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Sammanfattning        
Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för Sandvik Materials Technology att 

utveckla arbetet med hållbarheten inom affärsområdets produktion. På grund av företagets 

storlek och globala utsträckning har företaget ett stort ansvar för att värna om miljön. Syftet är 

vidare att undersöka hur dessa utvecklingsprocesser kan se ut utan att den ekonomiska 

lönsamheten påverkas negativt.  

De metoder som har använts för att samla in teori och empiri har bestått utav intervjuer, 

litteratursökning i böcker samt kritiskt granskade källor på internet. En riskanalys har utförts 

för att verifiera källans innehåll och bekräfta dess trovärdighet. Intervjuerna har syftat till att 

ge perspektiv i hur arbetet med hållbar utveckling brukar se ut och hur det ser ut i 

verkligheten. De syftar alltså till att bana vägen för en analys och jämförelse mellan teori och 

praktik.  

Resultatet av jämförelsen visar att Sandvik arbetar mycket enligt teorin, men att syftet med 

varför vissa investeringar genomförs varierar. Investeringar brukar genomföras för att ge en 

ekonomisk vinst, men Sandvik genomför även investeringar i olika miljöområden. Detta leder 

till dels direkta ekonomiska vinster, men även indirekta vinster genom bland annat ökad 

motivation och effektivitet hos medarbetare. Som resultat går även att se att den 

standardiserade processen av införandet av certifikat inte alltid är lika gynnsam för företaget 

på grund av alternativa kostnader.  

Sandvik bör skapa en separat modell för att hantera miljöinvesteringar som bör vara mer 

långsiktigt, där alternativa kostnader och icke-ekonomiska aspekter också bör tas i åtanke. 

Vid investeringar läggs ibland alltför stort fokus på ekonomisk vinst. Det är viktigt att ha i 

åtanke att även icke-ekonomiska effekter är viktiga för företagets utveckling, för att 

medarbetare ska trivas och för att kunder samt leverantörer ska bli mer samarbetsvilliga. 

Sandvik utmärker sig som ett ordervinnande företag genom att kontinuerligt investera mer 

inom miljön än vad som lagstiftningar, kunder samt leverantörer kräver. 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Globalisering, Sandvik, Produktion, Arbetsmiljö, 

Avfallshantering, Certifikat, Investering, Målsättning, Kundansvar, CSR. 

Handledare: Niklas Arvidsson. 

Examinator: Anders Hansson. 

  



 

Abstract         
The purpose with this project is to examine the possibilities for Sandvik Materials Technology 

to develop its work with sustainability within the production of the business area. Because of 

the vast size of the company and its global reach, the company has a big responsibility to care 

for the environment. The purpose is furthermore to scrutinize how these developmental 

processes can be designed without affecting the company financially. 

The methods that have been used to gather the theories and empiricism have consisted of 

interviews, a literature survey in books and critically examined sources on the internet. A risk 

analysis has been conducted to examine the contents of the source and to verify the 

creditability. The interviews served the purpose to give perspective in how the work with 

sustainability usually looks like and how it looks like in reality. They aim to pave the way for 

an analysis and comparison between theory and reality.  

The result of the comparison shows that Sandvik works a lot according to theory, but also that 

the purposes with the investments vary. Investments in general are usually piloted to create a 

financial profit, but Sandvik conducts investments also within various environmental areas. 

This leads partly to direct financial profits, but also indirect profits as a result of increased 

motivation and effectiveness for the workers. It proves to be lucid how the standardization 

process, regarding the implementation of certificates, is not always as beneficial to the 

company as they could be, because of the hidden alternative costs.  

Sandvik should create a separate model to deal with environmental investments that should be 

dealing with long term investments, where both alternative costs and non-financial profits 

should be taken into account. When investments are implemented, there is often too much 

focus on the financial profits. It is important to keep in mind that even non-financial effects 

are crucial for the development of the company, in order to keep the employees at a high level 

of satisfaction and to make sure they feel safe. It is also important in order to keep the 

customers and suppliers cooperative. Sandvik distinguishes itself as an order winning 

company by continuously investing more regarding the environment than what is necessary 

according to laws, demands from customers and demands by suppliers.  

Keywords: Sustainable development, globalization, Sandvik, production, working 

environment, waste management, certificate, investment, goals, responsibility for customers, 

CSR. 
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Förord 
Denna rapport har utförts i kursen MG101X - Examensarbete för kandidatexamen inom 

maskinteknik på KTH. Temat för projektet är ” Vad innebär Globalisering och hållbar 

utveckling för företag X?” och är en fördjupning inom ämnet ”Industriell ekonomi och 

organisation”. 

Vi vill passa på att tacka Niklas Arvidsson på industriell produktion, som har varit handledare 

för oss under kursens gång.  

Vidare vill vi tacka Christian Hörnkvist och Stefan Frölander på Sandvik Materials 

Technology(SMT) för att ha ställt upp på en telefonintervju vardera. Intervjuerna 

transkriberades och användes som referens till rapporten.  

Dessutom vill vi tacka Larsgöran Strandberg, universitetsadjunkt på KTH på institutionen för 

Industriell ekologi för att ha ställt upp på en intervju i person. Denna intervju gick tyvärr inte 

att transkribera på grund av tekniska problem med ljudinspelningen.  

Vi vill även tacka Anders Hansson på institutionen för Industriell produktion, som är 

kursansvarig och har hjälpt oss vid utformandet av projektet. 
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1. Inledning   
Inledningen innehåller bakgrundsinformation till varför detta problem har valts och vad som 

kommer att undersökas i denna rapport samt vad som inte kommer att granskas.  

1.1 Bakgrund 
Att utveckla ett visst område i en stor verksamhet kan vara tidskrävande och det kan vara 

svårt att genomgå en stor förbättringsprocess utan att ekonomiska förluster sker på kort och 

lång sikt. Om företaget måste fokusera på att förbättra verksamheten ur ett miljömässigt och 

hållbart perspektiv, kan konflikter med den ekonomiska lönsamheten uppstå. Det är därför 

intressant att undersöka hur ett stort och globalt företag kan utveckla sin verksamhet på ett 

hållbart sätt, utan att företaget drabbas ekonomiskt.  

Det säger sig självt att ju större ett företag är desto större är i allmänhet dess påverkan på 

miljön. Eftersom Sandvik AB är ett stort och internationellt företag med närmare 50 000 

anställda och med försäljning i över 130 länder, är Sandvik ett intressant företag att undersöka 

ur ett miljö- och hållbarhetsmässigt perspektiv (Sandvik AB, 2012).  

Miljömässiga förändringar i produktionen får ofta även en ekonomisk effekt för företaget. Det 

finns både positiva och negativa effekter. Om råmaterial, kemikalier eller andra komponenter 

lyckas användas på ett effektivare sätt så fås oftast en ekonomisk vinst eftersom det då 

exempelvis behövs mindre råvaror för att tillverka samma mängd av slutprodukten. 

Förändringar som är mer negativa rent ekonomisk är exempelvis förbättringar av 

reningsprocessen för avgasutsläpp. Förändringen gör sannolikt inte produktionen direkt mer 

effektiv men är såklart väldigt viktigt för miljön och kan krävas för att leva upp till de 

nationella lagarna i produktionslandet eller till en intern satt standard.   

1.2 Problemformulering 
Att jordens resurser är begränsade är ingen nyhet för de flesta. Det kommer regelbundet 

larmrapporter om klimathot, föroreningar och andra miljöproblem. Det är därför intressant hur 

ett globalt företag som Sandvik arbetar med hållbar utveckling för att bli ett företag att räkna 

med även i framtiden. Därför har följande frågeställning undersökts:  

 Hur kan Sandvik utveckla arbetet med hållbar utveckling inom produktionen, utan att 

riskera den kortsiktiga lönsamheten? 

Frågeställningen antyder att det finns en konflikt mellan hållbar utveckling och lönsamhet. 

Rapporten undersöker därför om det är så, i vilka fall det finns en uppenbar konflikt samt i 

vilka fall det inte gör det. Fokus i rapporten kommer dock ligga på de delar där det finns en 

konflikt och hur Sandvik då hanterar den. Mer konkret har det undersökts hur arbetet med 

hållbar utveckling prioriteras samt vilka metoder och strategier som används av Sandvik för 

att uppnå en mer miljövänlig produktion. Dessutom har det utretts vilka möjliga förbättringar 

som skulle kunna åstadkommas.   

1.3 Avgränsningar 
Hållbar utveckling omfattar väldigt många olika områden. På grund av omfattningen av detta 

projekt har det inte varit möjligt att ta upp alla dessa områden i denna rapport. Fokus i 

rapporten har legat på produktionen och hur arbetet med hållbar utveckling ute på 

anläggningar styrs. Transporter till och från produktionsanläggningen tas inte upp även om 

det är allmänt känt att transporter står för en stor del av koldioxidutsläpp och är därmed ett 
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miljöproblem. Arbetsmiljön i de olika anläggningarna har inte heller undersökts på ett djupare 

plan. Arbetsmiljön påverkar bland annat säkerheten i anläggningarna, arbetsskador, 

sjukfrånvaro samt psykisk och fysisk hälsa. I flera länder där Sandvik är representerat kan 

etiska frågor så som arbetet mot korruption vara aktuellt, men detta tas inte heller upp i 

rapporten. Även mänskliga rättigheter och medarbetarnas villkor, så som möjlighet till att 

vara fackanslutna, är andra etiska frågor som det inte ligger något fokus på i rapporten.  

Det är viktigt att poängtera att från intervjuerna har information erhållits främst om Sandvik 

Materials Technology, ett av Sandvik ABs fem olika affärsområden. Information hämtad från 

årsrapporten omfattar däremot hela koncernen. Då en stor del av empirin är hämtad från 

intervjuerna är det främst Sandvik Materials Technologys anläggning i Sandviken som har 

diskuterats men även till viss del koncernen i stort. Dock så bör det framhållas att många av 

riktlinjerna som används på SMT kommer från koncernledningen och det innebär att de är 

likadana inom alla affärsområdena på Sandvik AB.  
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2. Metod   
Eftersom arbetet till större delen har handlat om hållbar utveckling på Sandvik har det varit 

viktigt att få information från företaget. Sandvik har en mycket omfattande 

hållbarhetsredovisning, men som komplement till den har det också varit viktigt med 

möjligheten att få perspektiv från människor som arbetar på företaget, för att få lite mer 

information om hur verkligheten i produktionen ser ut och inte bara teoretisk fakta. Därför 

kontaktades Sandvik och en intervju med Christian Hörnkvist som är EHS
1
-chef på Sandvik 

Materials Technology bokades. Eftersom Hörnkvist främst arbetar med hållbar utveckling så 

är han en person som har kunnat tillföra mycket. Christian Hörnkvist gav också namnet på 

Stefan Frölander som är produktionschef inom borrstål på Sandvik Materials Technology och 

som också medverkade genom en intervju. Stefan Frölander gav ett annat perspektiv då han 

arbetar mer direkt i produktionen och har inte hållbar utveckling som sitt främsta fokus i 

arbetet. Intervjuerna var semistrukturerad och intervjumallen finns i Bilaga 1 men var 

anpassad efter respondenten.  Dessutom fanns utrymme för följdfrågor beroende på svaren 

som gavs på vissa frågor.   

En intervju med universitetsadjunkt Larsgöran Strandberg har också genomförts. Strandberg 

arbetar på institutionen för Industriell Ekologi på Kungliga Tekniska Högskolan. Intervjun 

hade som syfte att ge en bättre och mer objektiv inblick i hur det vanligtvis ser ut på företag 

för att kunna bedöma Sandviks arbete med hållbar utveckling på ett bättre sätt. 

Ett antal litteraturkällor har också använts för denna studie. Det är en blandning av böcker, 

vetenskapliga artiklar och pålitliga hemsidor. Dessa källor har varit till grund för teoridelen av 

rapporten medan intervjuerna och uppgifter från Sandviks hemsida, så som årsrapporten, har 

legat till grund för empirin. Detta på grund av att de senare nämnda är vinklade källor. När 

internetsidor och artiklar har använts har alltid en bedömning om innehållets rimlighet samt 

varifrån informationen kommer betänkts för att få en så pålitlig information som möjligt. Det 

har dock varit svårt att säkerställa detta fullt ut.  

2.1 Reflektion om begränsningar med studien 
För studien har ett flertal begränsningar funnits. Till dessa hör bland annat tid, de intervjuade 

personernas kunskaper samt tekniska problem med ljudinspelning under den intervjun med 

Larsgöran Strandberg.  

Tiden har varit en begränsande faktor i och med att projektet ska genomföras under en termin 

på 20 veckor då båda projektmedlemmarna även läste andra kurser under tiden. Dessutom tog 

uppstarten av projektet lite längre tid än planerat, fastän en tidsplan gjordes relativt tidigt. 

Anledningen till detta är själva syftet med kandidatarbetet; att studenterna ska lära sig planera 

och genomföra projekt självständigt. Vanligtvis har deluppgifter alltid funnits tillhands och en 

konkret frågeställning har alltid varit given, men eftersom frågeställningen behövde 

formuleras av projektgruppen så tog planeringsfasen längre tid än förväntat. Detta påverkade 

även de andra momenten, vilket ledde till en begränsning inom disponibel tid för projektet. 

