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Hållbarhetsrapport Uddeholms AB 2020/2021

Hållbarhet och hållbarhetsfrågor är ett tydligt fokusområde i Uddeholms företagsgemensamma 
Vision och Strategi, vilka vi arbetar proaktivt och intensivt med. Det kan handla om hur vi kan 
erbjuda en utvecklande och säker arbetsmiljö för alla inom Uddeholm, eller hur vi kan erbjuda 
våra kunder svar på de hållbarhetsfrågor som är mest värdeskapande för dem.

Strävan efter att uppnå en klimatneutral, högkvalitativ och hållbar produkt är grunden i vår verk-
samhet – vi återvinner skrot och vår verksamhet innebär ett cirkulärt återtagande. Idag består 
våra produkter av 85-98% 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. 

Tillsammans strävar vårt nätverk av experter runt om i världen ständigt efter att skapa lösningar 
som är hållbara, säkra och långvariga – för oss själva och våra kunder. Med andra ord, våra 
kunder får mycket mer från oss än bara stål. De får också vårt löfte att alltid producera stål som 
är så skonsamt för miljön som möjligt. Att uppnå det är en ständigt pågående process och ett 
löfte som måste hållas varje dag.

Uddeholm, Juni 2021 

Företagsledning genom 
Johan Wiig & Pär Emanuelsson

Denna hållbarhetsredovisning är förenklad och vi vill hänvisa till voestalpinekoncernens
övergripande hållbarhetsredovisning. 

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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Hur drivs hållbarhetsarbete inom Uddeholm?

Hållbarhetsrapporten bygger på hållbarhetsarbete under året som sker enligt Uddeholms strategiarbe-
te. Strategiarbetet i sin nuvarande form startades upp under år 19/20 för att ha nått en ny nivå 20/21.

Dessa delstrategier bryts ner till strategiska planer med aktiviteter för varje del av organisationen för att 
gemensamt bidra till att Uddeholm uppnår den övergripande strategin.

I Hållbarhetsrapporten kan du utläsa vilka mål och visioner som beslutats gälla för verksamheten och 
hur arbetet för att nå dessa mål gått under verksamhetsåret. I Uddeholms strategiarbete tas avstamp i 
bland annat Brundtlandrapporten från 1987, “Vår gemensamma framtid” och FN:s globala hållbarhets-
mål (se bilaga 1 och 2).

Vem	vänder	sig	vår	Hållbarhetsrapport	till?

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.

Följande grupper anses vara de viktigaste intressentgrupperna:

• Kunder - Befintliga och potentiella
• Medarbetare - Befintliga och potentiella
• Ägare
• Leverantörer och entreprenörer
• Närboende och samhälle
• Myndigheter och organisationer
• Framtida generationer

Uddeholm har en övergripande strategi som är förtydligad i fem delstrategier:
Affärs-, Produkt-, Produktions-, Medarbetar- och Miljöstrategi

Manufacturing	solutions	for	generations	to	come

SHAPING THE
WORLD
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Företaget Uddeholm

Uddeholm är världsledande när det gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av hög-
kvalitativa verktygsstål för industriverktyg. Med verktygen tillverkas årligen miljontals produk-
ter. 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 
100 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 50 000 anställda. I Hagfors produktionsanläggning fanns 
den 31 mars 2021 805 anställda.
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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 riskkällan som möjligt. 
Där detta inte är möjligt tillämpas personligt skydd och 
tydliga instruktioner.

I övrigt ex utbildning i beteendebaserad säkerhet, fokus 
rapportering och rotorsaker vid tillbud samt arbete 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 Uddeholm varumärke är av 
största vikt för Uddeholm 
genom vår mer än 350 år 
långa historia.

Genom en tydlig profil och ett effektivt inrapporterings-
system angriper vi alla varumärkesintrång över hela 
världen inom 8 timmar och med hjälp av vår varumärkes-
intrångsprocess slutförs majoriteten av fallen inom 6 
veckor. Detta görs med utsedda jurister och advokater i 
framförallt Singapore, Hongkong och Sverige.

Korruption och respekt
Handelsregler

Mutor, kartellbildning Utbildning i Code of Conduct, Visselblåsare-system

Mänskliga rättigheter Kränkningar, diskriminering,
segregation av medarbetare

Barnarbete

Policy för att exempelvis motverka kränkning, uppföljning 
via hälsoprofiler och medarbetarundersökningar

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

Riskarbete inom Uddeholm

Inom Uddeholm utvärderas såväl finansiella som icke-finansiella risker och de delas in i strategiska och 
operativa risker. De väsentligaste riskerna rapporteras löpande till ägare, inkluderat arbetet för att mini-
mera dessa. Vi följer en standard för Riskmanagement som antagits koncernövergripande.

I den löpande verksamheten är riskbedömningar och incidentrapportering en naturlig del för att förbätt-
ra arbetsmiljön genom att minska risker för olycksfall och ohälsa. Medarbetaren är vår viktigaste resurs 
– därför är incidentrapportering med korrigerande åtgärder högt prioriterat. Säkerhet är vårt viktigaste 
produktionsfokusområde.

Informationsspridning	inom	branschen	för	att	lära	av	varandra

Incidentrapportering sker i MIA som är Industriarbetsgivarnas rapporteringsdatabas för det förebyggan-
de arbetsmiljöarbetet inkluderat miljö och anläggning. Alla riskanalyser, riskbedömningar (där sannolik-
het 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

Inom Uddeholm utvärderas såväl finansiella som icke-finansiella risker. De väsentligaste riskerna rappor-
teras löpande till ägare inkluderat arbete för att minimera dessa.

COVID-19	–	säkerställande	av	säkerhet	för	våra	medarbetare

När spridningen av COVID-19 var ett faktum i Sverige under vårvintern 2020 beslutade Företags-
ledningen att installera en intern Corona-grupp. Gruppen startade vårvinter 2020 och träffades 
regelbundet varje onsdag, ibland oftare beroende på situation för dagen, med syftet att skapa en 
trygg och säker arbetsplats för alla anställda inom Uddeholm. Gruppen hade fasta representan-
ter från flera delar av organisationen: Inköp, Arbetsmiljö, Produktionsledningen, Marknad, HR och 
ledningen för Lager/Terminal. Dessutom deltog representanter från skyddsorganisationerna för IF 
Metall och PTK.

Aktiviteter som genomförts genom Corona-gruppen, ett urval:
 
• Behandla aktuella frågor gällande omvärldsbevakning och frågor från verksamheten
• Relevant information och beslut från Corona-gruppen publiceras efter varje möte till verksam-

heten på intranätet. Relevant information är t ex förhållningsregler, rekommendationer, riktlinjer, 
rutiner och uppdateringar gällande COVID-19.

• En informationssida på intranätet har upprättats. Sidan innehåller FAQ, viktiga länkar till myn-
digheter som t ex Folkhälsomyndigheten, all information gällande Uddeholms hantering av 
COVID-19 och länkar till den information som hittills gått ut. 
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Vision och Strategi

Som en del i organisationens strategiarbete finns vår gemensamma vision. Visionen speglar våra mål 
och våra värderingar och visar vägen framåt för oss som organisation. Vi på Uddeholm tillverkar stål 
som formar produkter som finns överallt i vår vardag. Vi formar världen och vi vill forma den på ett håll-
bart 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.

