsäte. Här arbetar ca 850 personer. Den vanligaste 
anställningsformen i Sverige är tillsvidareanställning. Under år 2021/22 tillsvidareanställde vi 51 personer inom 
Uddeholm, sju av dessa var kvinnor. Samma år anställdes 24 personer i någon form av tidsbegränsad anställning 
utöver sommarvikarier enligt nedan. Uddeholm har även ett kontor i Karlstad där det finns möjlighet att arbeta 
vissa dagar eller hålla möten.

Trainee

Genom de traineetjänster som vi erbjuder har vi möjlighet att skapa en bättre succession och traineerna får en 
snabb start på karriären och en trygg inskolning i företaget och arbetsuppgifterna med målet att det ska leda till en 
tillsvidareanställning. Hos oss finns två olika program, ett som vänder sig till kandidater med gymnasieutbildning 
och ett för kandidater med högskoleutbildning.

Under räkenskapsåret har vi haft 14 aktiva traineetjänster, varav sju har tillsatts under 2021/22. Två av tjänsterna 
har under perioden gått över i ordinarie anställning medan en av traineerna har valt att avsluta sin tjänst på egen 
begäran. De kvarvarande 11 trainee-tjänsterna innehas av tio män på kollektivsidan (gymnasieinriktning) och en 
kvinna på tjänstemannasidan (högskoleinriktning). Andelen kvinnor på samtliga tjänster under 2021/22 är 15%.

Praktik

Vi erbjuder praktik för flera olika utbildningsnivåer, gymnasieelever/vuxenutbildning, YH (yrkeshögskola) elever 
samt studenter från högskola/universitet. När det gäller praktik från den lokala gymnasieskolan samt YH utbild-
ningar i regionen har vi ett nära samarbete med dessa skolor och får regelbundet praktikanter därifrån.

Under pandemin har vi dock inte kunnat ta emot praktikanter på samma sätt som tidigare, men trots våra be-
söksrestriktioner kunde vi ändå fortsätta ta emot ett begränsat antal elever från både gymnasium och YH. Nu när 
restriktionerna har släppt öppnar vi upp som vanligt igen. Förutom praktikanter från gymnasium, vuxenutbildning 
och yrkeshögskola tar vi även emot studenter från högskola/universitet.

Sommarjobbare

Varje år erbjuder Uddeholm sommarjobb till ungdomar, vilket även utgör en bra rekryteringsbas för fortsatt anställ-
ning. Under sommaren 2021 hade vi 77 semestervikarier, varav 31% kvinnliga medarbetare. Efter avslutad som-
marjobbsperiod fick 14% av semestervikarierna (11 sommarjobbare, varav 2 kvinnor) anställning inom Uddeholm, 
medan 13% (10 sommarjobbare, varav 3 kvinnor) arbetar hos oss som konsulter via Manpower.

Examensarbete

För att stötta utbildning inom kompetensområden som är viktiga för vår verksamhet ser vi det som en självklarhet 
att ta emot studenter som gör sina examensarbeten. Under 2021 hade vi åtta examensarbetare hos oss, samtliga 
var 30 hp-uppsatser. En person har fortsatt arbeta hos oss efter avslutat examensarbete och en annan person 
hade redan anställning hos oss under studierna. Dessvärre blev många av de aktiviteter som vi gör på olika lärosä-
ten för att bland annat marknadsföra examensarbeten inställda under 2021 på grund av pandemins restriktioner.

Inhyrda medarbetare

För att skapa en flexibilitet i vår verksamhet samarbetar vi med bemanningsföretag som tillhandahåller konsulter 
vid tillfällen då vi behöver öka vår bemanning. Samarbetet startade under våren 2020 och har visat sig bli en av 
våra största rekryteringskällor. 27% av rekryteringarna under 2021/22 kommer från bemanningsföretag. Under 
2021/22 har vi haft en total av 93 konsulter i verksamheten. Av dessa är 17 personer kvinnor (18%). Konsulterna 
har utfört jobb i flera delar av verksamheten och vi har genom detta kunnat anpassa antalet medarbetare utifrån 
behov. Av de konsulter som varit inhyrda under 2021/22 så har 19 personer (varav 3 kvinnor) gått över till en tills-
vidareanställning på Uddeholm och ytterligare två har fått vikariat.
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Investering i kompetens - bevara och vidareutveckla
Alla nyanställda går Uddeholmsskolan - en specifik utbildning framtagen inom bolaget. Utbildningen inbegriper 
bland annat hållbar produktion, arbetsmiljö och säkerhet, miljöpåverkan samt produktkvalitet. Under år 2021/22 
har en uppdatering av Uddeholmsskolan startats upp och i framtiden kommer delar av utbildningen att ske via 
e-learning. All inhyrd personal kommer framgent att gå utbildningen för att säkra den produktion som förväntas.

Utbildningar såsom Truck, Travers och Skylift genomförs i samarbete med extern aktör, medan Brand och Heta 
arbeten drivs med hjälp av en intern utbildare. Både anställda och inhyrd personal som slussas i produktion är 
målgruppen för dessa kurser. För att effektivisera processen och få målgrupper snabbare in i produktion använts 
e-learning för Truck och Travers för teoridelar. Därefter följer en praktisk uppkörning på plats.

Alla chefer får gå Uddeholm Leadership Academy som är en 10-dagars utbildning förlagd på Uddeholms herrgård 
med fokus på personlig utveckling och ledarskap. Under 2021/22 har utbildningen skett delvis digitalt. 80% av 
våra chefer har genomfört utbildningen.