Angående intervjuerna så fanns flera faktorer som spelade roll för projektets genomförbarhet. 

Empirin begränsades bland annat av kunskaperna som de intervjuade personerna hade. Fastän 

mycket adekvata personer valdes för att intervjuas, så är det rimligt att förutsätta att de inte 

besitter all kunskap som finns tillgänglig inom ämnesområdena. Dessutom blev ljudkvaliteten 

på inspelningen av intervjun med Stefan Frölander av något sämre kvalitet. Detta ledde till att 

vissa ord inte kunde uppfattas vid transkriberingen, vilket i sin tur begränsade 

                                                 
1
 Environment, Health and Safety 
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informationshämtningen från denna transkription. Angående transkriptioner så kunde 

intervjun med Larsgöran Strandberg inte transkriberas alls på grund av att ljudinspelningen av 

intervjun inte gick att spela upp och därmed inte heller transkriberas. Då det inte varit några 

tekniska problem under tidigare intervjuer var det helt oväntat och inga anteckningar fördes 

därför under intervjun. Utöver dessa faktorer begränsades intervjuerna även av den tid, som 

de intervjuade personerna kunde ställa upp med.  

Arbetet med studien har begränsats då projektgruppen inte fann det möjligt att besöka 

Sandvik på plats i Sandviken. Hade det kunnat göras hade det gett mer informativa intervjuer 

med bättre ljudkvalitet på inspelningarna. Genom att se anläggningen hade även en djupare 

förståelse för produktionen och de nämnda exempel som Christian Hörnkvist och Stefan 

Frölander berättade om under intervjuerna fåtts. Det hade även kunnat vara möjligt att få ännu 

fler intervjuer och perspektiv på arbetet från exempelvis en person som arbetar i 

produktionskedjan.   

Litteraturen som har använts begränsade också. Det är svårt att hitta relevanta källor och det 

har lett arbetet i den riktning eftersom de skriftliga källor som hittats som varit intressanta och 

pålitliga kan ha styrt arbetet till att handla om just deras innehåll. Bristen på litteratur inom 

vissa ämnen kan bero på att svårigheter på att få fram det eller på att det faktiskt inte finns 

adekvata undersökningar på området.  

Denna rapport är också begränsad till ett antal ord och det har därför begränsat arbetet för att 

det ska få tillräckligt med djup så har bredden varit tvungen att minska. Därför har 

avgränsningarna blivit fler än det var tänkt från början.  

För att undersöka vilken modell som slutligen passar bäst att använda gjordes ett försök i att, 

förutom Pay-off, även analysera om och i så fall hur Net present value(NPV) tillämpas inom 

Sandvik. Att detta var en intressant aspekt att undersöka insågs inte förrän efter att rapporten 

hade opponerades på. På grund av att opponeringstillfället ägde rum så pass sent i projektets 

skede, fanns inget utrymme för en ytterligare intervju med Sandvik för att få svar på denna 

fråga; fastän ett försök gjordes till att kontakta Sandvik. Därför valdes det att NPV ej skulle 

analyseras i denna rapport.  

Rapportens trovärdighet ligger i att teorin och empirin har granskats objektivt. De använda 

källorna har granskats kritiskt och har valts ut enligt vad som är adekvat för rapportens 

utformning och syfte. Frågorna som har ställs på intervjuerna har varit breda för att täcka 

samtliga intressanta områden samtidigt som följdfrågorna har varit specifika för att få djup i 

de områden som varit intressanta för arbetet.  

Frågeställningen har varit specificerad med specifika avgränsningar, vilket har lett till att 

tydliga ramar för projektet har skapats. Tillvägagångssättet går nästan enbart att utföra enligt 

en viss tidslinje gällande dessa typer av projekt. Dessutom är den subjektiva samt den 

objektiva informationen begränsad inom de undersökta områdena. Detta leder till att om en 

annan godtycklig projektgrupp hade utfört samma arbete inom samma område, så hade 

samma resultat med hög sannolikhet uppnåtts. Ämnesområdena med den använda litteraturen 

samt de trovärdiga intervjupersonerna leder till att projektet har en hög trovärdighet.   
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3. Teori och litteraturöversikt   
Teorin består utav en introduktion av vad hållbar utveckling är samt en fördjupning inom 

certifikat, investeringsstrategier, målsättningsstrategier och kund- och leverantörskontakter.  

3.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling definierades som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” i rapporten Vår 

gemensamma framtid, även känd som Brundtlandrapporten, från 1987 

(Nationalencyklopedin, 2013). Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner; social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet, där det måste finnas en jämvikt mellan de tre delarna 

(Innovatum Science Center AB, 2013). För ett företag innebär arbetet med hållbar utveckling 

en rad olika frågor inom klimatpåverkan, utsläppshantering, råvaruhantering, vattenhantering, 

arbetsmiljö, hälsa, säkerhet samt relationer till kunder och leverantörer. För att hantera detta 

sätts vanligen en rad kriterier upp, som företaget ska följa. Corporate Social 

Responsibility(CSR) är ett begrepp som betyder ett ansvarsfullt företagande och med det 

menas hur företag kan arbeta på ett långsiktigt sätt och ta ansvar för hur de påverkar samhället 

utan att riskera sin lönsamhet (Marianne Bogle, 2012). Det är därför en vanlig term som 

företag använder i arbetet med hållbar utveckling. I litteraturundersökningen har en 

fördjupning inom områdena certifikat, investeringsstrategier, målsättningar samt ansvar för 

kunder och leverantörer beskrivits med hållbar utveckling och CSR-arbetet i åtanke.  

De tre dimensionerna av hållbar utveckling; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet måste 

alla vara uppfyllda för att utvecklingen ska anses som hållbar. Social hållbarhet syftar till att 

uppfylla de mänskliga behoven och bygga ett stabilt samhälle på lång sikt. Frågor som 

arbetsgivare arbetar med inom denna dimension kan röra möjligheten till fackanslutning, 

skäliga arbetstider och korruption. Ekologisk hållbarhet, även kallad miljömässig hållbarhet, 

syftar till att bevara den naturliga mångfalden och inte förstöra ekossystem eller naturens 

resurser. Även människans hälsa ingår då den kan påverkas av miljön där människor lever och 

arbetar. Frågor från en arbetsgivares perspektiv rörande denna dimension kan handla om 

utsläppshantering samt vatten- och råvaruanvändning. Ekonomisk hållbarhet syftar till att få 

till en lönsamhet genom att hushålla med sina resurser. Bild 1 visar de tre 

hållbarhetsdimensionerna och hur utvecklingen ser ut när flera dimensioner är uppfyllda. 

 

 
Bild 1. De tre dimensionerna i hållbar utveckling; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  
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Om kraven för social och ekonomisk hållbarhet är uppfyllda men inte ekologisk fås en rättvis 

utveckling. En dräglig utveckling fås om kraven för social och ekologisk hållbarhet men inte 

ekonomisk hållbarhet är uppfyllda. På samma sätt visas att en livskraftig utveckling fås om 

kraven för ekologisk och ekonomisk hållbarhet är uppfyllda men inte kraven för social 

hållbarhet. Det visas tydligt att en hållbar utveckling fås först när alla tre dimensionerna är 

uppfyllda (KTH, 2011).  

3.2 Certifikat och dess syfte 
Ett certifikat är en auktorisering och är per definition ett ”skriftligt intyg, ofta utfärdat av 

myndighet, som medger att innehavaren bedriver viss verksamhet, t.ex. flygning” 

(Nationalencyklopedin, 2013). Detta innebär att ett certifikat även kan intyga om att ett 

företag bedriver en viss miljömässig verksamhet, exempelvis inom arbetsmiljö eller 

utsläppshantering.   

Certifikat är bra för ett företag på flera sätt, bland annat inom ekonomi och miljö. Exempelvis 

kan ett certifikat skapa konkurrenskraft hos ett företag, genom att företaget marknadsförs som 

miljövänligt (Svensk Certifiering, 2013). Både kunder och leverantörer kan påverkas av 

certifikaten, men av olika anledningar. Kunder med stor miljöfokus kommer med stor 

sannolikhet hellre att välja en miljövänlig produkt istället för en produkt med okända 

tillverkningsmetoder och okänd påverkan på miljön. Ett certifikat kan vara ett bra sätt att 

påvisa att produkten, produktionen eller andra aspekter är miljövänliga och det blir därmed 

lätt för kunden att välja rätt och detta tjänar självklart företaget på (Svensk Certifiering, 2013). 

Anledningen är att ökad förfrågan från köpare leder till en mer stabil och framgångsrik 

ekonomi inom det säljande företaget. Leverantörer kan också ha nytta av att veta mer om 

deras köpare, än vad som krävs enligt lagen, och hur miljövänliga de är. Anledningen till detta 

kan vara att leverantören klassas som ett miljövänligt och ansvarstagande företag, eftersom de 

i viss mån kan styra över vilka som köper deras produkter. Om köparna är miljövänliga blir 

leverantören också miljövänligare, eftersom de gör ett aktivt eller passivt val för att bli mer 

eller mindre miljövänliga.  

Av samma anledning som leverantören påverkas, kan även medarbetare på det köpande 

företaget påverkas av om företaget är miljöcertifierat eller inte, och detta kan tänkas påverka 

rekryteringen i företaget. Det är allmänt känt att vissa individer värderar miljön högt och att 

de då väljer bort att jobba på företag som inte uppenbart tar ett ansvar för miljön och arbetar 

aktivt med miljöfrågor. Ett lätt sätt för ett företag att bevisa detta är genom att visa 

miljövänligheten med hjälp av certifikat. 

Det finns många olika typer av certifikat och det har valts att i denna studie undersöka tre av 

dessa mer ingående. Dessa certifikat är OHSAS 18001, ISO 14001 Miljöledningssystem och 

ISO 9001 (Svensk Certifiering, 2013). Det är viktigt att ha i åtanke att det finns flera olika 

företag som är certifierade för att utfärda certifikat. Se bild 2 för exempel på logotyper för 

certifiering. 

 
Bild 2 visar hur certifikatet för OHSAS 18001, ISO 14001 och ISO 9001 ser ut.  

Bildkälla: (Svensk Certifiering, 2013). 
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OHSAS 18001 

OHSAS 18001 är ett certifikat som styrker att ett givet företag uppfyller vissa krav inom 

arbetsmiljö. Det är en ISO-standard som har som syfte att säkra upp hur arbetet med 

arbetsmiljöfrågor sköts. Certifikatet är nära kopplat till ISO 14001 Miljöledningssystem, 

vilket underlättar en eventuell integration mellan dessa två standarder. OHSAS 18001 syftar 

på att förbättra ledningssystemet i ett företag, genom att komplettera detta med förbättrade 

miljöaspekter (Askengren, 2013). 

En implementation av denna ISO-standard har många positiva effekter för ett företag. 

Exempelvis intygas det att företaget följer arbetsmiljölagar, vilket är en nödvändighet för att 

företaget ska kunna existera lagligt. Företaget kan dock få även ekonomiska vinster av att 

nyttja denna standard. Till exempel genom att kostnaderna för löner minskar indirekt då en 

ökad säkerhet inom arbetsmiljön leder till minskad sjukfrånvaro och ett mindre bortfall av 

produktionsmaterial, som resultat av mer fokuserade och effektiva medarbetare. Dessutom 

stärks företagets varumärke, vilket kan leda till fördelar vid rekrytering och för verksamhetens 

intressenter, exempelvis kunder och leverantörer (Intertek, 2013). 

ISO 14001 Miljöledningssystem 

För att agera som ett komplement till miljöarbetet hos ett företag kan ISO 14001 Miljösystem 

implementeras. ISO-standarden kräver att företaget har ett visst miljötänk och tar ansvar för 

miljön redan innan standarden auktoriseras. Företaget ska kunna integrera standarden i 

företagets normala verksamhet (LRQA Sverige, 2013). 

Precis som ett vanligt ledningssystem, byggs denna standard upp av fyra faser; planering, 

genomföring, uppföljning samt förbättring. Standarden agerar alltså som ett komplement till 

ett redan existerande ledningssystem och förutsätter att företaget redan har utvecklat policyer 

för miljön (LRQA Sverige, 2013). 

ISO 14001 medför, efter implementation, många fördelar för företaget inom miljö och 

organisation. Exempelvis kan kostnaderna för avfallshantering minska som resultat av en 

effektivare hantering av produktionens avfall. Dessutom kan certifikatet ses som en 

investering, då medarbetare motiveras och får kunskap inom avfallshantering. Detta kan 

kopplas till vinsten för förbättrad avfallshantering, eftersom medarbetarna blir mer medvetna 

om hur avfall ska hanteras mer effektivt. En till fördel är, precis som för OHSAS ISO 18001, 

att företaget blir orderkvalificerat genom att kraven för miljöhantering uppfylls. Detta medför 

ökad konkurrenskraft för företaget (Svensk Certifiering, 2013).  

ISO 9001 

ISO 9001 är precis som ISO 14001 ett certifikat för ett ledningssystem för företag, men 

skillnaden är att denna standard fokuserar mer på kvalitet och integration av flera delar av 

organisationen. Processen bygger på att affärsenheter och divisioner ska kunna samarbeta mot 

ett gemensamt mål, genom att de tvingas kommunicera bättre och ta hänsyn till varandra. 