Mål & strategi

Till 2025/26 ska Uddeholm vara:

• En attraktiv arbetsgivare i en utvecklande och säker arbetsmiljö
• Förstahandsvalet på marknaden genom att leverera verktygslösningar som gör våra kunder mer 

konkurrenskraftiga
• Ansvarstagande ur ett hållbarhetsperspektiv och det självklara valet för miljömedvetna kunder 

Vad den övergripande strategin innebär förtydligas vidare i fem delar: 

• Affärs-, Produkt-, Produktions-, Medarbetar- och Miljöstrategi

Dessa bryts i nästa steg ner till strategiska planer med aktiviteter för varje del av organisationen för att 
gemensamt bidra till att Uddeholm uppnår den övergripande strategin. Affärs- Produkt- och Produk-
tionsstrategin kommer endast att presenteras i korta ordalag, pga att dessa i sin helhet innehåller upp-
gifter 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. 

Manufacturing	solutions	for	generations	to	come

SHAPING THE
WORLD
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Affärsstrategi

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 används. 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.

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 samtidigt som vi stärker vår 
position som världens mest lönsamma ståltillverkare.

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

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

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

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

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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Produktstrategi

För att kunna vara det ledande företaget inom högpresterande verktygsstål krävs att vi kan erbjuda ett 
större kundvärde än våra konkurrenter och att vi uppfattas som en komplett partner med stor förståelse, 
kunskap och expertis inom våra kunders verksamhetsområden. Vi ska vara innovativa, drivande och 
leverera lösningar på deras utmaningar. Uddeholm har därför valt en produktledarstrategi, vilket inne-
bär att det är vi som ska sätta standarden på marknaden med avseende på nya produktinnovationer, 
produktportfölj och lagerservice, produktkvalitet samt de tekniska och administrativa tjänsterna som 
omringar försäljningsprocessen.

Produktionsstrategi

Uddeholms produktionsverksamhet i Hagfors omfattar drift av stålverk inkluderande smältning av leger-
ingsämnen 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.

För att alltid kunna leverera enligt överenskommelse på ett sätt som gör våra kunder mer konkurrens-
kraftiga krävs att våra processer fungerar effektivt och störningsfritt. Det kräver samtidigt flexibilitet i 
systemet så att vi snabbt kan hantera variationer i såväl volymbehov som processmix. Vi använder ny 
teknik där det är relevant och motiverat för att stärka vår konkurrenskraft.

När vi effektiviserar våra processer gör vi det genom att på ett systematiskt och strukturerat sätt identi-
fiera avvikelser / möjligheter med avsikt att eliminera slöseri. För att åstadkomma detta behöver vi skapa 
förståelse för och implementera:

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

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 hand-

lingsplaner 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 ma-

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

Att etablera vårt gemensamma produktionssystem UPS där vi strävar efter ett
effektivt flöde med kortast möjliga ledtid i alla våra processer
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Medarbetarstrategi

Medarbetarnas samlade kompetens och engagemang är avgörande faktorer för Uddeholms framgång. 
För att säkerställa detta krävs att Uddeholm har förmågan att behålla och kontinuerligt utveckla be-
fintliga medarbetare samtidigt som nya medarbetare med rätt kompetens och inställning attraheras till 
företaget. Vår framgång baseras historiskt och framåt på en global närvaro, entreprenörskap, olikhet 
och mod. Att vara ett ledande företag innebär för oss också att ha en av branschens mest säkra arbets-
miljöer. Därför ska Uddeholm sträva efter att vara en värdestyrd organisation där våra grundvärderingar 
utgår från värdeorden:

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 be-
tydelse är olika för oss alla. Det är därför viktigt att vi har en gemensam definition av våra värdeord inom 
företaget så att vi alla tänker och agerar i linje med våra gemensamma värderingar.

Aktiviteter

För att sprida Uddeholms gemensamma betydelse och påminna om värdeorden har alla anställda 
deltagit i en workshop med sin avdelning. Fokus har varit att diskutera hur vi lever upp till värdeor-
den idag och hur vi kan göra det ännu bättre tillsammans. Workshopen har följts upp med bland 
annat avdelnings- och enhetsspecifika aktiviteter och åtgärder, samt artiklar i personaltidningen 
UDDEN och resultaten presenteras löpande på Uddeholms intranät.

TILLIT RESPEKT KUND
FOKUS

VÄRDE
SKAPANDE
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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 öppen-
het 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 framgång 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 spe-
cifik värdeskapande 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.

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.

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

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

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

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, inno-

vation och entreprenörskap
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Fortsatt	utveckling	för	en	säker,	trygg	och	hälsosam	arbetsmiljö

Helhetssyn, arbetsglädje och trygghet uppnås genom dialog och samverkan. Uddeholm ska vara ett av 
världens mest säkra stålbolag där LTIFR minskar årligen mot en långsiktig nollvision. Till 25/26 kommer 
LTIFR vara högst 3,25. Detta ska ske genom utvecklandet av en säkerhetskultur där vi alla tar ansvar 
för vår gemensamma arbetsmiljö genom att reagera och agera på risker samt arbeta systematiskt. 
Förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete sker genom övningar, undersökningar och riskbedöm-
ningar men även genom kontinuerlig dialog och omtanke.

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

Vi	ser	en	förändring	–	olyckor	händer	mer	sällan

Rapportering av tillbud och riskobservationer har ökat, uppföljning av dessa lika så. Säkerhetssamtal 
genomförs i större utsträckning. Vi noterar nu att olyckor händer mer sällan – men vi är inte nöjda. Vårt 
sikte är en nollvision.

LTIFR - olycksfall med frånvaro

2020/21 4,5
2019/20 6,9
2018/19 10,2
2017/18 8,4

LTIFR står för Lost Time Injury Frequency Rate, dvs antal olycksfall med frånvaro per 1 miljon arbetade 
timmar. T ex: 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 basindustrin. För att kunna klassa ett olycksfall som LTI ska olycksfallet 
medföra minst en dags frånvaro och kräva medicinsk bedömning.

Vi	ska	bli	ännu	bättre

Under verksamhetsåret 20/21 har kartläggning och arbete med att ta fram nya arbetssätt inom områ-
det ohälsa genomförts. Detta arbete ska under 21/22 implementeras i organisationen. Det innebär att 
helt nya arbetssätt och rutiner ska sättas på plats vilket är en utmaning tills förändringarna har blivit en 
naturlig etablerad del i verksamheten.

Uppföljning	vid	olycka

Vi har ökat det förebyggande arbete och fokus på uppföljning om det som inte får hända 
ändå sker. Uppföljning sker numera tillsammans med den drabbade, den drabbades enhets 
ledning, facklig representant, arbetsmiljöenheten och VD. VDs närvaro är nytt i arbetet och är 
mycket uppskattat. Det stärker fokus på att olyckor aldrig får hända igen och säkerställer att 
uppföljning sker korrekt och att nödvändiga åtgärder vidtas.
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Respektfullt	bemötande

Inom Uddeholm upplever varje medarbetare ett respektfullt bemötande och det råder nolltolerans mot 
diskriminering, mobbning eller trakasserier. Dessa faktorer mäts i arbetsplatsprofilsundersökningar med 
stöd av Företagshälsovården. Vårt mål är alltid noll och varje avvikelse leder till en handlingsplan.

De två senaste resultaten visar att det förekommer oönskat bemötande. När svar lämnas på frågan så 
behöver det inte vara självupplevt, utan svar ges på påståendet ”Det förekommer…”.
      