Under 2021 startades en utbildningsinsats kring kompetensmatriser och 60% av våra chefer har nu gått utbild-
ningen som syftar till att lära sig hur matriser byggs upp. Målet är att det år 2023 ska finnas en kompetensmatris 
kopplad till varje medarbetare.

Tvärfunktionella grupper

Ett naturligt sätt att dra nytta av olika typer av kompetenser är att arbeta tvärfunktionellt. Det innebär att 
man arbetar vertikalt och horisontellt i företaget för att dra nytta av olika kompetenser. Det finns många 
exempel på detta inom Uddeholm. Syftet är att dra nytta av olika kompetenser och erfarenheter, öka 
förståelse och motivation. Ett arbetssätt som på ett naturligt sätt utvecklar vår organisation.

Exempel på tvärfunktionella grupper som funnits länge i företaget:

• Hållbarhet
• Klimat och Energi
• Restprodukter
• Vatten
• Seveso
• Kemikalier
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Säkerhet inom Uddeholm
Inom Uddeholm sätter vi säkerheten och respekten för våra anställda samt miljön - likväl som för våra kunder, 
besökare och allmänheten - i främsta rummet. Vi har en hög säkerhetsberedskap och vi ser till att verksamheterna 
följer gällande lagar och föreskrifter. All personal inom Uddeholm och våra entreprenörer utbildas regelbundet om 
risker och ansvar för miljö, hälsa samt säkerhet i det dagliga arbetet. Övningar av företagets beredskapsplaner 
genomförs regelbundet såväl inom företaget som tillsammans med räddningstjänsten.

Det kan trots alla förebyggande insatser ändå inträffa tillbud, incidenter och olyckor. Det är då vi med kunskap, 
planering och övning gör det vi kan för att förhindra att de utvecklas till en allvarlig händelse.

Högt fokus på kemikalier i verksamheten som skulle kunna påverka grannar vid olycka 

Uddeholm hanterar, i samband med framställning av stål, olika typer av kemiska produkter vilka ställer stora krav 
på säkerhet. För att minimera risken för en olycka och för att begränsa dess eventuella effekter, så hålls en hög 
säkerhet genom alla processer. De kemiska produkter som om en olycka trots allt inträffar, skulle påverka samhäl-
let utanför verksamhetsområdet är ammoniak, gasol, klordioxid och naturgas.

Hög säkerhet och beredskap

Våra anläggningar är skyddade med gaslarm och brandlarm. Ett tillbud eller en olycka inom någon av fabriksloka-
lerna upptäcks på så sätt mycket snabbt. Våra interna beredskapsplaner aktiveras då omedelbart samtidigt som 
räddningstjänsten snabbt larmas.

Uddeholm har förutom välutbildad egen personal och ett väl fungerande förebyggande underhåll, också ett nära 
och väl fungerande samarbete med räddningstjänsten i Hagfors. 

Väl förberedda

Uddeholm har i samarbete med räddningstjänsten, tagit fram information om hur allmänheten ska hantera larm. 
Denna skickas ut till hushållen och finns även publicerad på räddningstjänstens sida på Hagfors kommuns hem-
sida: Räddningstjänsten - Hagfors kommun.

Om det händer en mindre olycka larmas i första hand räddningsstyrkan i Hagfors. Finns det behov av förstärk-
ning larmas styrkor från Ekshärad och/eller Munkfors. Vid ett kemikalieutsläpp larmas även Karlstadregionens 
kemdykare, som då kommer och understödjer. För att detta ska fungera så bra som möjligt genomför Hagfors 
räddningstjänst regelbundet planeringar och samövningar.

Samarbete med blåljusorganisationen ger oss trygghet

Ett av våra viktigaste samarbeten knutna till produktionen i Hagfors är samarbetet med blåljusorganisationen. 
Årligen övar räddningstjänsten olika scenarios med samtliga skiftlag inom Uddeholms område i Hagfors. Syftet är 
att snabba på insatser vid verkliga nödlägen – och här har Uddeholm en stor fördel av räddningstjänstens närhet 
och kunskap om vårt område.

Genom åren har även samarbete med ambulans vässats. Ambulansuppställningsplatser har funnits sedan långt 
tillbaka för att underlätta för ambulanspersonal att snabbt kunna hitta rätt på det 77 ha stora området. Samarbete 
med polisen är också etablerat, som en naturlig del i skalskyddet men även för att förenkla vid insatser om ett 
tillbud händer.

Under år 2021 har en uppdaterad upplaga av Uddeholms Säkerhetsrapport lämnats in till myndigheterna.

Säkerhet på jobbet

Vi har en verksamhet som bedrivs på ett sätt där ingen gör sig illa på arbetet och där vi bryr oss om varandras 
säkerhet.

Vårt mål är noll olycksfall och ingen ohälsa. Vi ska jobba förebyggande med vår säkerhetskultur, så att alla värnar 
om varandra och företaget. Alla anställda ska förstå sitt värde, samt ta ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Efter flera år av  minskade olycksfall ökade antalet olycksfall under BY 21/22

Det proaktiva arbetet med rapportering av riskobservationer och genomförandet av säkerhetssamtal har fortsatt 
utvecklas med en positiv trend, där en synbar effekt är att rapporterade tillbud minskat mot tidigare år. Tyvärr öka-
de antalet inträffade olycksfall med frånvaro under BY 21/22. En av orsakerna är att våra säkerhetsstandarder som 
finns för arbetsmoment ännu inte fullt har implementerats till ett önskat säkert beteende. Fokus läggs på detta i 
arbetet med säkerhetskultur som rullas ut i produktions- och underhållsavsnitten under 2022. 