Detta bör resultera i ett överlag förbättrat miljöledningssystem med minskad miljöpåverkan. 

Samtidigt kan arbetsmiljön förbättras i takt med att medarbetare blir mer sammarbetsvilliga 

via den ökade integrationen (BMG Trada Certifiering, 2013). 

Även ISO 9001 har positiva ekonomiska effekter för det implementerande företaget. Bland 

annat ökar arbetsmotivationen för medarbetare samtidigt som mängden kunder kan tänkas 

ökas. Detta beror på att vissa kunder kan tänkas kräva att deras leverantörer är 

miljöcertifierade, eftersom även kunden påverkas av leverantörens ansvar för miljön.  
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ISO-standarden bygger på att skapa konkurrenskraft, genom att arbeta internt och genom att 

införa eller förbättra en kontinuitet i ledningssystemet (BMG Trada Certifiering, 2013). 

3.3 Investeringsstrategier 
Investeringar syftar till att skapa konkurrenskraft för företaget samtidigt som det ofta 

resulterar i en ekonomisk vinst på lång sikt. Investeringar brukar delas in i olika kategorier, 

där det i denna rapport har valts att fokusera på miljöinvesteringar (Skärvad & Olsson, 2010). 

En miljöinvestering kan vara svår att värdera, men det finns alltid ekonomiska aspekter att 

beakta. En investering i arbetsmiljön kan leda till lägre kostnader för arbetsmaterial och löner, 

eftersom medarbetare som arbetar i en trivsam miljö förmodligen har en lägre sjukfrånvaro. 

Investeringar i avfallshantering kan leda till ekonomisk vinst i form av en minskad mängd 

felaktigt använt material och minskade kostnader för lagring av avfall. Möjligtvis kan 

avfallshanteringen utlokaliseras, men det är då viktigt för företaget att som leverantör agera 

miljövänligt om kunden har som policy att endast samarbeta med företag som tar ansvar för 

miljön.  

Det finns olika typer av miljöinvesteringar. Exempelvis kan investeringar göras i maskiner, 

kontorsinredning eller avgashantering. Konflikten mellan ekonomi och miljö ser självklart 

annorlunda ut beroende på vilken typ av miljöinvestering som är aktuell att granska och det är 

därmed intressant att undersöka vad som skiljer dessa investeringar åt samt vilka 

konsekvenser som är intressanta att ta hänsyn till.  

Investeringsprocessen 

Det godtyckliga projektet bygger på att en investering äger rum tidigt i processen, för att ge en 

vinst så tidigt som möjligt. En riskanalys är ofta ett nödvändigt komplement i beslutstagandet 

för en viss investering; samtliga möjliga utfall behöver analyseras. Alternativa kostnader 

skapas för företaget, då det investerade kapitalet istället skulle kunna användas till att utveckla 

en mängd andra saker inom företaget. Samtidigt hjälper riskanalysen till med att genomföra 

investeringen, genom att öka handlingsberedskapen inför olika störningar under projektet.  

Det finns fyra olika typer av beslutsalternativ för en investering. Dessa beskrivs som: 

 resultatet är adekvat och stämmer med verksamhetsplanerna för företaget, 

 resultatet är adekvat, men måste först granskas av en annan beslutsgrupp, 

 resultatet är adekvat, men företaget kan av någon anledning inte utföra projektet nu 

 och resultatet är inadekvat och projektet förkastas (Ortman, 1999). 

Pay-off-metoden 

Pay-off-metoden är en investeringsmodell. Metoden syftar på att ge tillbaka kapital inom en 

viss tidsram; den beräknar hur lång tid det tar för att investeringen att nå nollpunkten. Detta är 

en metod som ofta används för att göra en översiktlig bedömning av investeringsbeslutet, men 

det bör has i åtanke att metoden i sin ensamhet inte är tillräcklig för att kunna motivera ett 

beslut. Anledningen till detta är att metoden inte tar hänsyn till restvärdet eller andra vinster 

alternativt förluster som sker efter nollpunkten. Metoden kan dock visa sig vara användbar när 

den kompletteras av fler metoder, som till exempel nuvärdesmetoden. Dock beror det på vad 

investeringen har för syfte (Planguide, 2013).  

3.4 Målsättning 
Målsättning är ett sätt att definiera vilka förbättringar som ska uppnås i framtiden. Det är 

vanligt att precisera vad som ska åstadkommas och när det ska vara uppnått, men däremot 

preciseras inte tillvägagångssättet för hur målet ska uppfyllas. Företag använder olika metoder 
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när de arbetar med målsättningar. Det kan bero på vad målet omfattar eller hur stort företaget 

är bara för att nämna några exempel på vad som påverkar valet av strategi. Något som blir 

vanligare är SMART målsättning. Akronymen står för Specifika, Mätbara, Accepterade, 

Realistiska och Tidsbestämda mål. Ett exempel på ett mål som ett företag kan ha är att minska 

elförbrukningen för en fabrik med 10 procent på två år. För att se om målet uppfyller 

kriterierna för SMART målsättning bör det granskas. Specifikt; 10 procents minskning är ett 

väldigt specifikt mått. Mätbart; energiförbrukningen är i högsta grad mätbar. Accepterat är 

svårt att svara på och beror till stor del hur medarbetarna förhåller sig till det nya målet. 

Realistiskt är också svårt att svara på men det antas vara inom ramen för vad som är möjligt. 

Tidsbestämt; två år är en tydlig tidsram som målet ska vara uppfyllt inom. Exemplet har alltså 

förutsättningar för att vara ett SMART mål men det går inte att ge ett entydigt svar utan att 

vara mer insatt i gruppen som ska genomföra arbetet som leder till att målet uppfylls samt 

vilka förutsättningar målet har att uppfyllas från början.  

Dock är det inte lämpligt att använda sig av denna målsättningsstrategi när det gäller 

innovationer. Det är helt enkelt för inrutat för att uppmuntra det nytänkande som krävs för 

innovationer. Denna strategi lämpar sig alltså bäst om man sätter mål som handlar om mindre 

förbättringar av ett befintligt system snarare än att revolutionera det tidigare arbetssättet 

(Prather, 2005). Sedan finns det olika sätt att implementera målen i ett företag eller en 

organisation. Toppstyrda företag är som det hörs på namnet styrda uppifrån. Då fattas de 

flesta besluten högt upp i hierarkin i företaget (Skeris, 1997). Motsatsen till ett toppstyrt 

företag kan kallas för decentraliserat och är alltså ett företag där besluten fattas ute på 

enheterna som de är relevanta för.  

Hur företagen sedan praktiskt arbetar för att nå målen kan se olika ut. När det handlar om 

förbättringar av en befintlig verksamhet kan metoden 5R användas. Akronymen 5R står för 

Rethink, Refuse, Reduce, Reuse och Recycle och handlar om hur de förhåller sig till 

kemikalier i produktion på Intel Technology (Sheng, bin Shamsudin & Ling, 2005). 

Rethink(ompröva) handlar om hur föroreningar kan förebyggas genom att se över vissa 

processer, se om alla delar behövs och fyller ett syfte. Refuse(vägra) handlar om vilka saker 

som kan undvika att användas eller köpas; så som att vägra använda en leverantör som inte 

lever upp till alla miljömässiga mål eller kemikalier som går att byta ut mot mer miljövänliga 

varianter. Reduce(minska) handlar om att minska användningen och se till att produktionen 

inte nyttjar mer råvaror, kemikalier med mera än vad som verkligen behövs.  

Reuse(återanvända) handlar om att återanvända material utan en stor omarbetning, 

exempelvis kan emballage på produkter som skickas internt användas igen, förutsatt att det 

inte är skadat. Recycle(återvinna) handlar om att återvinna avfall som inte kan återanvändas 

igen. 5R kan appliceras på hela produktionskedjan och inte bara i kemikaliehantering. Det 

handlar om att tänka igenom alla stegen i produktionen och utreda ifall de går att ändra på 

något sätt som leder till en mer hållbar utveckling.  

3.5 Kund- och leverantörsamarbete 
Om en produkts påverkan på miljön ska granskas så är det relevant att se till hela livscykeln, 

från vaggan till graven. För att göra detta måste därför hänsyn även tas till underleverantörer 

och kunder. Först då fås en helhetsbild av den faktiska miljöpåverkan.  

Hur ett företag arbetar med kunder och leverantörer kan se olika ut. Normalt sett är det 

kunderna som ställer krav på leverantörerna. Det beror antagligen på att vid inköp av en 

produkt så undersöks vilka leverantörer som finns på marknaden och ett beslut om 

vilken/vilka leverantörer som ett samarbete ska ingås med fattas baserat på faktorer som pris, 

tillgänglighet, leveransvillkor och miljöarbete. Det senare är alltså ett sätt att konkurrera mot 
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andra leverantörer. Vilka faktorer som styr och påverkar mest beror såklart på företaget, 

vilken bransch företaget arbetar inom samt vad de har för affärsstrategi.   
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4. Resultat   
Till resultatdelen har teori jämförts med praktik, genom att svaren från intervjuerna har 

analyserats och jämförts med vad teorin hävdar.  

4.1 Arbetet med miljön 

Sandvik arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling inom bland annat områdena miljö, hälsa 

och säkerhet, mänskliga rättigheter och affärsetik. Arbetet med miljöutsläpp enligt EUs lagar 

ställer stora krav på Sandvik, vars lönsamhet ökar vid uppfyllandet av dessa lagar (Sandvik 

AB årsrapport, 2011). 

Sandvik påverkar miljön främst genom utsläpp till luft och vatten, användandet av energi, 

avfallshantering, icke längre verksamma fabriker och ljud. Anläggningen i Sandviken hade 

som mål år 2011 att försöka bli fria från utsläpp av kvicksilver till år 2013 (Sandvik AB 

årsrapport, 2011).  
 

Fastän Sandvik har strikta regler kring påverkan på miljön, har ett flertal riktlinjer brutits 

angående utsläpp och ljud i tre produktionsanläggningar. Dessa överträdelser har åtgärdats 

och ett fall togs till den regionala domstolen (Sandvik AB årsrapport, 2011). 

 

Sandvik har infört ett flertal certifikat för att minska påverkan på miljön och för att framstå 

som ett mer attraktivt företag (Sandvik AB årsrapport, 2011), vilket stämmer överens med 

teorin om varför företag brukar installera certifikat. 

ISO 14001 - Miljöledningssystem 

Sandvik följer lagar angående miljö i de länder de är verksamma i och lägger en ännu större 

tyngd på miljöarbetet när det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt eller ekonomiskt 

hållbart (Sandvik AB årsrapport, 2011). 

Sandvik arbetar i nuläget aktivt med att minska företagets påverkan på miljön. För att nå 

målen för 2011 infördes två nya certifikat av typen ISO 14001 för nyförvärvda företag. 

Användandet av vatten har minskat och mängden återvunnet material har ökat som resultat av 

införandet av dessa certifikat inom avfallshantering och miljöledning (Sandvik AB årsrapport, 

2011). Vanligtvis införs detta ISO-certifikat för att bland annat förbättra avfallshanteringen 

inom företaget och Sandvik visar att denna teori stämmer även i praktiken.  

SMT använder mest stål i sina produkter och det visar sig vara bra ur ett miljömässigt 

perspektiv. Det slutar ofta med att en produkt i slutet av sin livscykel återvinns eftersom 

kunderna som köpt Sandviks produkter kan sälja metallskrotet till skrothandlare. Sandvik 

köper i sin tur in skrot från skrothandlare och det händer ofta att de då indirekt köper tillbaka 

SMT-produkter tillsammans med en mängd annat skrot (Hörnkvist, 2013)
2
. 

Sandvik använder sig utav flera olika certifikat, bland annat ISO-standarderna 9001, 14001 

och OHSAS 18001. Certifikaten används för att kunna visa kunderna att företaget är en 

certifierad miljövänlig leverantör, att de tar ansvar för sina medarbetare och att kvaliteten på 

produkterna uppfyller samtliga marknadsmässiga krav. Certifikaten visar alltså att Sandvik är 

ett orderkvalificerat företag och att de tar ett aktivt ansvar för miljön (Frölander, 2013)
3
. 

                                                 
2
 Christian Hörnkvist EHS-chef för Sandvik Materials Technology, telefonintervju den 22 mars 2013. Se bilaga 

2 för transkription. 
3
 Stefan Frölander Produktionschef för Borrstål Sandvik Materials Technology , telefonintervju den 25 mars 

2013. Se Bilaga 3 för transkription. 
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I praktiken utfärdas ett certifikat genom att auditörer besöker verksamheten i ungefär 3 dagar 

och ser hur diverse kriterier hanteras. Det är då viktigt att verksamheten uppfyller alla krav 

under dessa dagar, men det är minst lika viktigt att samma standard hålls även efter 

auditeringsbesöket för att företaget ska kunna försäkra sig om att områdena uppfyller kraven 

även i framtiden (Frölander, 2013)
4
. 

I praktiken måste det, precis som teorin tyder på, påvisas att även företagets leverantörer är 

miljövänliga och uppfyller vissa krav bland annat angående kollektivavtal, avtalsmässiga 

löner och att de bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att kunna påvisa ett 

företagsmässigt miljöansvar (Frölander, 2013)
5
. Detta innebär att ett icke miljömässigt företag 

har svårt att överleva på marknaden, eftersom även intressenter spelar en viss roll för 

företagets överlevnad. 