Jämför vi oss med referensvärden från arbetslivet i stort så låg samma siffra för 2018/19 på 12,5% i 
Sverige. Det betyder att vi har har betydligt lägre siffror (även om vårt sikte alltid är inställt på noll).

Diskriminering/mobbing/trakasserier - snitt rullande treårsperiod:

2018 - 2020 4,4%
2017 - 2019 5,3%

Hälsosam	och	hållbar	arbetsplats

Uddeholm ska vara en hälsosam och hållbar arbetsplats. Genom aktivt förebyggande arbete ska vi hålla 
oss över vårt långsiktiga mål om en frisknärvaro på minst 96%. 

Frisknärvaro - snitt budgetår:

2020/21 95,0%
2019/20 95,2%
2018/19 95,5%
2017/18 95,0%

Att nå målet med frisknärvaro har nära nog varit omöjligt under ett år som präglats av pandemi.

Långsiktigt	arbete	för	en	hållbar	arbetsplats

Arbetet för att nå målet har fortgått. En ny hälsopolicy är framtagen. Denna tar upp hur vi arbetar med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att fånga upp ohälsa tidigt och i vilka forum. Under verksam-
hetsåret har många aktiviteter varit inriktade på att kartlägga och ta fram handlingsplaner och utveckla 
arbetssätt och forum för att minska risken för olika typer av ohälsa och exponering. 
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Kemikaliehantering

Uddeholm har en kemikaliegrupp med uppdrag att bidra till en säker kemikaliehantering och 
minska risker för ohälsa och miljöpåverkan. Kemikaliegruppen är en tvärfunktionell grupp som 
leds av medarbetare vid arbetsmiljöenheten. Gruppen granskar verksamhetens ansökningar vid 
inköp av nya produkter, samt stöttar verksamheten i arbetet med förteckning och säker hantering 
av kemiska produkter. Substitution är en prioriterad aktivitet där i första hand produkter som är 
ohälsosamma ur ett arbetsmiljöperspektiv prioriteras. Först och främst produkter som ligger på 
kandidatlistan och/eller är CMR-märkta och därutöver PRIO-märkta ämnen. Vad gäller 2020 års 
substitution så har den skett kontinuerligt i samband med att kemiska riskbedömningar har ge-
nomförts. Under 2020 genomfördes totalt 50 riskbedömningar och 8 substitutioner. Uddeholm 
har per idag 19 produkter på Kandidatlistan och 14 produkter på CMR-listan.

CMR-produkter = Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska ämnen

Kandidatlistan = Under REACH läggs de farligaste ämnena på marknaden gradvis till en lista 
som kallas kandidatlistan 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. Förordningen innehåller även regler som användare av kemiska produk-
ter måste förhålla dig till.
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Säkerställa	rätt	kompetens	på	rätt	plats	i	rätt	tid

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

Engagemangsindex hade till senaste mätningen hösten 2019 minskat kraftigt till 44%. Detta är vi inte 
nöjda med och vi är mitt uppe i arbetet med förbättringar.

Vad har vi gjort?

Alla avdelningar har som alltid fått medarbetarundersökningens resultat presenterat för sig. Det är ett 
bra forum för att fånga upp synpunkter och förbättringsförslag men även att få input vad som skulle 
kunna göras bättre. Efter det har alla, på sina håll, tagit fram olika åtgärder att jobba vidare med för att 
höja trivsel och engagemang på den egna arbetsplatsen. Totalt har detta arbete resulterat i hela 134 
åtgärder, varav 16 är företagsövergripande och övriga är specifika för olika avdelningar och enheter.

Kommer	vi	att	lyckas?

Vi har siktet inställt på det - det är med gemensam kraft som vi kan förändra. Vi vill alla ha en arbetsplats 
som vi trivs på och känner oss stolta över. Genom att fortsätta i samma takt som vi startat det här ar-
betet så kommer vi kunna skapa rätt förutsättningar för att forma vår egen framtid. Nästa undersökning 
genomförs hösten 2022.

Aktiviteter görs direkt på plats på enheter men övergripande har bland annat fokuserats på att:

• Förbättra och rikta kommunikation: Identifiering, kartläggning och utvärdering av verksamhetens 
befintliga kommunikationskanaler med syfte att förbättra kommunikationen i hela verksamheten 
genom mer effektiva processer.

• Underlätta och säkerställa ett hållbart distansarbete: Riktlinjer för distansarbete är framtagna.

Till 2025/26 ska 65% av våra medarbetare ha ett högt engagemangsindex
enligt vår senaste medarbetarundersökning

Manufacturing	solutions	for	generations	to	come

SHAPING THE
WORLD
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Involverande,	jämställd	och	inkluderande

Mångfald, inkludering och jämlikhet – om och när en organisation har dessa saker naturligt kommer det 
att ge dynamik och hjälper oss som organisation att öka vår hållbarhet på flera sätt.

Det är människorna i organisationen som gör skillnad och därför viktigt att bygga den med individer och 
team med rätt kompetens, erfarenheter och rätt tankesätt, för att kunna utföra och driva utveckling på 
ett effektivt sätt. Det är det som gör oss långsiktiga framgångsrika.

Alla individer måste ha samma förutsättningar för att bidra och utvecklas. Det är individernas prestation, 
erfarenhet, kompetens, förmågor, attityd och beteende som gör skillnad och som betyder något. Därför 
måste faktorer som bakgrund, etnicitet, religiösa övertygelser, kön och andra faktorer aldrig begränsa 
eller hindra en individs möjligheter eller utveckling. Mångfald handlar mycket om att kunna vara sig själv, 
men även att respektera andra människor utifrån deras syn och uppfattning. För alla människor är olika, 
unika, och mångfald kommer alltid att ge ett mervärde och driva utvecklingen.

Andel kvinnor - jämförande månad = mars

2021 14,9% (TJH = 26,6% och KOLL = 8,7%)
2020 14,6%
2019 14,2%
2018 13,9%

När vi jämför våra siffror med stålindustrin generellt i Sverige ser vi att vi att vi har samma andel kvinnor 
på tjänstemannasidan, ca 30%, men att inom kollektivsidan ligger vi lägre. Inom Uddeholm finns 8-9% 
på kollektivsidan jämfört med ca 15% för Sveriges stålindustri som helhet (Källa Svenskt näringsliv 
2019).

För att öka andelen kvinnor pågår just nu ett grundligt analysarbete för att fastställa rätt fokusområden, 
aktiviteter med mera. Ett viktigt avstamp har för oss, för att öka fokus i hela verksamheten, varit att sätta 
upp målet att vi år 25/26 ska ha nått 20% andel kvinnor.

Glädjande kan vi se ett ökat intresse hos kvinnor. Till sommaren 2021 hade vi rekordhöga 32% kvinnliga 
sökanden till sommarjobb.

Vi ska aktivt arbeta med att fortsätta vara en involverande, jämställd och inkluderande organisation. 
Som en av flera delar i detta arbete ska 20% av våra medarbetare per 2025/26 vara kvinnor.
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Intervju med Emma Mellgren – medarbetare i produktionen ESR

Hur trivs du på Uddeholm och ESR?

Jag trivs superbra och har gjort det sedan starten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag som aldrig tidigare hade jobbat inom industri innan jag började för Uddeholm, har fått en stor 
”självförtroende-boost” allteftersom jag lärt mig de olika arbetsuppgifterna vi har här. Jag gillar att bryta 
normen och att visa att kvinnor passar lika bra inom industri som män. Vi har varierade dagar här och 
ett stort eget ansvar. Något jag trivs ypperligt med. 