2021/22 7,3
2020/21 5,0
2019/20 6,0
2018/19 10,2

LTIFR står för Lost Time Injury Frequency Rate, d.v.s. antal olycksfall med frånvaro per 1 miljon arbetade timmar. 
Till exempel: en LTIFR på 5 visar att 5 olyckor inträffar på en arbetsplats var 1 miljon arbetade timmar. Syftet med 
ett definierat nyckeltal är en rapportering av olycksfallsstatistik som är jämförbar mellan företag, branscher och 
internationellt. Målet med ett definierat nyckeltal är en gemensam definition för arbetsskadebegreppet inom bas-
industrin. För att kunna klassa ett olycksfall som LTI ska olycksfallet medföra minst en dags frånvaro och kräva 
medicinsk bedömning. Under verksamhetsåret 20/21 har kartläggning och arbete med att ta fram nya arbetssätt 
inom området ohälsa genomförts och under år 21/22 har implementering startats upp i organisationen. Det inne-
bär att helt nya arbetssätt och rutiner sätts på plats, vilket är en utmaning tills dess att förändringarna blivit en 
naturlig etablerad del (”det är så här vi gör”) i verksamheten. Men vårt fokus är benhårt. Säkerhet är nummer ett. 
Arbetet med att utveckla säkerhetskulturen på skiftlagsnivå kommer fortgå under BY 22/23 genom undersökning 
av nuläge, utbildning av operatörer och framtagning av anpassade handlingsplaner per enhet i produktions- och 
underhållsavsnitten.

Till 2026/27 kommer LTIFR vara högst 3

Uddeholm utvecklade app för att förenkla kommunikation vid krishantering

Det som inte ska hända händer. Det kan röra sig om ett olyckstillbud, en brand eller större miljötill-
bud. Då är det viktigt att snabbt få ut information till berörda och till de som behöver stötta. Tidigare 
fungerade telefonkedjor men säkerhetsorganisationen ville mer. Det resulterade i att Säkerhetschefen 
med stöd av webbutvecklare skapade Uddeholm Safety APP. Med denna funktion nås alla berörda 
direkt vid ett tillbud, beroende på det avsnitt och tillbud som sker. Bilder kan infogas och frågor kan 
ställas vilket säkerställer effektivisering  av insatser och att rätt och snabb information kommer ut till 
de som behöver involveras.
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Uddeholm investerar i Säkerhet - Kaphallen

VI har investerat i en ny sågmaskin till Kaphallen för att klara av dagens och framtidens provtag till 
produktionen. Maskinen mäter 25 meter på längden och väger 70 000 kg. Sågmaskinen bidrar till en 
säkrare och effektivare arbetsprocess i Kaphallen. I och med installationen av den nya sågen kommer 
även flödet förändras i lokalen. Trucktrafik och liknande som tidigare varit i lokalen försvinner vilket ökar 
säkerheten för operatörer.
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Åtgärder för att minimera skadliga spårämnen i stål

RoHS Directive 2011/65/EU och dess ändringsdirektiv, Directive 2015/863/EU är ett EU direktiv som 
förbjuder och begränsar användning av visa tungmetaller, flamskyddsmedel och ftalater i elektriska och 
elektroniska produkter på marknaden. Som en åtgärd att säkerställa att mängden farliga spårämnen i 
stål är på en låg nivå har stålindustrin bestämt sig för att använda gränsvärdena i RoHS-direktivet som 
gränsvärden för stål. Varje år tas representativa prov ut från produktprogrammet för att testa nivån av 
spårämnen i stålet. Uddeholm utger ”RoHS - Declaration of conformity letter” som en försäkran att 
spårämnena ligger under nivåerna i RoHS-direktivet.

Säker kemikaliehantering
Uddeholm har en proaktiv process för granskning och bedömning av kemikalier. Arbetet leds av en tvärfunktionell 
kemikaliegrupp som har i uppdrag att bidra till en säker kemikaliehantering och minska risker för ohälsa och mil-
jöpåverkan. Kemikaliegruppen stöttar verksamheten med kompetens inom miljö, arbetsmiljö och industrisäkerhet. 
Även representanter från inköp och skyddsombudsorganisationen involveras i kemikaliegruppens arbete.

Det övergripande målet är att aktivt minska användningen av farliga kemiska ämnen inom företaget genom att 
ersätta farliga kemikalier med mindre farliga och att säkerställa en säker hantering där risken för exponering och 
utsläpp minimeras. Först och främst produkter som ligger på Kandidatlistan och/eller är CMR-märkta och där-
utöver PRIO-märkta ämnen. Vad gäller 2021 års substitution så har den skett kontinuerligt i samband med att 
kemiska riskbedömningar har genomförts. Under 2021 genomfördes totalt 120 riskbedömningar. Bolaget har per 
idag 19 produkter på Kandidatlistan och 14 produkter på CMR-listan.

Uddeholm arbetar också kontinuerligt med att säkerställa att kemikalieanvändningen uppfyller tillämplig nationell 
och europeisk kemikalielagstiftning.

Färdigbearbetade stålprodukter i massiv form betraktas som artiklar enligt den europeiska förordningen (EC) 
1907/2006. Stål i pulverform betraktas som kemiska produkter. Uddeholms varor och produkter innehåller inga av 
de ämnen som finns listade i REACH bilaga XIV eller på kandidatlistan (SVHC). Restprodukter i form av glödskal 
och slagg är registrerade enligt REACH. För övriga Uddeholms produkter krävs ingen registrering då de endast 
innehåller ämnen som redan registrerats inom EU och Uddeholm är nedströmsanvändare av dessa ämnen.