OHSAS – 18001 

Under år 2011 förekom fyra stycken dödsolyckor inom Sandviks samtliga verksamheter. För 

att motverka att liknande händelser ska förekomma i framtiden, implementerades två nya 

certifikat av typen OHSAS 18001 inom hälsa och säkerhet för de anställda på Sandvik 

(Sandvik AB årsrapport, 2011). 

Vidare lades ett större fokus på att rapportera incidenter och på att öka kvaliteten av 

kommittéer, som berör säkerhet. För att kvalitetssäkra säkerheten och hälsan, övervakas och 

kontrolleras relevanta data under varje kvartal. Till dessa data hör antalet omkomna, antalet 

tidskrävande skador, antalet tillbud samt antalet förlorade arbetsdagar på grund av skador 

(Sandvik AB årsrapport, 2011). 

Verksamheten inom hälsa och säkerhet har alltså varit ett mindre viktigt område förut, men 

har utvecklats mycket under år 2011 (Sandvik AB årsrapport, 2011). 

4.2 Investeringsstrategier  
Sandvik tilldelas ett antal riskpoäng som leverantör, vilket kan påverka deras möjligheter att 

sälja. För att se till så att riskpoängen är önskvärda inom företaget så tar Sandvik ett aktivt 

ansvar där de åker utomlands för att undersöka hur företag, som de köper en tjänst eller vara 

från, faktiskt arbetar. Både leverantörer och kunder påverkar alltså det betraktade företaget 

och det är därför värt att investera i miljön (Frölander, 2013)
6
. 

Sandvik saknar en konkret kalkyl för hur miljöinvesteringar värderas, utan dessa hanteras som 

vanliga investeringar. Vid investeringar för energiförbrukning utreds om investeringen ligger 

inom ramen för hur de brukar se ut och om den gör det så genomförs investeringen. Det som 

däremot skiljer sig är att även när investeringskalkylen inte visar ett önskvärt ekonomiskt 

resultat, så kan en investering i miljön fortfarande genomföras inom Sandvik. Detta händer i 

specialfall där miljön värderas så högt att de positiva effekterna väger ut den ekonomiska 

vinsten, men det är viktigt att notera att pay-offen fortfarande bör existera, även om denna 

ligger längre bort i tiden än vad som är önskvärt (Hörnkvist, 2013)
7
. 

                                                 
4
 Stefan Frölander Produktionschef för Borrstål Sandvik Materials Technology , telefonintervju den 25 mars 

2013. Se Bilaga 3 för transkription. 
5
 Se fotnot 4. 

6
 Se fotnot 4.  

7, 
Christian Hörnkvist EHS-chef för Sandvik Materials Technology, telefonintervju den 22 mars 2013. Se bilaga 

2 för transkription. 
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Sandvik investerar i att uppfylla vissa grundkrav, som ställs av myndigheter eller lagstiftning 

för att kunna bli orderkvalificerade. Detta klassas däremot inte som en investering i Sandvik, 

utan är helt enkelt en nödvändig kostnad de tar (Hörnkvist, 2013)
8
. Investeringar inom miljön 

fortsätter att utföras av Sandvik, fastän de statliga grundkraven är uppfyllda. Anledningen till 

detta är att företaget är vinstdrivande och måste sikta in sig på att bli ordervinnande och inte 

bara orderkvalificerande; för att företaget ska bli attraktivt på marknaden så måste företaget 

prestera mer än grundkraven (Hörnkvist, 2013)
9
. 

Sandvik använder sig utav en investeringsprocess vid beslutstagande, men det finns inte en 

konkret modell för miljöinvesteringar. Anledningen till detta är hur flexibla miljöinvesteringar 

är och att fallen ofta är unika (Hörnkvist, 2013)
10

. 

Miljöinvesteringarna i Sandvik har inget pristak, men de måste kunna motiveras för att 

genomföras. Ett exempel på hur investeringar görs inom miljön är införskaffandet av en 

automationscell, som tar bort ett väldigt tungt arbetsmoment inom produktionen. Denna 

investering syftar på att förbättra arbetsmiljön, samtidigt som den långsiktigt kommer 

medföra en ekonomisk vinst. Investeringen kostar 16 miljoner kronor, men miljöinvesteringar 

utförs på alla nivåer. Anledningen till det stora intervallet och att inget riktigt tak existerar är 

att kraven för investeringarna endast är att problemet ska kunna definieras och att åtgärden 

ska kunna motiveras och redovisas. Den ekonomiska aspekten spelar alltså inte en lika stor 

roll. Däremot bör det noteras att investeringar inom produktivitet, effektivitet och lönsamhet 

bör följa en 24-månaders vinstregel. Investeringar inom säkerhet och arbetsmiljö följer inte 

samma regel, utan det är viktigare att medarbetarna prioriteras; finns inga medarbetare så 

finns ingen industri. Ofta förekommer även bieffekter som följd till dessa investeringar, där 

både kvalitet och stabilitet räknas in. Investeringar i miljön har än så länge aldrig avfärdats 

inom Sandvik, även om de i vissa fall har behövts redovisas mer utförligt innan de kan sättas i 

verk (Frölander, 2013)
11

. 

Investeringsstrategin inom Sandvik är att betrakta vad kärnverksamheten består utav på en 

koncernnivå. Sedan undersöks prestanda, kapacitet och kapabiliteter och vilka möjligheter det 

finns för att integrera dessa. När dessa inte gör det så kan det bero på att andra typer av 

affärsplaner är aktiva, där det bland annat kan röra sig om att företaget försöker lansera en ny 

produkt eller inta en ny marknad. I grund och botten bör dock alla segmenten gå ihop för att 

en investering ska bli aktiv (Frölander, 2013)
12

.  

En investering i en maskin görs ofta på grund av ekonomiska skäl. Dessa investeringar brukar 

räknas med payoff-metoden och väljs enligt hur länge maskinen håller, vilken produktivitet 

som maskinen medför samt vilka kostnader som tillkommer vid installation och underhåll av 

maskinen. Dessa typer av investeringar kan dock också göras av miljömässiga skäl och detta 

styrks av hur vissa investeringar i miljön sker på Sandvik, där en maskininvestering 

implementerades dels för att minska skaderisken för medarbetarna och dels av ekonomiska 

skäl (Frölander, 2013)
13

. 
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4.3 Målsättning 
Sandvik har enligt Christian Hörnkvist

14
 satt nya mål för perioden 2013 – 2015 där varje 

enhet får vara med och sätta mål efter vad de tror att verksamheten klarar av att ändra under 

den här perioden. Koncern- och företagsledningen bestämmer var fokus ska ligga och 

enheterna får bestämma handlingsplanen för att nå dit. Om man jämför med tidigare mål 

under perioden 2010 – 2012 där ledningen satte stora miljömål som de sedan förde ner i 

organisationen. De har alltså förändrat målsättningsmetoden från att vara mer toppstyrt (top-

down) till att vara mer decentraliserat (bottom-up). Sandvik uppger att ”Varje affärsområde 

ska ta fram och sedan genomföra en godkänd plan för hur EHS ska kunna användas som en 

affärsfördel" (Sandvik AB, 2012). Det visar att Sandvik ser på arbetet med hållbar utveckling 

som ett sätt att konkurrera, det är alltså inte bara av etiska skäl utan även av affärsstrategiska 

skäl som de arbetar med hållbar utveckling. Sedan så ska det finnas en plan för varje enhet 

hur de ska arbeta med att förbättra olika delar så som säkerheten och miljöpåverkan. Det 

innebär att varje enhet får vara med och påverka vilka mål de ska uppnå enligt Christian 

Hörnkvist
15

. När det gäller förbättringar med hållbarutveckling så handlar det ofta om små 

steg i taget och det kan därför vara relevant att tillämpa SMARTa mål. Även 5R är tillämpbart 

då det handlar om att se över en befintlig produktion och undersöka hur den relativt enkelt 

kan förbättras genom att tänka igenom varje delprocess en extra gång. Då går det att se om 

något av de fem R:en som går att tillämpa för att göra produktionen mer hållbar för framtiden 

(Sheng, bin Shamsudin & Ling, 2005).   

4.4 Kund- och leverantörssamarbete 
Sandviks arbete med kunder respektive leverantörer ser olika ut men är styrt av regler som de 

arbetar kontinuerligt med att upprätthålla. Sandvik ställer inga direkta krav på kunderna, utan 

branschen ser oftast ut som så att kunderna ställer krav på leverantören, vilket innebär att om 

en viktig kund ställer höga krav på Sandvik arbetar de hårt med att uppfylla dem. Det är 

därför en av anledningarna till att de använder certifikat; för att kunna visa utåt hur de arbetar 

med olika delar av hållbar utveckling. Leverantörer ställer de däremot högre krav på eftersom 

de kan påverka mycket och eftersom Sandvik är en viktig kund för många så lyssnar 

leverantörer. Sandvik har ett par grundläggande regler som är krav för att bli leverantör som 

de inte rubbar på. Sedan finns det högre ställda riktlinjer som inte är direkta krav utan mer 

som önskemål som de vill att leverantörerna ska sträva mot och aktivt arbeta för att nå. Då är 

det accepterat att de ligger under de önskade nivåerna under en period men målet ska vara att 

uppfylla även dessa (Christian Hörnkvist, 2013)
16

. Sandvik har valt att upprätta en 

Uppförandekod (Code of conduct) som innefattar frågor om hur de ska förhålla sig till 

intressenter så som myndigheter, lagstiftning och underleverantörer, men även hur arbetet 

inom de egna anläggningarna och kontoren ska vara utformat. De beskriver det som  

Vår strävan är att alltid ta hänsyn till och bemöta den oro som kan finnas kring 

effekterna av vår verksamhet. Samtidigt som vi följer vår långsiktiga strategi för 

lönsam tillväxt så ska vi alltid göra affärer på ett etiskt sätt.  

(Sandvik AB, 2012)  

Sandvik har även en Supplier code of conduct som uttrycker ett regelverk med krav som de 

ställer på sina underleverantörer. Den är uppdelad i tre huvudkategorier; arbete, miljö och 

affärsetik där varje kategori har vissa minimi krav och andra kvalificerande krav. Till 

kategorin arbete tillhör bland annat riktlinjer angående barnarbete, diskriminering och 

övertidsreglering. Till miljö hör riktlinjer angående kemikaliehantering, energianvändning 
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och koldioxidutsläpp. Till kategorin affärsetik hör riktlinjer angående korruption och mutor 

(Sandvik AB, 2010).  
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5. Analyser  
Arbetet med hållbar utveckling kan delas in i två huvudkategorier. Till den första kategorin 

hör åtgärder som innefattar effektivare användning av exempelvis råvaror, vatten eller 

elektricitet vilket innebär bättre hushållning med resurserna. Den andra kategorin innefattar 

åtgärder som leder till en miljömässig effekt men utan att påverka det direkta användandet av 

resurser. Exempel på en åtgärd som tillhör den första kategorin är att minska spillbitarna i 

produktionen och därmed få ut fler färdiga produkter från samma mängd råvara som tidigare. 

Då finns det en klar ekonomisk vinst eftersom det sparas in pengar på inköp av råvaror 

samtidigt som det också ger en tydlig miljömässig vinst. För åtgärder som tillhör denna 

kategori finns därför ingen konflikt mellan arbetet med hållbar utveckling och ekonomisk 

lönsamhet. Ett exempel av den senare kategorin är att byta ut filtreringssystemet för 

avgasutsläpp. Att byta ut filtreringssystemet är en kostnad och den miljömässiga effekten är 

uppenbar men den investeringen är mycket svårare att räkna hem ekonomiskt jämfört med 

exemplet från första kategorin. Eftersom minskade avgasutsläpp inte ger någon direkt 

ekonomiskt vinst, utom möjligen minskade köp av utsläppsrätter, är den svårare att motivera 

till att genomföra. I detta fall är det viktigt att se vilka indirekta effekter åtgärden kan tänkas 

ha för att se ifall den kan leda till en ekonomisk lönsamhet ändå, eftersom det där finns en 

konflikt mellan miljöinvesteringen och lönsamheten. Det är antaget i exemplet att företaget 

redan ligger inom lagens ramar när det kommer till avgasutsläpp och investeringen i 

filtreringssystemet är utöver detta. Det kan tänkas att filtret kan leda till bättre luft och därmed 

arbetsmiljö, både inuti och omkring anläggningen, vilket i sin tur kan leda till friskare 

personal. Det är också möjligt att använda filtret i ett marknadsföringssyfte då det kan locka 

nya kunder som månar om en bättre miljö. Detta är bara två exempel som är ganska 

spekulativa, men det viktiga är att försöka se de möjliga bieffekterna som investeringen kan 

ha och sedan värdera dem. För att värdera dessa kan det bedömas hur troligt det är att 

bieffekterna inträffar samt vilket ekonomiskt värde de då kan föra med sig. 

Det som verkar utmärka sig som en av de viktigaste typerna av investeringar inom Sandvik är 

investeringar i de vardagliga aktiviteterna. Stora investeringar agerar mer som ett mål och det 

är istället de små investeringarna som för företaget framåt (Frölander, 2013)
17

. Teorin visar 

inte på om detta är ovanligt eller inte, men generellt sett är de stora investeringarna i fokus 

och de flesta modeller, bland annat pay-off, bygger på att stora summor betraktas flera år fram 

i tiden. Det som inte betraktas lika ofta är just dessa små investeringar, som verkar vara det 

som är en av nyckelfaktorerna till att företaget är framgångsrikt.   