Vad är det bästa med att vara kvinna på en produktionsenhet?

Jag upplever att mina arbetskamrater tycker det är roligt att ha med en kvinna i teamet och jag har vid 
flera tillfällen fått höra flera kollegor nämna att när arbetsgruppen blandas så blir stämningen annorlun-
da - till det bättre. Det gör att jag känt mig extra trygg och omhändertagen. Vi har kul tillsammans på 
jobbet. Jag tycker även att det är roligt att kunna inspirera andra kvinnor och att visa att en karriär inom 
industri är fullt möjlig.

Finns några utmaningar med att vara kvinna? I så fall hur löser du det?

Jag tror att oavsett arbetsplats så finns det alltid utmaningar, min inställning är att ha en god attityd och 
att våga be om hjälp.
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Framgång genom kunskap

En tydlig process ska vara etablerad som säkerställer att kompetensbehovet i hela organisationen lö-
pande kartläggs och matchas mot varje medarbetares individuella utvecklingsplan för att bidra till såväl 
företagets som individens utveckling. I detta ingår att det finns enhetliga kompetensmatriser på varje 
enhet/avdelning.

Uddeholms framgång säkerställs med ökad kunskap, på alla nivåer och inom olika områden.

Vår tydliga målsättning i medarbetarstrategin, att säkerställa rätt kompetens på rätt plats i rätt tid, är 
ständigt aktuellt och viktigt. Uddeholm ställs inför nya utmaningar och vidareutveckling av befintliga och 
framtida medarbetare förblir vårt fokus för företagets men också för individens skull.

Digitaliserad	utbildning	utvecklades	snabbare	än	förväntat

E-Learning och andra digitala utbildningsformer har redan innan 2020 funnits inom Uddeholm. Kompe-
tensutveckling generellt fick ta nya vägar under 2020-2021 under rådande pandemi. Digitala kurser i ett 
bredare perspektiv var en utmanande omställning, men med chefernas och utbildarnas hjälp har vi trots 
allt lyckats bra och nu känns det som ett naturligt framtida inslag i vår portfölj av utbildningar. 

Vi	vill	ha	de	bästa	ledarna

Vi har de senaste åren ökat fokus på Ledarskap och alla chefer får idag en för Uddeholm skräddarsydd 
10 dagars utbildning (Uddeholm Leadership Academy) som vi håller i Uddeholms Herrgård. Idag har 
över 90% av alla chefer genomfört utbildningen. (Målet att alla chefer ska ha genomfört utbildningen 
kalenderåret 2020 har justerats pga rådande COVID-19 pandemi och körts digitalt.)

I senaste medarbetarundersökningen instämde 74% till fullo att de visas respekt och uppskattning av 
sin chef. Det är en stor ökning sedan senaste mätningen på 19%. Sett till Sverige generellt ligger vi 
12% högre. På denna nivå vill vi vara och vi vill helst bli ännu bättre. Därav satsningar som exempelvis 
Uddeholm Leadership Academy. 

Aktiviteter inom området under 2020/2021:

• E-learning i ADR 1.3 (kurs om farliga transporter) 
• Digitala kurser i Excel , Power Point & Gasol / Naturgas
• Företagsövergripande modell för kompetensmatriser är fastställd

Tankar om digital utbildning av Petra Kilgren, Transport:

”Det var den första digitala utbildningen för mig, och det var bra att det fanns en berättarröst 
som var med och pratade, men man saknar dock en utbildare att bolla med. Det som också 
var ett plus för oss på transport var att vi kunde gå ur truckarna och göra kursen när vi hade 
mindre med körningar istället för att halva styrkan försvinner under en hel dag. Summan av 
kardemumman är att det gick bra och allihopa blev godkända!”
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Miljöstrategi

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

1. Minska verksamhetens direkta miljöavtryck och säkerställa att vi av närboende uppfattas som 
en säker och trygg granne

Detta sker genom att med transparens och samverkan med samhället fokusera på de miljöaspekter 
som identifierats som betydande. Vi arbetar fortsatt för en öppen dialog med myndigheter och andra 
intressenter. Vi ska därför:

• Vid förändringar i verksamheten ha en hög ambition att samtidigt minska vårt miljöavtryck ytterligare 
• Vara proaktiva och väl förberedda för att möta kommande krav genom att söka samverkan och 

arbeta lösningsfokuserat

2. Öka resurseffektiviteten och sträva mot ett fossilfritt avtryck

Till 2025/26 kommer vi därför att fokusera på att:

• Nya mål kommer att presenteras inom perioden
• Varje år genomföra energieffektiviseringsprojekt motsvarande minst 4% av energianvändningen 
• Minska energianvändningen från fossila bränslen med 15%

3. Minska miljöavtrycket från hela produktens kretslopp

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

• Till 2025/26 ska vi ha kartlagt miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv för våra 10 största produkter.

Betydande	miljöaspekter

Med betydande miljöaspekt menas en miljöaspekt som påverkar miljön i högre grad än andra miljö-
aspekter. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Utvecklingen under senaste verksamhetsåret har varit blandad, tre minskar och två har ökat, men alla 
resultat har sin orsak. Produktionstakten minskade under sista delen av året vilket ger lägre utsläpp av 
främst fossilt koldioxid. Minskning av kväveoxider kopplas främst till förbättringsprojekt. Zink och olja 
är högre vilket kopplas till senare delen av år 2020 då problem uppstått vid reningsdammen. Åtgärder 
pågår. Resultatet på bullernivå i mätpunkt 3 som ligger närmast stålverket var vid årets nattmätning re-
kordlågt. Från år 2023 kommer villkoren i mätpunkten att sänkas från 50 till 48 dB(A) varför Uddeholm 
har stort fokus på att säkerställa åtgärder som ger ett varaktigt resultat.

Betydande Miljöaspekt 2018 2019 2020 Aktiviteter under året

Koldioxid (ton CO2) 39629 33155 31015 Arbete med Klimat- och Energifärdplan

Kväveoxider (ton NOx) 185 108 90 Bra fokus i Stålverket har resulterat i en varak-
tigt lägre NOx-nivå från ljusbågsungen

Zink (Zn till vatten, kg) 3779 1884 2432 Utredning uppstartad under inledningen av 
2021 för att se hur zink till vatten kan minskas 
än mer

Olja (till vatten, kg) 497 238 379 Utredningar internt visar låga nivåer av olja 
från olika delflöden

Buller i mätpunkt 3 50 51 45 Handlingsplan påbörjad av produktionen för 
att säkerställa låg bullernivå

Uddeholm har valt ut fem betydande miljöaspekter som vi fokuserar speciellt på:
Fossilt Koldioxid (CO2), Kväveoxider (NOx) till luft, Zink & Olja till vatten, Buller till närboende 

Samverkan	med	samhället

Uddeholm och Hagfors kommun har många års erfarenhet av samverkan. Bland annat från att 
utveckla en sluttäckning av kommunala deponin med hjälp av restprodukter från stålindustrin. Ett 
annat omfattat samarbete har varit arbetet för att gemensamma recipienten sjön Värmullen ska nå 
en än bättre kvalitet. Detta samverkansprojekt sker i nära samarbete med Klarälvens Vattenråd. 
Under år 2020 slutrapporterades Åtgärdsplan Värmullen. Vi för också diskussioner kring projekt 
kopplade till biologisk mångfald.
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Kranmärkt	verksamhet

Sedan mars 2020 är vi på Uddeholm en Kranmärkt verkssamhet. Kranmärkt är en nationell 
hållbarhetsmärkning från Svenskt vatten, för verksamheter som väljer kranvatten framför 
flaskvatten. Att Uddeholm är kranmärkt innebär att vi inte köper in förpackat vatten varken 
till arbetsplatsen eller till externa event, konferenser eller utbildningar som vi ansvarar för.