För Uddeholms pulverprodukter upprättas, enligt REACH-förordningens (EU) nr 1907/2006 krav, ett säkerhetsda-
tablad per pulversort. För övriga stålprodukter sammanställs ett samlingsinformationsblad.

CMR-produkter = Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska ämnen

Kandidatlistan = Under REACH läggs de farligaste ämnena på marknaden gradvis till en lista som kallas ’kandi-
datlistan’, i syfte att se till att deras användning kontrolleras korrekt och att säkrare alternativ hittas så snart som 
möjligt. Ämnen på denna lista benämns ”Substances of Very High Concern” (SVHC).

PRIO-märkta ämnen = PRIO är ett verktyg som är framtaget av Kemikalieinspektionen för att hjälpa företag och 
andra aktörer att hitta och byta ut farliga ämnen i de produkter och varor de hanterar. Kriterierna för PRIO-ämnena 
är baserade på Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö och EU:s kemikalielagstiftning Reach.

REACH = Reach är en förordning som innehåller bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra 
restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder. Förordning-
en innehåller även regler som användare av kemiska produkter måste förhålla sig till.

Säkerhetsdatablad för Uddeholms produkter

De flesta av Uddeholms produkter klassas som varor enlig REACH för vilka säkerhetsdatablad inte är ett krav. För 
de produkter som kräver säkerhetsdatablad upprättas dessa enligt krav i REACH-förordningen. De produkter som 
tillverkas under varumärket Uddeholm, som det krävs säkerhetsdatablad för, ska upprättas enligt REACH-förord-
ningens (EG) nr 1907/2006 krav. För de produkter där säkerhetsdatablad, enligt REACH-förordningen, inte krävs 
upprättas säkerhetsinformationsblad.
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Riskarbete inom Uddeholm
Inom Uddeholm utvärderas såväl finansiella som icke-finansiella risker. Dessa delas vidare in i strategiska och 
operativa risker. De väsentligaste riskerna rapporteras löpande till ägare, inkluderat arbetet för att minimera dessa. 
Vi följer en standard för riskhantering - Risk management - som antagits koncernövergripande.

I den löpande verksamheten är riskbedömningar och incidentrapportering en naturlig del för att förbättra arbets-
miljön genom att minska risker för olycksfall och ohälsa. Medarbetaren är vår viktigaste resurs – därför är inciden-
trapportering med korrigerande åtgärder högt prioriterat. Säkerhet är vårt viktigaste produktionsfokusområde. I 
arbetet inkluderas Miljö för att minimera påverkan på mark, luft och vatten.

Informationsspridning inom branschen för att lära av varandra

Incidentrapportering sker i MIA, som är Industriarbetsgivarnas rapporteringsdatabas för det förebyggande ar-
betsmiljöarbetet inkluderat miljö och anläggning. Just MIA är kopplat till Metallindustrin med avvikelsehantering. 
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 inom Uddeholm, väsentliga risker

De väsentligaste riskerna rapporteras löpande till ägare, inkluderat arbete för att minimera dessa.

Uddeholms  ISO-certifieringar

ISO 9001 - Kvalitet
ISO 14001 - Miljö
ISO 45001 - Arbetsmiljö
ISO 50001 - Energi

Vad innebär ISO-certifiering?

ISO-certifiering innebär efterlevnad av ett regelverk som kallas en standard inom ett specifikt område 
som är utarbetat av ISO, International Organization for Standardization. En ISO-certifiering har som syf-
te att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. Att ett företag är ISO-certifierat betyder att ett 
ledningssystem finns implementerat i företaget. Ett ledningssystem är ett verktyg för att planera, leda, 
kontrollera, följa upp och utvärdera organisationens arbete. Genom ledningssystemet säkerställer hög-
sta ledningen att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner som ger stöd för medarbetarna i deras 
dagliga arbete. Att ISO-certifiera sig innebär att företaget genomgår en tredjeparts granskning för att 
bevisa att man uppfyller kraven i de standarder man valt att certifiera sig för. Efter godkänd granskning 
tilldelas ett certifikat som bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. Uppföljande revisioner 
genomgås sen varje år för att kontrollera att kraven upprätthålls.

Vi utvärderar och ser över behov av att certifiera andra delar av vårt arbete regelbundet bland annat 
kopplat till hållbart stål. Uddeholm finns även med i diskussioner om kommande standarder som ska 
utvecklas. Aktuellt under 2022/23 är standardisering kopplat till fossilfritt stål.

Riskområde Risk Riskminimering

Arbetsmiljö och 
säkerhet

Trucktrafik samt material-
hantering 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 riskkäl-
lan 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 enligt ISO 45001

Miljö Ineffektiv produktion och 
råvaruhantering

Att när omställning ska ske 
till fossilfritt inte ha tillgång 
till energi till ett konkurrens-
kraftigt pris

Arbete enligt ISO 140001 & ISO 50001 certifiering,
förbättringsarbete UPS

Kan redan idag ersätta naturgas med t. ex. biogas

Klimat- och Energifärdplan är under framtagande

Varumärkesintrång Uddeholms varumärke är 
av största vikt för Uddeholm 
genom vår mer än 350 år 
långa historia.