Det som inte verkar tas hänsyn till är de indirekta ekonomiska vinsterna som 

miljöinvesteringarna kan medföra.  Om dessa dock tas hänsyn till kan det leda till att 

miljöinvesteringarna inte alls behöver konfliktera med ekonomin i den utsträckning som de 

brukar göra. Exempelvis kan en investering i en stol för en medarbetare vara svår att beräkna 

en ekonomisk vinst på. En mer ergonomisk stol kan exempelvis medföra att arbetaren känner 

sig mindre trött och kan därmed bli mer produktiv, vilket leder till en ekonomisk vinst. 

Dessutom kan även risken för ryggont minska, vilket i sin tur kan leda till en minskad 

sjukfrånvaro; alltså också en ekonomisk vinst för företaget. En mer bekväm, trygg och frisk 

medarbetare kan även tänkas prata positivt om företaget oftare, vilket leder till att varumärket 

stärks och företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare. Detta medför i sin tur att kompetensen 

stannar i företaget då nöjda medarbetare är mindre benägna att söka sig till en annan 

arbetsgivare. Det kan även medföra en mer kvalitativ rekrytering vilket innebär ökad 

konkurrenskraft för företaget. Allt detta kan alltså ge bättre ekonomisk lönsamhet och sker på 

                                                 
17

 Stefan Frölander Produktionschef för Borrstål Sandvik Materials Technology, telefonintervju den 25 mars 

2013. Se Bilaga 3 för transkription. 



25 

 

grund av en så liten investering som en stol. Det räcker dock inte med en investering utan det 

krävs fler för att förbättra den generella arbetsmiljön. Det bör även noteras att effekterna kan 

skilja sig markant från fall till fall, men att investeringar i miljön av olika slag inte är att 

underskatta ekonomiskt sett.  

Problemet med indirekta ekonomiska vinster är att de är just indirekta. Det är svårt att koppla 

den ökade lönsamheten till investeringen, vilket gör att den är svår att motivera. Som 

medarbetare kan det vara svårt att garantera en bättre produktivitet eller kvalitet till följd av en 

förbättrad arbetsmiljö men som arbetsgivare finns det mycket att vinna på att vara lyhörd.  

När det handlar om återvinning finns det inga siffror på hur mycket av stålet som Sandvik 

Materials Technology säljer som återvinns. Detta beror på att skrotåtervinningen är mycket 

utvecklad i princip alla delar i världen och man kan anta att kunderna återvinner en stor del av 

skrotet då det finns pengar att tjäna på det (Hörnkvist, 2013)
18

. Det går därför att utgå från att 

vissa produkter i stort sett aldrig lämnar produktionens ramar. Anledningen till detta är att 

skrotet cirkulerar mellan fabriken och kunden i och med att Sandvik köper skrot från 

skrothandlare som innehåller såväl gamla SMT-produkter som annat metallskrot. 

Sandvik arbetar med hållbar utveckling inom de tre dimensionerna; ekonomi, miljö och 

socialt ansvar och uttrycker att det är viktigt att dimensionerna är i balans (Sandvik AB, 

2013). De följer teorin om arbetet med de tre delarna och poängterar dessutom att det är vitalt 

att det inte är någon del som kommer i kläm till fördel för de andra områdena, för att på lång 

sikt ha ett lönsamt arbete med hållbar utveckling. Om till exempel ekonomin försummas till 

viss del till förmån för miljön och det sociala ansvaret kommer inte företaget att överleva på 

lång sikt. Det är därför balansen är så viktig, vilket Sandvik har tagit fasta på.   

Sandvik Materials Technology lämnar inga uppgifter om hur många leverantörer som de har 

övergett eller orsaker till att de gått skilda vägar, vilket gör att det är svårt att bedöma hur 

strikta de är med att deras regler efterföljs; speciellt när man inte vet vilka överträdelser de har 

gjort i de fall då de har brutit samarbeten. Vad som är klart är att de har en regelbunden 

uppföljning och att det händer att leverantörerna inte lever upp till Sandviks förväntningar och 

det alltså kan och har resulterat i att samarbeten avslutas. Sandvik AB ställer höga krav på 

sina leverantörer, även om de inte uttryckligen uppgivit att de har samma krav på dessa som 

internt på företaget verkar det rimligt att det förefaller så. Deras Supplier code of conduct är 

tydlig i de krav som ställs på underleverantörer.  

När det kommer till certifikaten visar Sandvik att teorin om användandet av certifikat faktiskt 

tillämpas i praktiken, vilket inte alltid är självklart. De används alltså för att vissa kunder har 

det som krav för att välja Sandvik som leverantörer, men det kan också vara en fördel 

gentemot konkurrenter även ifall det inte är ett direkt krav från kunden att vara certifierad. 

Målsättningen är såväl för perioden 2013-2015 som för perioden 2010-2012 tidsbestämda. De 

övriga bokstäverna i akronymen smart varierar däremot lite beroende på var målen har satts 

mellan perioderna. När ledningen satte målen för perioden 2012-2012 var de väldigt specifika 

och mätbara eftersom fokus låg mycket på siffror. Men när Sandvik satte nya mål och lät 

varje enhet vara med och sätta målen och fokusera mer på aktiviteter än på siffror blev målen 

troligen mer realistiska eftersom ute på enheten är det antagligen lättare att se var det går att 

göra besparingar. Om medarbetarna som arbetar i produktionen också får vara med och 
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påverka vilka mål som sätts är det också större sannolikhet att målen blir accepterade. 

Eftersom det är för tidigt för att kunna utvärdera hur den senare perioden har lyckats med 

arbetet med hållbarutveckling är det svårt att dra några slutsatser om vilken strategi som är 

bäst. Men som Larsgöran Strandberg (2013)
19

 sa är det troligen bäst med en blandning. Bäst 

resultat fås troligen i de fall där alla bokstäverna i akronymen är uppfyllda. 

Det som är bra med att varje enhet får vara med att bestämma vilka förbättringar de ska 

försöka genomföra är att beroende på anläggningen och lokaliseringen har de olika 

förutsättningar och har därför troligen olika förutsättningar till förbättringar inom olika 

områden. Delaktighet gör också att enheterna kan prestera bättre i och med att de själva varit 

med och satt målen, de blir då mer angelägna som är viktigt enligt teorin om SMARTa mål 

(Prather, 2005).   

Anledningen till att företag ofta fortsätter med att utveckla sin forskning inom miljön kan 

bland annat bero på att företaget måste behålla alternativt skapa en konkurrenskraft på 

marknaden. Att företaget arbetar med dessa aspekter kan minska deras riskpoäng och kan 

därmed leda till fler beställningar; företaget blir mer attraktivt och blir mer utav en 

ordervinnare (Strandberg, 2013)
20

.  

Den standardiserade processen kan alltså hindra företaget. Precis som i ett produktionssystem 

så kan företaget få en jämnare kvalitet på sin miljöpåverkan, men kan alltså hindras från att 

uppnå en högre kvalitet inom detta område. Standardiseringsprocessen med att implementera 

certifikaten kan alltså hindra företagets utveckling samtidigt som de agerar som en 

orderkvalificerande aspekt för företaget (Strandberg, 2013)
21

.  
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6. Slutsatser  
Slutsatsen är uppdelad i två delar där den ena innehåller förslag till förbättringar inom arbetet 

med hållbar utveckling på Sandvik och den andra innehåller förslag till vidare studier. 

6.1 Sandviks förbättringspotential 
Sandvik har ett omfattande arbete inom hållbar utveckling men det bedöms ändå finnas en 

förbättringspotential. Eftersom det hela tiden sker forskning inom olika delar av de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling så finns det alltid fler sätt att fortsätta utvecklas. Det 

viktigaste är att hela tiden ha viljan att bli bättre och inte bara nöja sig med det som 

åstadkommits; en vilja som Sandvik verkar ha.  

Angående investeringar och de olika investeringsprocesser och metoder som i nuläget är 

applicerbara i verksamheter, så rekommenderas inte pay-off-metoden att användas i den 

utsträckning som den verkar används nu. Metoden är i många fall alltför kortsiktig och vissa 

andra viktiga aspekter än ekonomin glöms bort; bland annat undersöks inte vad som händer 

efter nollpunkten(break-even) har uppnåtts, det vill säga effekterna från investeringen efter att 

den intjänats tas inte hänsyn till. Överlag är pay-off metoden en bra övergriplig 

investeringsmodell, men metoden bör ackompanjeras av fler metoder, som är mer specifika 

för de olika områdena som berör investeringen. Detta innebär att Sandvik skulle kunna 

utveckla en ny typ av modell, specifik för miljöinvesteringar samt dess olika variationer. 

Modellen bör vara mer flexibel vad gäller typ av miljö, men även för vad gäller summor och 

tid för att tjäna tillbaka investeringen. Modellen bör alltså vara flexibel och applicerbar i 

majoriteten av de olika typer av miljöinvesteringar som existerar. De positiva bieffekterna bör 

också tas hänsyn till och inte bara ekonomin. Exempelvis kan en investering i arbetsmiljön 

leda till mer positivt inställda medarbetare, som indirekt leder till ökad lönsamhet för 

företaget, genom att medarbetaren blir mer motiverad till att bli produktiva och effektiva. 

Detta innebär att även indirekta lönsamheter bör tas i åtanke vid utvecklingen av denna 

metod.  

Sandvik har gått från att arbeta med tydliga mål satta högt uppe i organisationen som sedan 

tryckts ned till att satsa mer på aktiviteter som bestäms ute på enheterna. Likt det Strandberg 

(2013)
22

 sa angående att det är relevant att använda båda metoderna vid målsättning vore det 

lämpligt att det kommer tydliga riktlinjer från ledningen som visar att detta är en viktig fråga. 

Däremot kan det vara bättre om enheterna får vara med och påverka aktiviteterna i stor 

utsträckning. Man bör visa att området är viktigt genom att engagemang i frågan finns hela 

vägen upp, men samtidigt genom att inte styra för mycket upplever enheterna att de har 

förtroende att utveckla de faktiska målen själva. Om enheterna är för hårt styrda kan de 

uppfatta det som att ledningen saknar förtroende för deras arbete vilket leder till omotiverade 

medarbetare. Lyckas man få in alla akronymer från SMART är det större sannolikhet att 

målen genomförs. Genom att kombinera målsättningen kan man få målen att vara både 

specifika och mätbara men även accepterade och realistiska.  

Konflikten mellan satsningen på miljön gentemot den kortsiktiga lönsamheten ser alltså olika 

ut beroende på vilken typ av miljöinvestering som granskas. Investeringar i maskiner är 

lättare att motivera då dessa ger en klar ekonomisk vinst och dessa kan samtidigt benämnas 

som miljöinvesteringar om de kan minska skaderisken för medarbetarna. Samtidigt är 

exempelvis en investering i friskvård, kontorsstolar eller parkettgolv svårare att motivera 

ekonomiskt och det måste då finnas en klar plan för hur dessa miljöinvesteringar kan klassas 

som ekonomiskt lönsamma. Att sätta in ett parkettgolv är en investering som kan skona 
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medarbetares knän om det i tjänsten ingår att stå och gå mycket inom ett begränsat område, 

exempelvis montörer. Den nuvarande investeringsmodellen är mycket simpel och tar endast 

hänsyn till direkta lönsamheter. Bild 3 visar en föreslagen investeringsmodell där hänsyn tas 

även till fler miljöaspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Den föreslagna investeringsmodellen. 

I bild 3 representerar de vita rutorna de aspekter som Sandvik uttryckt att de brukar ta hänsyn 

till vid en vanlig investering och de blåa rutorna representerar de föreslagna aspekterna som 

också bör tas hänsyn till vid en miljöinvestering. Bilden visar hur samtliga aspekter i den 

föreslagna modellen leder till en ekonomisk vinst, vilket inte är en självklarhet enligt den 

nuvarande modellen. Den föreslagna investeringsmodellen tar förutom hänsyn till direkta 

lönsamheter även hänsyn till indirekta och långsiktiga ekonomiska samt miljömässigt hållbara 

lönsamheter. Om dessa aspekter också tas hänsyn till vid implementerandet av den nya 

investeringen minskar sannolikheten att den kortsiktiga ekonomiska lönsamheten konflikterar 

med miljöinvesteringen. Det kan tänkas att de flesta effekter är långsiktiga på grund av de är 

indirekta, men vissa effekter kan även vara kortsiktiga. Om en artikel skrivs i en tidning om 

hur företaget precis har lanserat en miljöinvestering riktad mot sina medarbetare, så kan de 

positiva effekterna beskrivna i den nya investeringsmodellen bli omedelbara. 

6.2 Förslag till vidare studier 
Som förslag till vidare studier föreslås att fler intervjuer hålls inom flera olika organisationer. 

Det hade kunnat vara fördelaktigt att undersöka hur de undersökta miljöområdena betraktas ur 

andra intressenters synvinklar. Exempelvis hade olika certifieringsföretag eller 

miljöskydsorganisationer kunnat ge olika infallsvinklar för analysen av projektets resultat. 