Sveriges kranvattenkvalitet är en av de bästa i världen. Ändå är det vanligt att köpa för-
packat vatten på flaska. Att välja kranvatten före flaskvatten är både bättre för miljön och 
billigare. Visste du att det krävs 300 gånger så mycket energi att producera och leverera en 
liter vatten som att tappa upp en liter vatten från kranen? Eller att vatten på flaska kostar 250 
gånger så mycket som ett glas kranvatten?

Vi tar ställning för en bättre miljö genom att servera och dricka färskt, nyttigt och lokalprodu-
cerat kranvatten istället för förpackat vatten. I Hagfors kommer vårt vatten från den vackra 
sjön Stora Ullen.
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Miljömålbild övergripande

Inom Uddeholm sätter vi säkerheten och respekten för våra anställda och miljön likväl som för våra 
kunder, besökare och allmänhet, i främsta rummet.

Det gör vi genom att bland annat ha en mycket hög säkerhetsberedskap och genom att se till att 
verksamheterna följer gällande lagar och föreskrifter. All personal som arbetar hos oss, och alla våra 
entreprenörer, utbildas regelbundet om risker och ansvar för miljö, hälsa och säkerhet i det dagliga 
arbetet. Övningar av företagens beredskapsplaner genomförs regelbundet såväl inom företaget som 
tillsammans med räddningstjänsten. Det kan trots alla förebyggande insatser ändå inträffa tillbud, inci-
denter 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	företaget	som	skulle	kunna	påverka	grannar	vid	tillbud

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 ef-
fekter, så hålls en hög säkerhet genom alla processer. De kemiska produkter som, om en olycka trots 
allt inträffar, skulle påverka samhället utanför järnverksområdet är: Ammoniak, Gasol, Klordioxid och 
Naturgas.

Hög	säkerhet	och	beredskap	vid	tillbud

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

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

Väl	förberedda

Uddeholm har i samarbete med Räddningstjänsten och Valmet tagit fram information om hur allmän-
heten ska hantera larm. Denna information skickas ut till hushållen via brev och finns även publicerad på 
Räddningstjänstens plats på Hagfors kommuns hemsida.

Om det händer en mindre olycka larmas i första hand räddningsstyrkan i Hagfors. Finns det behov 
av förstärkning 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.

Att minska verksamhetens direkta miljöavtryck och säkerställa att vi av
närboende uppfattas som en säker och trygg granne
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Vart	kommer	vår	energi	från?

Energislag som används i verksamheten 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 icke fossila källor. Naturgasen och den mindre mängden 
gasol är av fossilt ursprung som vi strävar efter att minimera för att på sikt ersätta helt. 

Den el-mix som levereras till anläggningen är från nordiska kraftverk utan fossila källor. År 2020 bestod 
ca 55% av Uddeholms energianvändning av el. El utan fossilt ursprung är en fördel för Sverige och Nor-
den. Uddeholms befintliga el-mix består av kärnkraft (51,2%), vattenkraft (46,3%) och vind- och solkraft 
(2,5%). Ca 49% är förnybar energi.

Vi har påbörjat implementering av effektreglering med möjlighet att stänga av elintensiva processer då 
elpriser är höga eller om det är brist i det svenska elnätet. Naturgasen som levereras till anläggningen 
kommer i flytande form med bil från Norge och förgasas direkt på plats i verksamheten. Detta gör verket 
mindre sårbar.

Uddeholm var första stålindustrin i Sverige att konvertera från olja och propan till flytande naturgas vilket 
möjliggjorde användning av uppgraderad biogas (fordonsgas). Under år 2018 valde vi att ta en högre 
kostnad och att under två dygn testköra hela ugnsparken på biogas för att visa att vi har förutsättning-
arna.

Processen att uppgradera biogas för att direkt ersätta naturgas är kostsam. För att industrin ska nå 
fossilfri produktion krävs alternativ där kostnaden för förnybara bränslen är lägre, så att konkurrenskraft 
bibehålls. Under år 2020 slutrapporterade Uddeholm med projektledning av COWI en genomförbar-
hetsstudie som pågått för att undersöka möjligheter till att blanda in biobaserad syntetisk gas. En studie 
som delfinansierats av Energimyndigheten. Ett arbete som ligger som delunderlag till kommande inter-
na Klimat- och Energifärdplan.

2,5%

51,2%
46,3%

Kärnkraft

Vattenkraft

Vind-	och	solkraft

Strävan	mot	ett	fossilfritt	avtryck

Minskat fossilt klimatavtryck och smart energianvändning går hand i hand. En hög medvetenhet vad 
gäller energianvändning, påverkande faktorer och en resurseffektiv energianvändning är och ska fram-
gent vara en självklarhet. För att knyta samman dessa områden kommer under år 2021 en Klimat- och 
Energifärdplan att tas fram för Uddeholm där bolagets bidrag och väg framåt mot Sveriges klimatmål 
till 2045 tydliggörs.

Redan idag består Uddeholms energianvändning till 55% av fossilfri energi.

Energi	behövs	för	att	smälta	ner	skrot	och	skapa	nya	produkter	med	lång	livslängd

I processen för tillverkning och bearbetning av verktygsstål åtgår betydande mängder energi för att 
kunna nå slutproduktens kvalitetskrav och ge en ökad livslängd. Uddeholm har hög energiintensitet och 
omfattar flertalet tunga industriella processer såsom exempelvis skrotsmältning i ljusbågsugn, omsmält-
ning i ESR-ugnar, smide, valsning, värmebehandling samt maskinbearbetning.

För att minska energianvändningen arbetar Uddeholm med energieffektivitet på flera fronter. Dels är det 
en viktig aspekt vid inköp av utrustning och något att ta hänsyn till vid investeringar. Men det är också 
viktigt att ta hand om den utrustning vi har och genom att arbeta för optimala driftförhållanden arbetar vi 
samtidigt mot en så energieffektiv verksamhet som möjligt. Vårt utbyte är också en mycket påverkande 
faktor i produktionen – att minska spill och att göra rätt första gången är viktigt för oss.

Uddeholms verksamhet omfattas av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Enligt lagen 
ska en energikartläggning genomföras minst vart fjärde år och utfallet ska rapporteras till Energimyn-
digheten. Ett grundläggande arbete har genomförts under år 2020 med fokus på att i samband med 
energikartläggningen identifiera och säkerställa behov av mätning samt förluster (gapet mellan befintlig 
energianvändning och smart och medveten energianvändning). Rapporten kommer att inlämnas till 
Energimyndigheten under år 2021. 

55%
45%

Fossilfri	energi

Fossil energi
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Vilket CO2-avtryck	ger	Uddeholms	stålsorter?

Det finns ett klart ökat intresse över vad Uddeholms olika stålsorter ger för koldioxidavtryck, 
Därför ska vi till 2025/26 ha kartlagt miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv för våra 10 största 
produkter.