Genom en tydlig profil och ett effektivt inrappor-
teringssystem angriper vi alla varumärkesintrång 
över hela världen inom 8 timmar och med hjälp av 
vår varumärkesintrångsprocess slutförs majoriteten 
av fallen inom 6 veckor. Detta görs med utsed-
da jurister och advokater i framförallt Singapore, 
Hongkong och Sverige.

Korruption och 
respekt
Handelsregler

Mutor, kartellbildning Utbildning i Code of Conduct, visselblåsaresystem

Mänskliga rättigheter Kränkningar, diskriminering, 
segregation av medarbetare

Barnarbete

Policy för att exempelvis motverka kränkning, 
uppföljning via hälsoprofiler och medarbetarunder-
sökningar

Revisioner hos leverantörer (t.ex. gruvor), kartlägg-
ning av riskleverantörer etc.
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Affären
För att vara marknadsledande och förstahandsvalet inom högpresterande verktygsstål krävs ett starkt varumärke. 
Våra kunder ska veta att vi levererar lösningar som gör dem framgångsrika var än ett verktyg tillverkas eller an-
vänds. Detta skapar mervärde hos kunderna och ökar deras konkurrenskraft.

Vi ska bedriva våra affärer, såväl inköp som försäljning, med hänsyn till koncernens uppförandekod, etiska och 
formella krav samt genomföra uppföljning av materialets ursprung. Nedan finns två exempel på hur dessa policies 
kan se ut, Uddeholms verksamhetspolicy och Compliance.

100% CODE OF
CONDUCT

Inom Uddeholm finns aktiva rutiner för 
Code of Conduct och Compliance-

träning

+350 ÅR AV KUNDFOKUS
OCH INNOVATION

Varumärket Uddeholm har funnits i mer 
än 350 framgångsrika år, och kommer 

att finnas i minst 350 hållbara år till

743 AKTIVA
VARUMÄRKEN

Uddeholm har 743 aktiva varumärkes-
registreringar världen över

Uddeholm verksamhetspolicy

Uddeholm utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativt verktygsstål till kunder över hela värl-
den. Genom att erbjuda hållbara och normgivande produkter och lösningar för nuvarande och kom-
mande generationer, vill vi verka för att göra våra kunder konkurrenskraftiga.

• 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 verk-
tygsstål”. 

• Genom strävan efter bästa tillgängliga teknik vid inköp och investeringar tillsammans med före-
byggande 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 per-
sonal som hjälper företaget att uppnå våra mål. 

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

Varumärket Uddeholm ur ett hållbarhetsperspektiv

Uddeholm står för innovation och hållbar produktion. Vårt varumärke har modet att alltid stå i framkant 
av utveckling även ur ett hållbarhetsperspektiv. Uddeholm har 743 aktiva varumärkesregistreringar värl-
den över, och det är av yttersta vikt att vi gemensamt skapar, underhåller och proaktivt jobbar med att 
skydda våra gemensamma varumärken. Vårt varumärke är våra kunders garant för kvalitet och hållbar-
het, idag och för kommande generationer. Varumärket Uddeholm har funnits i mer än 350 framgångsri-
ka år, och kommer att finnas i minst 350 hållbara år till.
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Compliance
Inom Uddeholm och även vår koncern voestalpine finns aktiva rutiner för Code of Conduct och det finns även ett 
visselblåsarsystem.

Det finns koncerngemensamma riktlinjer (på engelska) för:
• 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

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
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Produktion

Uddeholms produktionsverksamhet i Hagfors omfattar drift av stålverk inkluderande smältning av legeringsämnen 
tillsammans med eget returstål och köpt skrot i en elektrisk ljusbågsugn, skänkmetallurgi samt gjutning av göt. 
Inom industriområdet finns också anläggningar för elektroslaggraffinering (ESR), tillverkning av pulver, nitrering av 
pulver, valsning, smide, värmebehandling, maskinbearbetning och lager samt stödverksamhet.

-46%
CO2

-46% reducering av de fossila CO2 
utsläppen sedan 1990

98-84%
ÅTERVINNING

98-84% återvunnen andel i
Uddeholms hållbara produkter

2030
FOSSILFRI

Fossilfri produktion
år 2030

-600 TON
FOSSIL CO2

En naturgasugn konverterad till el, vilket ledde 
till en minskning med 600 ton CO2 och 1 ton 

NOx (1% av NOx utsläppen 2020)

-1 044 TON
FOSSIL CO2

En veckas produktion med biogas, istället 
för naturgas, resulterade i en minskning med 

1044 ton CO2

Att säkerställa en störningsfri produktion i alla våra processer

En störningsfri produktion uppnås bland annat genom att:

• Säkerställa rätt kapacitet och leverera enligt den utlovade kapaciteten.
• Kapaciteten ska vara kartlagd för människa, maskin och system i samtliga delar av våra processer.
• Framtida behov av infrastruktur (data, media och energi) ska vara kartlagt och vi ska ha aktiva handlingsplaner 

med tillräcklig framförhållning för att kontinuerligt säkerställa att behoven tillgodoses.
• Tillgängligheten i våra huvudprocesser / kritiska processteg ska vara kartlagd och kontinuerligt öka genom 

att arbeta proaktivt, prediktivt och hållbart. SLA (Service Level Agreement) skall finnas mot samtliga kritiska 
utrustningar och system.

• Vi ska säkerställa en stabil försörjningskedja så att störningar i våra kritiska processer på grund av brist på 
köpta varor och tjänster är noll.

• Säkerställa kapabla processer för den kvalitetsnivå som föreskrivs.
• Kontinuerligt skydda verksamhetens resurser och möjligheter genom aktiv riskhantering (risk management). 