Möjligtvis hade även anställda inom Sandvik med andra arbetsuppgifter kunnat intervjuas, 

Investerat kapital, 
ex en maskin 

 

Miljömässig 
effekt 

Miljövänlighet 

Arbetsmiljö 

Minskad skaderisk 

Produktivitet, effektivitet, 
restvärde, avskrivningar 

 

Energibesparing 

Ekonomisk vinst 

Ökad motivation och intresse, 
leder till ökad produktivitet 

Bättre rykte 
för företaget 

Arbetare stannar kvar längre i företaget, 
kärnkompetens behålls och 

stabilitetsindex ökar. Minskad kostnad 
för rekrytering samt utbildning 

Fler kunder 

Företagets varumärke stärks, 
leder till ökad konkurrenskraft 

Minskad sjukfrånvaro 

Mer kvalitativ rekrytering  
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som exempelvis en maskinoperatör eller montör, men eftersom dessa troligtvis inte har lika 

bra insikt i hur affärsområden och Sandvik som stort hänger ihop, så skulle en sådan intervju 

endast utföras i mån av tid. Dessa intervjuer skulle i så fall kunna användas som ett 

komplement till ett visst resultat angående exempelvis arbetsmiljö. Med fler intervjuer skulle 

troligen samma resultat uppnås, men analysen skulle på grund av detta kunna se lite 

annorlunda ut. Fler intervjuer hade däremot tagit upp mycket mer tid, vilket innebär att andra 

aspekter inom projektet skulle med hög sannolikhet ha påverkats negativt. Det är viktigt att 

hålla en balans i tid för hur många intervjuer som kan hållas gentemot hur stort projektet är. 

Om projektet däremot hade haft en större omfattning, så skulle fler intervjuer kunnat hållas.  

Fler intervjuer skulle medföra en mer kvalitativ analys och det hade gett en mer nyanserad 

bild av de undersökta områdena.  

Det föreslås vidare att dubbla ljudinspelningsinstrument brukas vid respektive intervju för att 

minska risken för ett havrerande instruments påverkan på projektets analys. Möjligtvis kan 

även personer på företag utanför det undersökta företaget intervjuas i syfte om att få 

perspektiv på hur övriga existerande företag hanterar vissa aspekter angående miljön inom 

produktionen.  

Vid vidare studier föreslås även ett studiebesök på Sandvik Materials Technology som hade 

kunnat leda till en mer konkret bild av företaget då möjligheten att se den verkliga 

produktionen skulle finnas. Det hade dessutom gett bättre intervjuunderlag då det skulle 

underlätta kommunikationen och miljön för intervjun. Det hade varit fördelaktigt att hålla 

intervjuerna i tystare miljöer.  

Det skulle också vara intressant att granska Sandviks andra anläggningar i andra delar av 

världen och se vilka likheter och skillnader som finns jämfört med anläggningen i Sandviken.  

Det hade kunnat vara intressant att undersöka fler investeringsstrategier än payoff. Som 

förslag till vidare studier föreslås därför att en fördjupning inom NPV också görs, på grund av 

att denna modell kan ge ett intressant perspektiv vid analysen om hur miljöinvesteringarna bör 

utföras. Även andra modeller kan tänkas vara intressanta att ta med i projektet.  
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8. Bilagor 
Följande bilagor finns med: 

1. Intervjumall för intervjuer med personer på Sandvik. 

2. Transkription av intervju med Christian Hörnkvist, EHS-chef på SMT. 

3. Transkription av intervju med Stefan Frölander, Produktionschef på SMT. 

4. Sammanfattning av intervju med Larsgöran Strandberg, Universitetsadjunkt på KTH. 
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Bilaga 1; Intervjumall för intervjuer på Sandvik 
Vad innebär din tjänst som … på Sandvik Materials Technology? 

Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden har du? 

Hur skulle du beskriva Sandviks kontinuerliga arbete med hållbar utveckling? (Med avseende 

på bland annat följande områden: klimatpåverkan och utsläppshantering; råvaru- och 

vattenhantering; arbetsmiljö, hälsa och säkerhet; ansvar för kunder och leverantörer. )  

Samarbetar ni mellan affärsområdena/enheterna med hållbarhetsfrågor? Om ja, på vilket sätt? 

Vad har ni för åtgärdsplan när en eventuell incident inträffar? 

Hur sätter ni era mål inför framtida förbättringar? Använder ni bara specifika och mätbara 

mål? 

Hur värderar ni miljöinvesteringar ekonomiskt? Vad får en investering kosta för att ändå 

anses som lönsam?  
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Bilaga 2; Transkription av telefonintervju med Christian Hörnkvist 
Transkription av telefonintervju med Christian Hörnkvist på Sandvik Materials Technology 

den 22 mars 2013. Intervjuare är Cecilia Ryding och Kerim Hakim och intervjun börjar med 

att en kort presentation och att Christian Hörnkvist godkänner att den bandas.  

Cecilia: Då sätter jag på inspelningen. Ja, jag ska gå direkt på sak. Vad innebär din tjänst 

som EHS
23

-chef på Sandvik Materials Technology? 

Christian: Det innebär att jag är ansvarig för funktionen som hanterar miljö, hälsa och 

säkerhetsfrågor och det inkluderar då också fysisk säkerhet samt brandfrågor och ja, det är en 

stabsfunktion och jag har väl ett funktionsansvar för den här typen av frågor inom det här 

affärsområdet då som heter SMT
24

. Väldigt kort och snabbt sammanfattat kan man väl säga 

att det är det i stora drag är det handlar om.  

Cecilia: Okej, hur ser en vanlig dag på jobbet ut, vad gör du liksom? Även om det är väldigt 

olika.  

Christian: Ja du, det undrar jag med ibland. Men man kan säga att mitt huvudansvar är att 

säkerställa att vi får till förbättringar i de här områdena och det gör vi genom lite olika delar. 

Dels att vi försöker få våra chefer att säkerställa att man har en process för de här frågorna 

och att man följer de regler och riktlinjer vi har och att man använder sig av de verktyg som 

man skall använda. Vi sköter en hel del myndighetskontakt inom olika områden. Säkerställer 

att det finns ett förebyggande arbete och att det finns riskanalyser och att vår verksamhet har 

alla riskanalyser som ska finnas. Vi har ett ansvar också för att mäta och utvärdera våra 

framsteg i det här området och vi jobbar en hel del med statistik och det var faktiskt vad jag 

satt med just när ni ringde här, att försöka sammanställa våran data, våran EHS-data. Och vad 

gör vi mer? Vi administrerar våra ledningssystem som vi har inom både miljö och arbetsmiljö 

och ser till att de delarna funkar. I stora slängar vad vi gör kan man väl säga, jag har säkert 

missat något. Jag har ett globalt ansvar också så försöker vi få de här delarna att fungera inte 

bara här i Sandviken utan på samtliga delar inom SMT eller samtliga enheter inom SMT.  

Kerim: Du nämnde det här med globalt. Jag tänkte bara ställa en liten delfråga där. Hur 

kopplas din verksamhet eller din position till det globala arbetet inom Sandvik? 

Christian: Vad sa du? Det bröts lite grann, jag hörde inte jag missade några ord. 

Kerim: Hur kopplas globaliteten till din position? 

Christian: Jo, det gör det genom att min position har, vad ska jag säga, har ansvaret för att 

säkerställa att hela SMT är med på båten i den här typen av frågor och jag rapporterar i 

dagsläget till den person som är chef för affärsområdet. Och ifrån henne har vi fått ett uppdrag 

som säger att det inte bara är en enstaka sajt inom det här affärsområdet som ska funka utan 

det är egentligen alla sajter vi har inom affärsområdet som ska ha samma struktur, samma typ 

av arbetssätt om där så är lämpligt så vi försöker hålla ihop så att vi arbetar som ett 

affärsområde och vi lär oss av varandra och plockar med den form av ’best practice’ på något 

sätt som finns. 

Kerim: Vad bra.  

Cecilia: Var geografiskt har ni anläggningar idag? Till exempel, det är ju Sandviken… 

Christian: Vi har totalt sett 40 anläggningar över hela världen kan man väl säga. Men de 

stora länderna för vårat affärsområde är då självklart Sverige till en stor del, vi har i Tyskland 

och i Frankrike, Italien. USA är en stor marknad också. Så har vi lite grann i Brasilien, en hel 

del i Kina och i Indien och i Tjeckien har vi en del också. Lite grann i Australien och med risk 

för att jag har missat några nu men det där i alla fall de stora delarna.  
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Cecilia: Ja, det var ganska utspritt i alla fall.  

Kerim: Det har vi förståelse för.  

Christian: Vad sa du? 

Cecilia: Ja, ganska utspritt i all fall.  

Christian: Ja, det är det. Vi finns väl i samtliga världsdelar, det är väl Afrika främst som vi 

har lite sämre i. Sandvik som bolag är ganska stora i Afrika men vårat affärsområde är dåligt 

representerat. Jag tror vi har några säljare i Sydafrika men annars så finns vi i stort sett utspritt 

på alla andra kontinenter.  

Cecilia: Ja, okej.  

Kerim: Vi tänkte hoppas över till fråga 3.  

Christian: Ja. 

Kerim: Den lyder: hur skulle du beskriva Sandviks kontinuerliga arbete med hållbar 

utveckling? Det vill säga med avseende på följande områden; klimatpåverkan och 

utsläppshantering; råvaru- och vattenhantering; arbetsmiljö, hälsa och säkerhet; ansvar för 

kunder och leverantörer?  

Christian: Japp. Kan vi repetera den första och sedan ta dem i ordning eller vill du ha ett 

sammanfattat svar för alltihop? 

Kerim: Ja, vi kör om det. Hur skulle du beskriva Sandviks kontinuerliga arbete med hållbar 

utveckling? Första frågan med avseende på klimatpåverkan? 

Christian: Klimatpåverkan, jag vill påstå att vi är ganska så långt komna i våra arbetssätt 

kring det här och vi har just nu, kan man väl säga, en för 2013 till 2015 släppt nya mål som 

syftar till att minska kan man ju säga flera av de här du räknade upp men just både 

energidelarna och även CO2-utsläppen.  

Kerim: Vi tar fråga 2; utsläppshantering. Jag antar att den kom in där också. 

Christian: Ja, det gör den. Även målen täcker in utsläppshantering och jag satte egentligen 

mål som säger att samtliga våra enheter måste visa upp en handlingsplan för hur de tänker sig 

att minska sina avfall från enheten och vi har väl också, vi slår oss lite på bröstet för att vi dels 

inom flera, kanske inte vårat affärsområde så mycket, visst vi återvinner mycket skrot och 

sånt, men de andra affärsområdena de har ganska så stora återvinningsprogram för sina egna 

produkter också där man samlar in produkterna ifrån kunderna och sen så omarbetar man de 

delar som går att omarbeta och sen så säljer man om det på nytt.  

Cecilia: Men har inte ni det för att det inte är möjligt eller är det för att ni inte har hunnit 

utveckla det eller?  

Christian: Det är snarare det att det är inte riktigt relevant för oss för vad vi säljer. Ursäkta 

jag är lite hes här.  

Kerim: Det är lugnt.  

Christian: Våra produkter, vi tillverkar ju stål i lite olika former och stålprodukter kan man 

väl säga generellt sett finns det väldigt bra återvinningssystem på. Så att, jag menar, oavsett 

var man är i världen så finns det återvinning utav stål för att det är ganska så enkelt att 

återvinna och ganska så bra med pengar i det också. Så att våra produkter återvinns i den 

utsträckning som är möjligt via de kanaler som finns men det är inte så att vi själva samlar in 

våra produkter men däremot så all vår tillverkning utav stålprodukter då, kommer utav skrot. 

Så att vi köper skrot ifrån andra marknaden så att indirekt så köper vi tillbaka våra egna 

produkter men det är inte så att vi säger att vi bara ska köpa in SMT-produkter och sen smälta 

om utan vi köper från skrothandlarna och då får vi kanske med en del SMT-produkter men vi 

får också en hel del annat skrot som kommer. Vi är inte riktigt så att vi ber våra kunder skicka 

tillbaka till oss för det finns i stort sett över hela världen skrotfirmor som hanterar det här men 

så köper vi utav skrotfirmor men därmed inte garanterat att vi får tillbaka vårat skrot.  

Cecilia: Ja, vi förstår. Och det kommer ju in lite där på råvaruhanteringen att då har ni skrot 

som då en stor råvara men också hur hanterar ni vatten, jobbar ni på att minska 
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färskvattenanvändningen eller är inte det heller aktuellt?  

Christian: Jo, färskvatten är definitivt något vi försöker att minska så mycket som möjligt. 