Det kräver datainsamling från alla led i produktionscykeln vilket är en avgränsning som gjorts inlednings-
vis. Avtrycket kan sedan utvidgats för att ta hänsyn till hela livscykeln, vilket är till Uddeholms fördel då 
en ökad livslängd tas med i beräkningen vilket minskar miljöavtrycket.

Ett projekt har i inledningen av 2021 inletts inom voestalpine HPM divisionen och Uddeholm kommer 
under 2021 att ta fram ett koldioxidavtryck för en av våra stålsorter. Standarder som används är ISO 
140 40/44 och EN 15804.

Den första stålsorten att få ett eget CO2-avtryck är Uddeholm Stavax ESR. Stålsorten har valts på de 
grunder att det är en stark stålsort som Uddeholm lanserade redan på 1970-talet. Vi har därför extra 
mycket kunskap och erfarenheter om just Uddeholm Stavax ESR.

Som stålsort är Uddeholm Stavax ESR korrosionsmotståndig och har hög polerbarhet. Den används 
vid tillverkning av små och medelstora verktyg inom bland annat medicin och plastindustrin, till exempel 
till PET-flaskor. 

Uddeholms	produkter	har	längre	livslängd	=	minskat	miljöavtryck	för	hela	livscykeln

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

Forskning och utveckling är en viktig komponent i Uddeholms långsiktiga företagsstrategi.

Utvecklingsverksamheten har sina tyngdpunkter på lösningar i områdena energieffektivitet, mobilitet, 
kostnadssänkningar och råvaror i såväl process- som produktutveckling. Uddeholms produktkvalitet 
innebär ökad livslängd på färdig produkt vilket ger miljönytta i ett längre perspektiv. Vid produktframtag-
ning har vi fortsatt fokus på att öka produktlivslängden ytterligare.

Innovationer är nödvändiga för ett teknikdrivet företag som Uddeholm, både för att utveckla nya pro-
dukter och produktionsprocesser, som att särskilja sig från konkurrenterna och därmed kunna hålla sig 
kvar på marknaden. Företagets fortlevnad säkras på så sätt genom våra innovationer, ständig utveck-
ling och löpande förbättringsarbete.

Genom att bibehålla och utöka teknikledarskapet, samt använda synergipotentialer och kostnadsbe-
sparingar, bidrar forskning och utveckling avsevärt till den långsiktiga framgången för företaget.

Området forskning och utveckling värdesätter och vårdar en öppen kommunikation och gott samarbe-
te med både interna och externa kunder. Kunder, leverantörer, universitet, forskningsinstitut införlivas i 
nätverket för forskning och utveckling.

Exempel	från	2020/21

• Budget för forsknings- och utvecklingsverksamheten var 61 miljoner SEK.
• Tre nya produkter lanserades under året. Ett nytt pulvermaterial för 3D deposition med laser som 

används för att laga, förändra eller förbättra ett befintligt verktyg, utan att behöva bygga ett helt nytt, 
vilket sparar energi och material för kunden. Ett pulvermaterial för 3D printning av kallarbetsverktyg, 
vilket ger kunden ett högt materialutbyte och sänkt behov av att hålla stångmaterial på lager. Ett av 
Uddeholms klassiska ESR material uppgraderades till en högre kvalitetsnivå vilket möjliggjort använ-
dandet i fler kundapplikationer än tidigare.

• Det har startats, avslutats och pågår fortfarande ett flertal nationella samarbetsprojekt tillsammans 
med svenska företag och högskolor bland annat inom PM och AM. voestalpines koncernprojekt 
med fokus inom additiv tillverkning som omfattar 16 bolag från 6 länder avslutades.

• Flera externa projekt uppstartades under året i samarbete med svenska universitet och forskningsin-
stitut. Doktorandprojekt inom AM i samarbete med Chalmers, ASSAB och Central South universitet 
i Kina pågår.
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Definitioner

Fossilfri energi är energi som inte ökar växthuseffekten. Den innefattar både förnybar energi och även 
kärnkraft, dvs ett bredare begrepp än förnybart. Kärnkraft är en fossilfri energikälla, men den är inte 
förnybar. Kärnkraft baseras på uran som idag är vanligt förekommande i naturen. Uran kommer dock 
inte att finnas för alltid utan beräknas räcka i 50-100 år till.

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut, till 
exempel vindkraft och solenergi är motsatsen till ändliga energikällor, som till exempel kol och olja.

Grön koldioxid är koldioxid som alstras vid förbränning av biobränslen. Det betecknas som ”grönt” 
eftersom det ingår i det naturliga kolkretsloppet och därmed inte belastar växthuseffekten.

Nettonollutsläpp betyder så låga utsläpp som möjligt, där det som ändå släpps ut kompenseras med 
negativa utsläpp eller kolupptag på annat vis. På så vis blir de totala utsläppen “noll”. Saknas standardi-
serad definition. Det svenska målet benämns netto-noll och definieras som -85% av inhemska utsläpp 
plus kompletterande åtgärder.

Hur	ser	Uddeholms	fossila	koldioxidutsläpp	ut	idag?

Uddeholm är deltagare i EU:s utsläppshandel (EU ETS) och har god systematik i uppföljning av fossila 
källor. Ca 93% av våra CO2-utsläpp härrör från gas (naturgas och gasol), resterande mängd råvaror 
stålverket. Naturgas nyttjas i våra 50-talet gasugnar till värmning och värmebehandling. Gasol används 
i mindre mängd t ex skänkförvärmning. Fanns uppgraderad biogas att tillgå till ett realistiskt pris och i 
rätt volym skulle vi  kunna ersätta utsläppen från gas till 90% med grönt CO2.

Interna transporter är också en viktig del som vi fokuserar på men redovisar separat då det inte räknas in 
i utsläppshandeln och dessutom utgör ca 2% av de totala fossila koldioxidutsläppen för verksamheten. 

Redan idag har Uddeholm minskat sina fossila koldioxidutsläpp med 46% sedan referensåret 1990.

Fakta

EU:s mål är att nå fossilfrihet år 2050. Sveriges mål är 2045. Senast år 2045 ska 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 procent lägre år 
2045 än utsläppen år 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.
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En	god	gärning	-	Hållbar	IT

Uddeholm har under 2020 valt att skicka våra avlagda IT-produkter till återanvändning vilket både har 
sparat på jordens resurser och minskat utsläppen av växthusgaser. Inom företaget eftersträvar vi att 
miljöhantera IT-utrustning på ett bättre sätt genom sortering, återvinning och återanvändning.

Istället för att vår IT-utrustning destrueras som avfall går det till återanvändning och säljs vidare via 
IT-återförsäljare till exempelvis skolor eller andra företag. Det som inte går att ge nytt liv, på grund av 
för gammalt eller för skadat, skickas till återvinning där råvaror och metaller tas om hand på rätt sätt. 
Genom att ge produkter nytt liv och låta dem återanvändas gör vi det möjligt att bygga ett mer hållbart 
samhälle.

Under året 2020 skickade vi våra avlagda IT-produkter till Remade in Sweden för återanvändning, vilket 
både har sparat på jordens resurser och minskat utsläppen av växthusgaser.

17 200
Kilo CO2-besparingar vilket motsvarar:

40
Antal fat olja

som förbränns

9 053
Mil i bil

637
Kilo nötkött...eller... ...eller...
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Strävan	mot	fossilfria	transporter	inom	Uddeholm

Över 50% av Uddeholms interna transporter är fossilfria

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 förny bart bränsle.