Detta sker genom att systematisk inventera, analysera och förbygga risker i företagets verksamhet så att 
företagets mål nås.

Produktionssystemet
Produktionssystemet är navet i att skapa en hållbar verksamhet där vi ska effektivisera våra 
processer genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt, där vi identifierar avvikelser 
och möjligheter med avsikt att eliminera slöserier. För att åstadkomma detta skall vi utbilda 
och implementera samtliga 8 UPS-moduler i hela organisationen. Vi skapar förståelse för och 
realiserar: 

• Flödesprinciperna Kundbehovet styr och Rätt från mig
• Förbättringsprinciperna Normalläge och Förbättring i vår operativa styrning, ledning och 

utveckling
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Stålproduktion i Sverige
I Sverige används två olika sätt att producera stål. Processerna skiljer sig åt beroende på vilken råvara som an-
vänds – råjärn som tillverkas av järnmalm eller återvinning av skrot.

Uddeholms produktion baseras på återvinning av skrot

Vid skrotbaserad tillverkning återanvänds skrot som i ett tidigare skede utrangerats. För att smälta stålskrotet 
används i huvudsak ljusbågsugnar, vilket kräver elenergi. Den specifika energianvändningen, dvs räknat i kWh per 
ton producerat stål, är med skrot som råvara endast en femtedel i jämförelse med malmbaserad ståltillverkning.

Uddeholms produktionsverksamhet i Hagfors omfattar drift av stålverk inkluderande smältning av legeringsämnen 
tillsammans med eget returstål och köpt skrot i en elektrisk ljusbågsugn, skänkmetallurgi samt gjutning av göt. 
Inom Uddeholm finns också anläggningar för elektroslaggraffinering (ESR), tillverkning av AM-pulver, nitrering av 
pulver, smide, valsning, värmebehandling, maskinbearbetning och lager samt stödverksamhet.
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Uddeholms klimatneutrala vecka - en minskning av CO2 med upp till 90%
Hållbarhet har länge varit en viktig nyckelfaktor för Uddeholm. Vi strävar efter en världsledande hållbar produk-
tionsstandard tillsammans med våra kunder, kollegor och miljön. År av forskning och utveckling har placerat oss 
i framkanten av hållbar stålproduktion. Trots olika utmaningar var det dags för nästa steg. I mitten av december 
2021 genomförde vi ett veckolångt test med att producera klimatneutralt verktygsstål för att visa att det omöjliga 
är möjligt. Inte imorgon, utan idag.

Uddeholms Klimatvecka gav en minskning med upp till 90% av Uddeholms fossila CO2 utsläpp.

3 steg för att uppnå klimatneutralt verktygsstål

Steg 1 - Börja med en hållbar grund

Hållbarhet är inget nytt koncept för oss. Sedan 1960-talet har vi använt en elektrisk ljusbågsugn för 
smältningsprocessen i vårt Stålverk. Vi har minskat våra fossila CO2 utsläpp med 46% sedan 1990. Re-
dan idag använder vi alltid 100% fossilfria elektricitet och våra produkter tillverkas av 98-84% återvunnet 
material.

Steg 2 – Gör verkliga förändringar

Under klimatneutrala veckan ersatte vi LNG (Liquefied Natural Gas) med fossilfri LBG (Liquefied Bio 
Gas). Alla interna transporter gick också på fossilfri el eller 100 % andel av HVO100 (biodiesel). Dessa 
åtgärder leder till en betydande minskning med upp till 90% av våra fossila CO2 utsläpp.

Steg 3 – Klimatkompensation

De återstående 10% av våra utsläpp består av kol i metallskrot och grafitelektroder som används för 
smältningsprocessen vid den elektriska ljusbågsugnen (EAF). För detta finns idag finns inga fossilfria 
ersättningar. Därför kompenserar vi för dessa 10% med Gold Standard-certifikat i enlighet med FN:s 
hållbarhetsmål.

Hållbarhet och klimatneutralt verktygsstål är förmodligen det viktigaste ämnet för kommande år och kommande 
generationer, tillsammans med kontinuerlig minskning av det fossila CO2 avtrycket. Som en del av leveranskedjan 
är CO2 neutralt verktygsstål en klar fördel för många av våra kunder.
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Produkten
För att göra våra kunder mer konkurrenskraftiga behöver vi vara produktledare inom högpresterande 
verktygsstål och förstå tillverkningsindustrins utveckling. Då krävs det att vi är innovativa och har en hög 
grad av entreprenörskap. Vi erbjuder alltid ett större värde än våra konkurrenter och vi uppfattas som en 
komplett partner med stor förståelse, kunskap och expertis inom våra kunders verksamhetsområden. 
Vi fokuserar på utvalda applikationsområden som är relevanta på den globala marknaden.

VÄRLDSLEDANDE
FORSKING

KUNSKAP
OCH EXPERTIS

Våra produkter är världsledande inom
högpresterande verktygsstål

Vi är en komplett partner med stor förståel-
se, kunskap och expertis inom våra kunders 

verksamhetsområden

317
GLOBALA PATENT

100%
HÅLLBARA PRODUKTER

Uddeholm har 317 globala patent

Uddeholms stål är hållbart och tillgodoser de 
mänskliga och ekonomiska behoven utan att 

förstöra eller slösa naturens resurser
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Lokal samverkan och stark lokal förankring
Våra barn och ungdomar i kommunen är viktiga för framtiden, och Uddeholm satsar på dem. För att barn ska få 
känsla och intresse för teknik redan i förskolan har Uddeholm och Hagfors kommun ett gott samarbete tillsam-
mans. Syftet är att utveckla en nyfikenhet kring ämnet teknik för framtiden. Det bygger på idéer och konkret ma-
terial som barnen kan arbeta med på ett roligt sätt. T.ex. att göra experiment och arbeta tillsammans, undersöka, 
pröva och fundera runt lösningar på olika tekniska utmaningar.