Även i det här området har vi satt mål för perioden 2013 till 2015 och självklart har det 

funnits ett arbete även historiskt då men jag pratar om närtid i alla fall och där vi har 

egentligen skjutit in oss på två olika kategorier av sajter. Vi har sagt att samtliga våra sajter 

ska göra, ha aktiviteter i det här området men de enheter som har extra stor vattenförbrukning 

som exempelvis här uppe i Sandviken då, de enheterna blir tvingade att ta fram en särskilt 

detaljerad plan för hur man ska komma tillrätta med det här med vattenförbrukningen, man 

ska fåt till en minskning av vattenförbrukningen. Och syftet med det är då dels att vi lägger 

våra resurser på där vi ser att vi har störst ’pay-off’ på nåt sätt men också att vi blir väldigt 

fokuserade på de sajterna där vi ser att det finns potential att spara då. Och då är ju Sandviken 

en av de sajterna, men vi har flera. Där försöker vi också bredda så att vi även tittar på enheter 

som ligger i vattenstressade områden. Så att, det kan ju vara så att de enheter som förbrukar 

mest vatten, de ligger egentligen oftast på platser där det finns ganska så god tillgång till 

vatten därmed inte sagt att man ska slösa med vatten men det finns också enheter som 

förbrukar ganska lite med vatten men som finns på en plats där vattentillgången är begränsad. 

Därför kan vi inte säga att de med liten, är en liten användare av vatten så vi behöver inte bry 

oss om dem men de blir ju intressanta på grund av att de finns på platser då där det finns en 

begränsning. Så det är klart att båda de här stora förbrukarna men också de som är små 

förbrukare som finns på platser där vatten är en väldigt stor bristvara. 

Cecilia: Vi förstår. 

Kerim: Vad bra. Vi tänkte fråga om arbetsmiljön då också.  

Christian: Ja, arbetsmiljön vill jag påstå att vi har ett väldigt bra fokus på nu inom hela 

Sandvik och man kan väl säga att det är ett arbete som har, det har pågått ett bra arbete under 

rätt många år här men under de senaste två åren så har man väl höjt den här ambitionsnivån 

ännu högre och jag vill påstå också att det genomsyrar också hela företaget ifrån högsta, ifrån 

koncernledningen kan man väl säga och styrelsen till de personer som jobbar i våra verkstäder 

och på kontor och sådana här saker. Så att det, vi har ett systematiskt arbetssätt och jag tycker 

att vi bra fokus. Sen kan vi alltid bli bättre, men så är det med alla frågor.  

Cecilia: Absolut. 

Kerim: Det låter bra.  

Christian: Och det finns alltid en risk när man säger att man är bra på något att dagen efter så 

har vi en allvarlig olycka men det kan ju ske i alla verksamheter. Jag tycker att vi hanterar 

frågan seriöst och vi gör vad vi kan och vi gör vad vi kan för att faktiskt bli bättre dag för dag. 

Men sen då får man vara ödmjuk inför att miljöolyckor men också olyckor inom 

arbetsmiljöområdet kan inträffa till följd av att det finns risker i våran verksamhet och det ska 

vi inte sticka under stolen med.  

Cecilia: Ja, men det är både då med avseende på personalens hälsa men också säkerheten då 

som ni arbetar med? 

Christian: Ja, absolut. Vi har tidigare haft ett starkare fokus på just den fysiska säkerheten för 

personalen och ibland får jag erkänna att vi har tappat bort lite den där hälsofrågan. Men 

senaste året nu då, har vi börjat att lyfta upp den också så att det räcker inte med att folk ska 

vara säkra på arbetsplatsen utan vi ska även, man ska även ha hälsoaspekterna med i det här. 

Det finns definitivt mer vi kan göra på hälsoområdet också men man börjar se i alla fall 

förslag och på något sätt också ett embryon till aktiviteter också.  

Cecilia: Men det låter ju bra.  

Christian: Skulle man jämföra säkerhetssidan med hälsosidan så har vi kommit längre på 

säkerhetssidan än vad vi har gjort på hälsosidan.  

Kerim: De hänger ihop ändå, så det är bra.  

Christian: Vad sa du? 
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Kerim: De hänger ihop ändå så det är svårt att skilja dem åt på det sättet.  

Christian: Ja, exakt. Det är väldigt många frågor som man bär in på båda områdena så att 

man måste nästan hantera dem gemensamt också exakt.  

Cecilia: Precis. Sen tänkte vi också vad har ni för ansvar, vad ställer eller vad har ni för 

ansvar eller krav när ni väljer kunder och leverantörer? 

Christian: Vi har, vad ska jag säga, utarbetat etiska riktlinjer för våra leverantörer kan man 

väl säga främst. Det pågår även initiativ för att titta på våra kunder. Men om man börjar med 

leverantörerna så har vi något som vi kallar för ’supplier code of conduct’ och det är på nåt 

sätt lite av en uppförandekod för våra leverantörer som gör att vi lägger fast ett minimikrav 

för vad vi tycker att leverantörerna ska uppfylla för att vi ska kunna, för att Sandvik ska kunna 

vara en kund till dem, för att vi ska kunna ha dem som leverantörer och de där kraven är inte 

jättehårt ställda men de är åtminstone på en ’basic’-nivå och anledningen till att vi inte har 

dragit upp kraven på världsklass på nåt sätt då är att det i vissa fall faktiskt kan vara bättre att 

systematiskt jobba med en sån här leverantör. Acceptera att de är på en lägre nivå när vi 

börjar vårt samarbete men att liksom hela tiden stödja och stötta så att de blir bättre på sikt 

och det kan vara bättre för egentligen alla inblandade istället för att helt enkelt rata den 

leverantören.  

Kerim: Så ni kollar på potentialen hos den medarbetaren i så fall? 

Christian: Ja, jag kan säga det att vi har dels grundkrav som finns som är svarta eller vita på 

något sätt de går vi inte under och uppfyller inte leverantören de kraven då blir de inte 

leverantörer till Sandvik. Sen så har vi vad vi kallar för kvalificeringskrav och de är lite 

tuffare. Och det kan vi acceptera att en leverantör befinner sig under de kvalificeringskraven 

under en begränsad period men är det så att vi inte ser att de förbättrar sig och tar sig närmare 

den här nivån på x antal år. Då är det klart att man får utvärdera och börja titta på om de ska 

fortsätta att vara leverantörer då kanske de inte har ambitionen att förbättra sig och bli bättre.  

Kerim: Det låter bra. 

Christian: Det är så vi har lagt upp arbetet att vi har en basplatta som vi inte förhandlar om 

ens då och sen så har vi en nivå över som är lite tuffare där man kan tillåta att ett företag 

under en begränsad period befinner sig under, såvida de har ett systematiskt arbete att faktiskt 

bli bättre.  

Cecilia: Men ni tycker att det funkar bra och så att de jobbar med er eller händer det ofta att 

ni får avbryta samarbeten? 

Christian: Jag vet inte exakt hur ofta det händer att vi avbryter samarbeten men vi gör 

revisioner på våra enheter och där vi egentligen har klassat in dem efter, jag ska inte säga 

enheter utan våra leverantörer. Där vi har klassat in dem efter någon form utav riskskala där 

vissa länder är större sannolikhet att vi har problem med exempelvis barnarbete och kanske att 

medarbetar inte får vara fackligt anslutna och sådana här saker. Jag menar att andra länder och 

det är klart att vi då fokuserar på den typen av länder som riskvärdet är högst. Det händer att 

vi har fått gå skilda vägar med leverantörer, sen har jag ingen siffra på hur stor den är.  

Cecilia: Nej, okej. Men om vi går tillbaka lite till er egen produktion och så, då undrar vi vad 

har ni för åtgärdsplan om det inträffar en incident?Liksom vad… 

Kerim: Finns det någon modell som ni följer?  

Christian: Ja, vi har verktyg kan man väl säga, och regler och riktlinjer för hur man ska agera 

och första steget brukar ju alltid vara att det är en incident som har inträffat där, då ska man 

rapportera den här incidenten och på något sätt säkerställa att organisationen får kännedom 

om vad som har inträffat. Sen så börjar ett utredningsförfarande där chef och skyddsombud 

och andra experter kanske sätter sig ned och tittar på; vad är det som har inträffat här och 

försöker göra en utredning om vilka rotorsaker som ligger till grund till den här incidenten. 

När man har gjort det och kommit fram till vad som var de rotorsakerna så tar man fram 

åtgärder för att rätta till det här så att det inte ska inträffa igen dåra.  Och är det så att det finns 
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ett allmänt intresse så kommer de att sprida den här informationen till fler platser i världen 

som har motsvarande utrustning eller motsvarande risker så har vi en skyldighet till de här 

enheterna att meddela resten av världen att; det här inträffade och det här har vi gjort för att 

det inte ska inträffa igen hos oss.  

Kerim: Har du nåt namn på den där modellen? 

Christian: Ja, vi kallar ju den, själva övergripande är incidentutredning men sen så de 

verktygen som används kan ju vara dels ’5 varför’ är ju en metod, icam har vi kört på andra 

ställen, det finns sådana här fiskbensutredningsmetoder och ja, det finns egentligen en uppsjö 

och vi styr inte våra enheter till att säga; ni måste använda just den här specifika metoden utan 

vi säger att det ska finnas en metod för att utreda olyckorna men då får man välja själv vilken 

det är som är bäst lämpad till följd av olyckan. I vissa fall kan det vara så att man kanske 

måste göra utredningar väldigt detaljerat i någon form utav hafsat någonting för att för 

specifika maskiner och kanske göra riskanalyser på det där också. Medans i andra fall kan 

man tänka sig andra, enklare metoder för att hitta eller identifiera grundorsaken till olyckorna.  

Kerim: Jag tänkte fråga om ni samarbetar mellan affärsområdena på Sandvik med 

hållbarhetsfrågor? 

Christian: Ja, det gör vi. Vi har ett council som vi kallar för Sandvik JHF-council och där 

träffas vi en 3-4 gånger per år mellan affärsområdena och pratar om de här frågorna och, ja, 

försöker få till ett gemensamt arbetssätt. Jag ska inte säga att vi täcker in alla frågor som går 

in i hållbarhet för det finns ju bland annat det här med korruption och den typen av frågor. Det 

har vi väl egentligen fram till dagens datum inte diskuterat så mycket men Sandvik är just nu i 

en process att faktiskt tillsätta vad vi kallar för en CSR-manager och det är en person som för 

hela koncernen ska driva den här typen av frågor. Det har vi saknat tidigare men det är en 

process som ska genomföras under den här månaden faktiskt. Då kommer vi ha en CSR-

manager för hela Sandvik. 

Kerim: Vad bra.  

Christian: Då kommer den typen av frågor också in under det paraplyet.  

Cecilia: Ja, det låter ju som att ni jobbar väldigt mycket med hållbarhet och de här frågorna 

och du nämnde själv att ni satt nya mål men hur jobbar ni just när ni sätter målen? Är det 

bara specifika mätbara mål eller är det allmänna mål som att ’sänka utsläppen’ eller är det 

alltid specifika mål och hur väljer ni vilken nivå ni ska lägga er på?  

Christian: Vi har egentligen haft två olika arbetssätt om man går tillbaka, målen som gällde 

från 2008 till 2012, då var det väldigt specifikt där vi sa att vi ska få till en tioprocentig 

reduktion av energi eller 50 procents reduktion av våra olyckor och de delarna. De siffrorna 

tog vi väl fram egentligen på en uppskattning av vad vi trodde var möjligt för affärsområdet. 

Däremot, det har vi ändrat lite nu faktiskt. Nu har vi inte sagt att vi ska ner 10 procent. Inte på 

Sandvik AB-nivå och inte på SMT-nivå heller utan vad vi först och främst har sagt är att varje 

enhet måste säkerställa att man har ett aktivt arbete inom energiområdet exempelvis. Sen får 

de tala om hur mycket de tror att de faktiskt kan spara, hur mycket energi de tror att de 

faktiskt kan spara. Och sen kan vi då göra en sammanställning uppåt i organisation och titta 

på att här var vi 2012 och det här tror enheten att de faktiskt kan spara under de kommande tre 

åren och då får vi då fram en slutsiffra för hela Sandvik. Så att istället att uppifrån sätta en 

siffra och sen trycka ner den i organisationen så har vi vänt på det lite mer och sagt att 

enheterna själv får uppskatta vad som är realistiskt och utmanade för dem. Och sen så gör vi 

en sammanställning på Sandvik AB-nivå sen. Och det gör att vi får ett lite mer fokus på 

aktiviteter också, att vi låser oss inte vid att det måste vara 10 procent ned utan vi får ett fokus 

på att vi faktiskt genomför aktiviteter och det blir särskilt viktigt på miljösidan där det ibland 

är väldigt svårt att mäta energiförbrukning exempelvis. Om man ska ta ett exempel och sväva 

ut lite grann här; under förra perioden hade vi mål från 2008 till 2012 och 2008 var ett 

rekordår för Sandvik. Vi producerade i stort sett vad tyget höll och det kom ut massor av 
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produkter. Sen 2009-2010 så kraschade hela marknaden, inte bara för Sandvik utan egentligen 

för hela världen på något sätt. Och då självklart så faller ju energiförbrukningen som en sten. 

Eftersom vi inte producerar på samma nivå så sjunker energiförbrukningen och det ser 

jättebra ut jämfört med våra mål för vi hade kanske gått ner 20 % men det berodde inte på att 

vi blivit så mycket bättre utan det berodde på att vi inte producerade i samma utsträckning. Så 

att det gör att energimålen, eller miljömålen över huvud taget, är ganska svåra att mäta på 

grund av att de är svåra att binda till något index eller referensvärde. Vi har försökt att binda 

dem till energiförbrukning per försäljning eller något sånt där. Men även det har sina, det är 

bättre än att mäta exakta tal men när det gäller energiförbrukningen så faller den, vad ska jag 

säga, den faller ganska kraftigt under en lågkonjunktur. Men den faller inte lika kraftigt som 

försäljningen gör.  Och det beror på att även om vi inte tillverkar så har vi någon form utav 

bakgrundsenergiförbrukning för att vi kan inte stänga av stålverket och säga att idag ska vi 

inte tillverka någonting och köra igång det igen imorgon för det är processer som tar väldigt 

lång tid att starta upp. Så det gör att det måste stå igång på någon form utav bakgrundsnivå 

eller bakgrundsläge. Och det är likadant med värme i fastigheter exempelvis. Även om vi inte 

producerar kan vi inte bara stänga av värmen i husen för då fryser dem sönder liksom.  