Det finns totalt 104 åkbara fordon varav 66 drivs med diesel och resterande 38 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%. Utredning pågår avse-
ende hur inblandning kan ökas ytterligare.

Vad	är	HVO100	och	RME?

HVO 100 är förnybar diesel och baseras på avfallsprodukter, främst från fisk- och köttindustrin. 
HVO står för Hydrotreated Vegetable Oil. RME är Biodiesel baserad på växter (typiskt raps).

Långsiktigt	arbete	för	att	minska	onödiga	transporter	i	verket

Att införa och utveckla arbete kring digital beställning av transporter har varit en viktig nyckel för att 
minska onödiga transporter i verket. Idag används vår digitala lösning truckwebben till hälften av 
alla transporter. Arbete pågår nu för att effektivisera arbetet ytterligare. Ett projekt Fagus innebär att 
allt material kommer att få en GPS-koordinat. Det kommer att optimera körningarna, optimerade 
sträckor, gå snabbare då exakta positioner för materialet kommer anges.

Fossilfria	
transporter
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Hur	minskar	vi	vår	energianvändning	och	vårt	fossila	avtryck?

Ambitionen att varje år genomföra energieffektiviseringsprojekt motsvarande minst 4% av verksamhet-
ens energianvändning berör alla processer och alla energislag med start verksamhetsår 21/22. Men fo-
kus på en energieffektiv verksamhet har funnits länge. Uddeholm har sedan tidigare ett koncernkrav om 
energieffektiviseringsprojekt motsvarande på 2% av totala energianvändningen, det motsvarar energi-
effektiviseringsprojekt om c:a 9 GWh årligen. Detta mål är löpande. Året efter dessa projekt genomförts 
följs de och dess utfall upp kvartalsvis och  rapporteras till energi- och miljökoordinatorn i specialståls-
divisionen inom voestalpine. Det är högt fokus på frågorna inom divisionen.

För år 20/21 är de största energieffektiviseringsprojekten kopplade till utbyteshöjningar, mins-
kad tryckluftanvändning och ugnsförbättringar. Resultatet för 20/21 visar att vi nådde målet på 
9 GWh.

För att samtidigt minska vårt fossila avtryck pågår flera parallella projekt. Exempelvis bevakas tillgången 
och priset för flytande biogas. Vi är redo för inblandning av biogas i befintligt energisystem där naturgas 
i dag flödar. Inblandning av biogas är ett viktigt steg i Uddeholms strategi för att nå en fossilfri energi-
användning. I detalj hur och när detta kommer ske planeras för internt i och med en Klimat och Energi-
färdplan som ska fastställas under år 2021. 

Uddeholm deltar i flertalet olika forskningsprojekt, t ex i Jernkontorets projekt för Elektrisk ämnesvärm-
ning, beviljat av Energimyndigheten. Projektet ska redogöra för vilka tekniska möjligheter stålindustrin 
har att ersätta fossila värmningssystem med elektrisk värmning. För Uddeholm särskilt intressant är 
att bevaka möjlighet att elektrifiera högtemperaturugnar. Interna utredningar pågår gällande att byta ut 
vissa gasugnar mot elugnar och det finns en plan för elektrifiering baserat på genomförbarhet med den 
teknik som finns idag. 

Att varje år genomföra energieffektiviseringsprojekt motsvarande minst 4% av energianvändningen

En optimal drift av den utrustning vi har idag är mycket viktigt för att minimera utsläppen oavsett 
val av bränsle. Dagens teknik för värmnings- och värmebehandlingsugnar är mycket avancerad 
och därför har Uddeholm nu ytterligare förstärkt detta område genom anställning av personal med 
spetskompetens inom ugns- och brännarteknik.
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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.

Cirkulär	ekonomi

Företag behöver ständigt förnya sig för att möta samhällsutmaningar av olika slag. Det handlar om att 
arbeta smartare - utveckla nya varor, tjänster och affärsmodeller - och att hitta hållbara lösningar.

Cirkulär ekonomi bygger på cirkulära kretslopp som innebär att man optimerar ekonomiska och miljö-
mässiga 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. Idag 
är andelen återvunnet material upp till 98% i våra produkter. Varje metallatom som kan återvinnas på 
detta sätt innebär att det inte behöver grävas upp en ny ur moder jord. Järnbaserat skrot och legeringar 
är råvarorna för Uddeholms produktion av stål. Skrotet legeras med olika metaller för att erhålla rätt 
komposition. Skrotet kommer dels från produkter som kasserats, och dels restprodukter av nypro-
duktion från verkstadsindustrin. Skrotet kan innehålla en del legeringsämnen, men normalt behövs det 
kompletteras med nyproducerade metaller såsom molybden, krom, vanadin, nickel och mangan.

Hög återvunnen andel i Uddeholms produkter

Idag består våra produkter till mer än 85% av återvunnet material. Återvunnet material hjälper oss alla 
att undvika jungfruliga material, det vill säga att vi hushållar 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 räknas som återvinning. Det finns standarder att luta sig mot men de är inte helt samstämmiga 
och i många fall inte tillräckligt detaljerade för att ge tydlig vägledning. Uddeholm har som många andra 
valt att räkna in skrot, klippskrot från annan producerande industri, spånor och returstål.  Vi väljer även 
att räkna in det som definieras som 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.

Stålsort Återvunnen andel

Uddeholm Compax Supreme 97,8%

Uddeholm Impax Supreme 96,6%

Uddeholm Orvar 2M 95,9%

Uddeholm Bure 95,8%

Uddeholm Orvar Supreme 91,0%

Uddeholm Dievar 87,7%

Uddeholm Caldie 87,4%

Uddeholm Unimax 87,2%

Uddeholm Orvar Superior 86,8%

Uddeholm Mirrax 40 86,4%

Uddeholm Stavax ESR 86,4%

Uddeholm Vidar Superior 84,9%

Vi	smälter	skrot	och	 returstål	och	skapar	nya	produkter	–	men	vi	återanvänder	även	
restprodukter	som	uppkommer.

Avfall som uppkommer i verksamheten sorteras systematiskt. I verksamheten uppkommer även en 
mängd restprodukter så som exempelvis slagg, stoft, rent glödskal och tegel. Uddeholm har arbetat 
intensivt för att hitta hållbara lösningar för dessa nya ”produkter”. Idag går ingen av dessa volymer på 
deponi utan återanvänds som råvara eller konstruktionsmaterial – och vi strävar efter att lösningar som 
innebär återvinning går först.

Slaggen används framförallt av Hagfors kommun till konstruktionsmaterial vid deponin Holkesmossen 
– till sluttäckningen av denna istället för att köpa in jungfruligt material. Ett forskningsprojekt startades 
år 2003 under kontroll av Luleå Tekniska Universitet. År 2010 övergick forskningsprojektet i ordinarie 
arbete inom Uddeholm, dock med fortsatt uppföljning av Luleå Tekniska Universitet.

Under 2020 har samarbete inom voestalpine koncernen ökat kring dessa frågor för att optimera återan-
vändning, återvinning och minimera deponi. Många leverantörer är gemensamma för flera företag inom 
koncernen voestalpine, och med en ökad samverkan mellan fler företag ökar också möjligheterna att 
hitta bättre lösningar och nya metoder.