Att väcka intresse i tidig ålder är viktigt, dels för att många redan valt sitt intresse när det är dags för högstadiet 
och dels för att motverka könsroller. Alla har rätt till sitt eget intresse, det ska inte styras av kompisgrupper eller 
normer. Och vårt goda samarbete ger resultat. Föregående hösttermin var det fler ansökningar till Natur- & Teknik 
programmen på Älvstrandsgymnasiet än någonsin! Det märks att det finns ett stort intresse.

Vårt samarbete i praktiken

• Årskurs 7-9 Kyrkhedens skola: Att bygga den mest hållbara bron av glasspinnar, lim och tråd är en teknikupp-
gift som eleverna gör en gång per år. Eleverna har varsin budget att arbeta inom, där pinnar, lim och tråd 
kostar en viss summa. Det gäller att konstruera, dokumentera och hantera ekonomi vilket ger ett medvetande 
om vad teknik innebär och väcker intresse för ett yrkesval inom tekniksektorn. Hösten 2020 programmerade 
eleverna även egna spel i programmet Scratch och designade tillhörande speldosor.

• Årskurs 4-6 Älvstranden Bildningscentrum: I arbete med programmering har man här använt sig av Bluebots, 
vilket är små robotar som programmeras att åka till en angiven destination. Detta arbetar eleverna med kon-
tinuerligt under hela året. I en 3D-printer har eleverna gjort egna fidget spinners. 

• Årskurs F-3 Kyrkhedens skola: Även här har man köpt in och använt sig av Bluebots i utbildningssyfte. Man 
bygger även robotar i Lego som sedan kopplas till en surfplatta, på så sätt kan eleverna styra sin egenbyggda 
robot. 

Detta är några av de mest populära aktiviteterna bland eleverna. Även lärarna finner det underhållande, vilket är 
viktigt för att skapa engagemang kring ämnet teknik.

Lokal sponsring för att underlätta barn och ungdomsverksamhet

Under året 2020/21 gjordes en översyn av Uddeholms sponsringsverksamhet. Vi ville maximera vårt engagemang 
i kommunen och samtidigt ta ett övergripande grepp.

Under många år har vi från Uddeholm sponsrat sport och idrott som har en aktiv och inkluderande ungdomsverk-
samhet inom Hagfors kommun. Sport och idrott är viktigt för att bygga lagkänsla, aktivitet och finna gemenskap. 
Människor är dock olika, vilket även gäller barn och unga. Alla är inte intresserade av idrott, och för att bidra till en 
varierande fritid kommer Uddeholm nu att addera kultur till vår sponsring.

I vårt nya samarbete med Hagfors Kulturskola kommer vikten av att unga ska få tillgång till kultur och kulturska-
pande även utanför storstaden vara en drivkraft. Att få känna gemenskap och att ingå i en grupp där samma 
intresse delas är alltid betydelsefullt, kanske främst i unga år. Vi tror därför att det är viktigt att skapa positiva mö-
tesplatser för barn och unga, inte minst i spåren av pandemin. 

Hagfors Kulturskola planerar därför göra ett event under året där barn och unga får dela positiva kulturella upple-
velser tillsammans, både de som redan är med i kulturskolans verksamhet och de som ännu inte hittat sin plats 
där.

Vi ser fram mot samarbetet med Hagfors Kulturskola, för att skapa större möjligheter för barn och unga i Hagfors 
kommun att uppleva kultur.

Närboendeträffar

Sedan år 2010 har Uddeholm träffat en grupp närboende 1-2 gånger per år med syfte att bygga en länk in till 
företaget om frågor och funderingar uppstår. Gruppen består av representanter från olika föreningar i kommunen 
som sedan lämnat information vidare till sina medlemmar. Mötena har haft olika fokus och vid en del möten har 
Hagfors kommun och Klarälvens vattenråd deltagit för att tillsammans berätta om gemensamma projekt. Under 
pandemin har gruppen varit vilande men startas igång igen under 2022.

Julgåvan 2021

Julen är en tid för lite extra omtanke. Istället för att ge oss själva en julgåva julen 2021 gav vi en eko-
nomisk gåva till Hagfors Pastorats diakoni, som har en särskild kassa för stöd och hjälp som framför 
allt går till familjer med stort behov. Vi ville på detta sätt kunna bidra till än fler i vårt närområde skulle få 
möjlighet till en god jul.
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Miljömässig, Ekonomisk och Social hållbarhet inom Uddeholm
Begreppet hållbar utveckling syftar till att “tillfredsställa dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kom-
mande 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 ömsesi-
digt beroende av varandra och måste vara i jämvikt för att hållbar utveckling ska kunna uppnås.

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 genera-
tioner. Miljömässig hållbarhet innebär även allt som har med jordens ekosystem att göra. Med detta menas bland 
annat vatten, luft, land, ekosystemtjänster och biodiversitet.

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. Den andra innebär ekonomisk hållbarhet med 
tillväxt, som anses hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Ökad ekonomi kan därmed tillåtas till bekost-
nad av minskning av andra tillgångar såsom naturresurser och ekosystemtjänster.

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

Vem vänder sig vår hållbarhetsrapport till?