Definitioner	inom	återvinning

Pre-consumer står för material som blir över i produktion; spill eller material som producerats men 
aldrig byggts in. Spill och biprodukter från olika tillverkningsprocesser såsom returstål, spånor, fal-
lande skrot från industri, takplåt etc 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. Återvinning av använda och därefter uttjänta produkter, som sedan material- eller en-
ergi återvinns. Klassiska restprodukter som återanvänds i produktionen är glödskal och ESR-Slagg.
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Minska	miljöavtryck	från	hela	produktens	kretslopp

Uddeholm ökar fokus på att minska miljöavtrycket från hela produktens kretslopp:

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

• Till 2025/26 ska vi ha kartlagt miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv för våra 10 största produkter 
• Uddeholms produktkvalitet innebär ökad livslängd på färdig produkt vilket ger miljönytta i ett längre 

perspektiv. Fokus vid produktframtagning är och ska fortsatt vara med avseende på livslängd.

Hållbar	försörjningskedja

Våra råmaterialinköp sker med hänsyn till etiska och formella krav och vi ska genomföra uppfölj-
ning av materials ursprung.

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

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

Genom att samla köp till färre leverantörer kan man lättare samarbeta kring hållbarhetsaspekter, såsom 
att utarbeta optimala leveranslösningar och att samordna service med godsleveranser för att ge färre 
resor. I diskussioner och förhandlingar med leverantörer under året har hållbarhetsaspekten lyfts upp, 
dels för att öka medvetandet hos leverantörer om hur viktigt detta är, men också för att gemensamt 
kunna hitta bättre lösningar. Sortering av skrot och andra restprodukter har varit ett fokusområde under 
året och är en nyckel för cirkulär ekonomi, både för Uddeholm och för våra kunder och leverantörer.

Exempel	från	2020/21

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

• Uppstartat samarbete med ett antal kunder kring återköp av utslitna verktyg för återsmältning.
• Optimering av däckfabrikat till interna truckparken utifrån hållbarhet och miljöpåverkan.
• Vid matservering vid vår egen herrgård använder vi huvudsakligen bara svenskt viltkött, som WWF 

kategoriserar som grönmärkt & klimatsmart. Dessutom plockar vi mycket bär och svamp själva 
samt köper råvaror efter säsong. 

• Ökade krav på leverantörer att städa och källsortera på vårt område enligt våra interna anvisningar.

Hårda	krav	på	råvaror	-	Optimerade	råvaror	av	rätt	kvalitet

Det är oerhört viktigt att veta innehållet i råvarorna när de tillsätts i stålverkets ljusbågsugn. Under året 
20/21 har vi arbetat mycket med att säkerställa tillgången på skrot samt utveckling av sortering i olika 
skrotklasser beroende på ursprung och innehåll. Våra nya stålsorter har hårda krav på föroreningar, och 
det ger automatiskt högre krav på samtliga råvaror vi använder. Det pågår därför en kontinuerlig dialog 
med aktörer tidigare i leveranskedjan för att utveckla kvalitet, logistik och sorteringsmetoder.

Vill	du	läsa	mer?

Under Corporate responsibility (www.voestalpine.com/group/en/group/corporate-responsibility/) 
finns bland annat policies för anskaffning av råvaror för koncernen, vilka vi som dotterbolag omfat-
tas av.
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Uddeholms Herrgård

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

Sedan 1952 används herrgården endast för representationsändamål. Företagsledningen har ofta sina 
möten där och anställda bjuds in i olika sammanhang, bland annat utbildning, trotjänartillställningar och 
pensionsavtackning.

Hållbar Herrgård

Personalen på herrgården har ett stort fokus att driva verksamheten hållbart. Några exempel är:

• Leveranser från matleverantör sker i returbackar
• Att ta tillvara på frukt och bär i herrgårdens trädgård och plocka bär & svamp själv
• Så långt som möjligt köpa råvaror efter säsong med fokus på svenskt & ekologiskt och att använda 

mestadels svenskt viltkött (som WWF kategoriserar som grönmärkt & klimatsmart)
• Att inte ha för stora lager av rengöringsmedel och att minska antal produkter som används
• Att prioritera miljövänliga produkter t ex bakpulver till silverputs, grönsåpa och vatten som köks-

spray och ättika till avkalkning
• Eldriven grästrimmer istället för en bensindriven
• I Herrgårdsparken finns det äldre sparade träd som är viktiga boplatser för insekter
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Miljömässig,	Ekonomisk	och	Social	hållbarhet	inom	Uddeholm

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

Hållbar utveckling omfattar de tre dimensionerna av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som 
är ömsesidigt beroende av varandra och måste vara i jämvikt för att hållbar utveckling ska kunna upp-
nås.

Miljömässig hållbarhet innebär skyddet av miljön och naturliga system som ska skyddas, underhållas 
och inte överutnyttjas på ett långsiktigt sätt. Det vill säga hushålla med resurserna så det räcker inför 
kommande generationer. Miljömässig hållbarhet innebär även allt som har med jordens ekosystem att 
göra. Med detta menas bland annat vatten, luft, land, ekosystemtjänster och biodiversitet.

Ekonomisk hållbarhet har två definitioner. Den första av dessa är ekonomisk hållbarhet som inte för 
med sig en negativ påverkan på den sociala och miljömässiga hållbarheten. Det andra innebär eko-
nomisk hållbarhet med tillväxt, som anses hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Ökad 
ekonomi kan därmed tillåtas till bekostnad av minskning av andra tillgångar såsom naturresurser och 
ekosystemtjänster. 

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

FN:s globala hållbarhetsmål inom Uddeholms strategiarbete

FN:s globala mål har i en väsentlighetsanalys gallrats ner till de mål som är viktigast för vår verksamhet.

Hållbarhetsdimensionerna återspeglas i Uddeholms delstrategier

Miljö – Miljöstrategi
Ekonomi – Affärs-, produktions- och produktstrategi
Socialt - Medarbetarstrategi

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Bilaga 1 Bilaga 2
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Vilka	mål	är	viktigast	för	Uddeholm?

De 6 målområden vi valt att fokusera på är:

• Nr 13 Begränsa klimatförändringarna och strävan mot fossilfrihet. Det av FN-målen som ut-
manar oss mest. 

• Nr 9 och 12 Hållbar industri, innovationer samt hållbar konsumtion och produktion. Två mål 
som identifierar den cirkulära industri vi är men även omfamnar en hållbar affärsstrategi.

• Nr 3, 8 och 10 Hälsa, välbefinnande, arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlik-
het. 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 

att hitta konkurrenskraftiga energikällor som inte bidrar till växthuseffekten.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
• Hållbar industri och främja innovation och Industri 4.0

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Strävan efter att uppnå ett hållbart samhälle är en del av vår verksamhet – vi återvinner skrot; vår 

verksamhet bygger på ett cirkulärt återtagande. Idag består våra produkter till mer än 85% av åter-
vunnet 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 sär-
behandling. Vi vill ha en företagskultur där våra medarbetare månar om varandra och företaget. 
Medarbetaren är nyckeln till framgång.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• En självklarhet för oss är nollvision på olycksfall. Vi vill att alla ska komma hem från jobbet i samma 

skick som vi kom. Inom arbetsvillkor och arbetsmiljö finns stora möjligheter till inflytande och inklu-
dering för all personal inom Uddeholm. T ex möjligheten att bidra och påverka såväl det löpande 
strategiarbetet och även det proaktiva arbetet med arbetsmiljö.

Mål 10 Minskad ojämlikhet
• Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika värde, rättigheter och möjligheter oberoende 

av till exempel 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 arbets-
plats. 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



SHAPING THE WORLD
Manufacturing solutions for generations to come

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