Följande grupper anses vara de viktigaste intressentgrupperna:

• Kunder - Befintliga och potentiella
• Medarbetare - Befintliga och potentiella
• Säljbolag
• Ägare
• Leverantörer och entreprenörer
• Närboende och samhälle
• Myndigheter & organisationer
• Framtida generationer - Vi ska säkerställa en hållbar produktion med fortsatt närvaro i Hagfors på ett sätt som 

främjar miljö och samhälle

Som ett led i styrning av verksamheten finns en intressentanalys. I denna beskrivs vilka förhållanden vi har till olika 
intressenter och vilka som är viktigast. Beroende av intressent ska information och dialog anpassas på bästa sätt. 
Oberoende intressent vill vi ha en öppen dialog med våra intressenter med fokus i enlighet med vår strategi som 
bottnar i ett hållbarhetsengagemang som vi med strategin klätt med ord.

Bilaga 1

FN:s globala mål
Beaktande av FN:s globala hållbarhetsmål speglas i Uddeholms strategi och verksamhet.

Förenta Nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta 
för fred och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla 
världens länder på det sätt som FN gör. Organisationen bildades den 24 oktober 1945 då stadgan trädde i kraft. 
Från början hade FN 51 medlemsländer, idag har antalet ökat till 193.
Globala målen har antagits av FN och är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå till år 2030:

• Att avskaffa extrem fattigdom
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• Att främja fred och rättvisa
• Att lösa klimatkrisen

Genom de globala målen för hållbar utveckling inkluderat samtliga tre dimensioner kan ambitionen bli verklighet.

Bilaga 2
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Vilka mål är viktigast för Uddeholm?

Uddeholm har i en väsentlighetsanalys gallrat ner de globala målen till de som är viktigast för vår verksamhet. En 
nödvändig process för att ta rätt riktning i vår strategi med rätt aktiviteter. De sex målområden vi valt att fokusera 
på ska vara kärnan i vår strategi och hållbarhetsarbete. Dessa är:

• Nr 13 Begränsa klimatförändringarna och strävan mot fossilfrihet. Det av FN målen som utmanar oss 
mest men även där vi som svenskt företag har ett försprång bland annat tack vare fossilfri elförsörjning.

• Nr 9 och 12 Hållbar industri, innovationer samt hållbar konsumtion och produktion. Två mål som iden-
tifierar den cirkulära industri vi är inkluderat omfamnar en hållbar affärsstrategi.

• Nr 3, 8 och 10 Hälsa, välbefinnande, arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet. Tre 
grundläggande mål där människan är i fokus

Hur tolkar vi målen?

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar
• Uddeholms viktigaste miljöutmaning – att som energiintensiv verksamhet sträva mot fossilfrihet och klimat-

neutralitet och att hitta konkurrenskraftiga energikällor som inte bidrar till växthuseffekten. 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
• Fokus ska vara en hållbar industri som främjar innovation och på så sätt minskar klimatavtrycket inkluderat 

stödjer kunder med lösningar för nya hållbara tillverkningsmetoder. Vi ska ha en hållbar arbetsplats där arbete 
för minimerande av risker och olyckor ständigt är överst på agendan. En arbetsplats med de bästa medarbe-
tarna som tillsammans utvecklas och trivs i vår verksamhet.

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 98-84% 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
• Hållbar arbetsplats i enlighet med lagstadgade arbetsvillkor. Vi ska ta hänsyn till hela människans mående - 

både fysiskt och psykiskt. 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. 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

TILLIT RESPEKT KUND
FOKUS

VÄRDE
SKAPANDE
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Parisavtalet
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala upp-
värmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Parisavtalet är kopplat till FN:s klimatkonvention UNFCCC, en global konvention om åtgärder för att förhindra 
klimatförändringar. Avtalet beslutades i samband med klimatkonferensen (COP21) i Paris i december 2015, därav 
namnet. Avtalet trädde formellt i kraft i november 2016.

Alla länder som formellt antagit Parisavtalet är bundna till det enligt internationell lag. Avtalet bygger på gemen-
samt ansvar och förtroende för att alla länder gör allt i sin bästa förmåga för att uppfylla avtalets mål:

Genom Parisavtalet har länderna bland annat förbundit sig till att:

• Hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 
grader.

• Öka anpassningsförmågan för skadliga effekter av klimatförändringarna.
• Anpassa de finansiella flödena så att de går att förena med minskade utsläpp av växthusgaser. 
• Avtalet ska också genomföras att rika länder som redan har släppt ut mycket växthusgaser ska ta täten och 

göra omställningen snabbare än det globala snittet.

The Green Deal - Vad är EU:s den Gröna given?
Den Gröna given är en färdplan för en hållbar ekonomi i EU. Klimatförändringarna och miljöförstöringen är ett hot 
mot Europas och världens fortsatta existens. EU tar därför fram en ny tillväxtstrategi för att ställa om till en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar och införs som ett led i EU:s nya till-
växtstrategi. Taxonomirapportering inbegriper andel omsättning/capex/opex som härrör från miljömässigt hållbara 
ekonomiska aktiviteter. Nyckeltal avseende taxonomi kan utläsas i koncernövergripande rapport.

1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Klimatmål Sverige
Senast år 2050 ska EU uppnå balans mellan utsläpp och upptag och därmed nå netto-nollutsläpp av växthusga-
ser. Senast år 2045, ske Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå 
negativa utsläpp.

Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85% lägre år 2045 än utsläp-
pen basåret 1990.

De kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. För att nå målet 
får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.

Bilaga 3