Kerim: Exakt. 

Christian: Det är inte helt enkelt men man får de här upp- och nedgångarna i konjunkturen så 

svänger det och även om man relaterar det till försäljningsvolym exempelvis så då får man till 

en bättre jämförelse, man får inte till den perfekt på grund av att om försäljningsvolymen går 

ner 50 procent så går inte energiförbrukningen ner 50 procent på grund av att som jag nämnde 

tidigare; vi måste fortfarande ha värme i husen och vi kan inte stänga av stålverket fullt. Vi 

förbrukar inte lika mycket energi när det står i stand-by läge som det drar om man kör full 

produktion men det är ändå någon form av basnivå som måste till då så att man håller smältan 

varm, eller så man håller skänkarna varma.  

Cecilia: Vi förstår.  

Christian: Är ni med på vad jag menar? 

Cecilia: Ja, absolut.  

Kerim: Skulle du säga att det är en högre fast nivå på energiförbrukningen än den rörliga? 

Att det är därför som.. 

Christian: Vad sa du? En gång till. 

Kerim: Skulle du säga att det är en högre fast nivå på energiförbrukningen än den rörliga och 

att det är därför det inte blir 50-50? 

Christian: Ja, det kan man säga att den fasta. Vi säger att vi förbrukar 10 kWh under ett år 

här på Sandvik. Nu är det en kraftig neddragning men som ett exempel 10 kWh. Har vi då 

högkonjunktur så kanske, vi säger att vi har högkonjunktur och förbrukar 10 kWh. Men när 

lågkonjunkturen sen kommer kanske faktureringen faller med 50 procent och vi bara 

tillverkar hälften så mycket. Men då är det inte så smart om, det är inte så att 

energiförbrukningen faller med 50 procent. Den kanske bara faller med 25 procent på grund 

av att vi fortfarande har den här basnivån som vi måste uppfylla. Det är klart att de maskiner 

vi kan stänga av, de stänger vi av men vi kan inte stänga av värmen i fastigheten och sådana 

saker och det gör att det inte är perfekt. Om försäljningen faller med 50 procent så är det inte 

så att energiförbrukningen faller med 50 procent. Det gör det tyvärr inte. Det är det jag 

försöker säga fast.  

Cecilia: Jo, men vi förstår. Och nu jobbar ni alltså mer med åtgärder som minskar 

energiförbrukningen till exempel då mer aktivt och inte bara kollar på siffrorna om vi har 

förstått det rätt? 

Christian: Ja, vi fokuserar mer på aktiviteterna än på siffran. Vad vi märket 2009-2010 var 

att folk menade lite såhär; att vi kan inte mäta energimålen längre för nu har ju 

lågkonjunkturen kommit och så har det kommit en liten uppgång igen och graferna blir 
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väldigt konstiga, de åker bara upp och ner. Vi har sagt att; okej, vi ska ha ett mätetal i 

bakgrunden, vi kommer följa det, men låt oss fokusera hårdare på vi faktiskt gör någonting, 

att vi har aktiviteter. I slutändan spelar det kanske inte så stor roll om vi kan mäta det eller 

inte i den totala sammaställningen kan vi visa upp på att vi har gjort aktiviteter som syftar till 

att minska energiförbrukningen.  

Kerim: Vi tänkte fråga om hur ni värderar era miljöinvesteringar ekonomiskt, dvs vad får en 

investering kosta för att anses som bra att genomföra? 

Christian: Där vill jag säga att vi har inte någon riktig kalkyl. Jag är lite osäker här faktiskt, 

jag ska inte svära på någonting men vi följer väl egentligen, miljöinvesteringar hanteras på 

ungefär motsvarande sätt som andra typer av investeringar. Självklart om det är ett lagkrav 

eller någonting, men då är det inte en investering utan då är det en kostnad som man tar på 

något sätt. Sen skulle man kunna, om vi säger en investering på energisidan, då är det så att vi 

tittar på, vad är pay-offen på den här investeringen? Och är det så att den faller inom ramen 

för våra, inom ramen för vad vi gör investeringar i, då tar vi den investeringen. Sen är det så 

att man ändå får titta på specialfall där det; okej, det kanske tog 6 år innan det har betalat 

tillbaka sig och att det faller utanför våran investeringskalkyl men att det ändå är goda skäl till 

att göra den här investeringen. Då kanske vi gör den ändå för att miljöområdet är ändå ett 

sådan här område som, där man inte bara kan titta på pay-offen. Vi får ju faktiskt andra 

positiva effekter av det också. Men som en ursprungspunkt behandlar vi alla investeringar lika 

men ibland så kan miljöinvesteringar då på nåt sätt prioriteras upp på grund av att det just är 

miljöinvesteringar. Sen gör vi mycket som myndigheter eller lagstiftningen säger att vi ska 

göra men det klassar vi inte som en investering.  

Cecilia: Nä, för det vi undrade var lite ifall det bara är ett lagstadgat krav eller om ni måste 

tjäna ekonomiskt på det? Till exempel om ni byter ut en maskin som är energisnålare då och i 

och med att den är energisnålare kommer ju den ge tillbaka inom ett antal år. Gör ni andra 

saker utom det? 

Christian: Nej, vi försöker även göra investering liksom för att klara våra mål kan man säga.  

Cecilia: Så era mål väger tyngre än de lagliga? NI fortsätter att försöka sänka även om ni 

klarar er inom lagens ramar? 

Christian: Ja, våran ambition är att hela tiden överträffa lagstiftningen. Det gör vi i vissa 

områden, men i andra områden så ligger vi på gränsen av vad lagstiftningen säger men 

ambitionen är hela tiden att överträffa. Men ibland, man får också relatera till ’vad kostar det 

här?’ Sandvik är ju ett vinstdrivande företag som alla andra företag och det är klart att vi hela 

tiden måste avväga hur mycket pengar vi lägger på olika delar. Men ambitionen är hela tiden 

att försöka överträffa.  

Kerim: Samma fråga där som jag ställde förut också; har ni några klara modeller som ni 

brukar använda er av, förutom att du nämnde pay-off-metoden? 

Christian: Nej, jag kan inte det där tillräckligt bra för att kunna svara på det. Vi har 

investeringsprocess för att kunna sköta investeringar men jag kan inte det där tillräckligt bra 

faktiskt för att kunna säga hur den metoden ser ut eller hur den hanteras. Det är väldigt sällan 

jag på min avdelning gör några investeringar utan det är kontorsmänniskor här. Den största 

investeringen som jag har gjort är väl att jag har köpt en ny dator och en telefon till folk här 

då, vet inte om det ens är en investering, är väl bara en kostnad. Nä, jag kan inte det där så 

bra.  

Cecilia: Ja, men då har vi ställt de frågor som vi tänkte. Så vi tänkte bara höra ifall du har 

kontakt med någon annan person på Sandvik som vi också skulle kunna intervjua som ger ett 

annat perspektiv. Kanske någon som jobbar mer i produktionen eller så? 

Christian: Okej. Ja du, det är en produktionsmänniska ni skulle vilja få tag i? 

Cecilia: Ja, eller om du har något annat förslag? Det vi hade tänkt är ju för att vi har valt att 

fokusera lite mer på produktionen och de delarna av hållbarheten om man säger så. 
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Christian: Ja, vem ska vi ta då? Funderar lite på vem vi skulle kunna få tag på, kanske skulle 

vara en flödeschef då. 

Cecilia: Ja, om du vill så kan du ju återkomma per mail. 

Christian: Men prova Stefan Frölander. Jag har inte hans nummer men han jobbar på SMT 

och det finns bara en Stefan Frölander så ringer nu via växeln så ska ni komma till honom.  

Cecilia: Ja, men vad bra. Då får vi tacka så jättemycket för att du ställde upp.  

Christian: Ja, ni får väl hälsa honom att jag plockade honom bara för att jag tror att han 

skulle kunna bidra till ert arbete och han är nära produktionen. Han är bra så prova med 

honom, sen är det inte säkert att han kan eller har tid och så då men det är i alla fall ett försök 

från min sida. 

Cecilia: Ja, det är klart.  

Kerim: Om det är så att han inte kan, har du nån annan? 

Christian: Då ska vi se här. Min fru jobbar på Sandvik också på förvisso 

marknadsavdelningen, inte i produktionen sådär, alltid lättare att ta personer man känner. Jag 

har en kille på konstruktionssidan som jag känner väl, Robert Sjöström. Prova med honom, 

han jobbar med produktion fast på konstruktionssidan. 

Cecilia: Ja, då förstår vi. Tack så jättemycket för att du ställde upp och tog dig tid att svara 

på våra frågor.  

Christian: Nä, men jättebra. Det är som sagt alltid roligt och jag hoppas att ni får nånting 

med er i det här också och ursäkta än en gång för att jag missade vårt möte där i tisdags.  

Kerim: Det är ingen fara. 

Cecilia: Ingen fara. Tack så mycket!  

Kerim: Tack! 

Christian: Nä, men jättebra. Lycka till! Ha det bra. Hej hej! 

Kerim: Hejdå. 
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Bilaga 3; Transkription av telefonintervju med Stefan Frölander 
Transkription av telefonintervju med Stefan Frölander på Sandvik Materials Technology den 

25 mars 2013. Intervjuare är Cecilia Ryding och Kerim Hakim och intervjun börjar med att en 

kort presentation och att Stefan Frölander godkänner att den bandas.  

Stefan Frölander: Är det här Kerim och Cecilia? 

Cecilia Ryding: Ja precis, jag heter Cecilia Ryding. 

Stefan Frölander: Precis.  

Kerim Hakim: Ja, vi tänkte att du har ju bara en halvtimme på dig 

Stefan Frölander: Ursäkta? 

Kerim Hakim: Du har bara en halvtimme på dig va? 

Stefan Frölander: Ja. 

Kerim Hakim: Ja, så vi tänkte effektivisera och börja direkt. Vi tänkte fråga lite kort då, du 

får vara lite precis. Vad innebär din tjänst på Sandvik Materials Technology? 

Stefan Frölander: Jag vet inte om det är telefonlinjen, men jag hör dig väldigt väldigt 

ryckigt. Det ät inte många stavelser jag hör.  

Kerim Hakim: Ok, vad innebär din tjänst på Sandvik Materials Technology? 

Stefan Frölander: Ok, jag har en tjänst som heter, befattningen är produktionschef, det 

skiljer sig lite grann inom Sandvik. För min del så är.. vi har bildat egen PU och betyder då 

egen profit unit nu i somras. Så innebär det att jag ansvarar för både drift och underhåll alltså 

den del av produktion och tillverkning som vi har här. Jag är också ansvarig för den 

utveckling och den        (   1:15      ) av teknik vi har och våra investeringar. 

Kerim Hakim: Mm, vad bra. Vi går över till fråga 2. 

Stefan Frölander: Någon typ av fabrikschef kan man säga. 

Kerim Hakim: Ja, vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden har du? 

Stefan Frölander: Det är fullt kostnadsansvar vad gäller både uppföljning och budget. Vi har 

fullt personalansvar, arbetsmiljöansvar, säkerhetsansvar och så är det då som jag sa tidigare 

för investeringar och då både vad gäller den långsiktiga utvecklingen, men även då i 

vardagen. Den typen av förbättringar i våra produktionsteknikgrupper och processutveckling. 

Kerim Hakim: Ja, hur skulle du beskriva det kontinuerliga arbetet med hållbar utveckling i 

produktionen för Sandviken? 

Stefan Frölander: Hehe, på en halvtimme hehe... 

Kerim Hakim: Hehe ja. 

Cecilia Ryding: Om vi tar det lite kortfattat. 

Kerim Hakim: Vi har lite delrubriker här som är klimatpåverkan och utsläppshantering, och 

råvaru- och vattenhantering, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, ansvar för kunder och 

leverantörer. Så du kan ta lite kort om varje bara.  

Stefan Frölander: Ja precis, men om vi skulle kunna ta och dela upp det lite då, vi tar eh... 

Kerim Hakim: Ja, vi börjar med klimatpåverkan och utsläppshantering. 

Stefan Frölander: Ursäkta, vad sa du? 

Kerim Hakim: Vi börjar med klimatpåverkan och utsläppshantering. 

Stefan Frölander: Ja klimatpåverkan, vi börjar där. Vi utifrån vårat arbetsmiljöansvar så står 

vi inör en hel del både vad gäller lagstiftning och vad gäller policier och interna regler. 

Samtidigt så finns ju våra kommuner och våra ( 3:06). Det vi behöver göra är att vi behöver ta 

reda på vad våra miljöpåverkande faktorer vi har i våran produktion och det kan bottna i allt 

från att vi ska göra arbetsmiljökartläggninar och det kan vara utifrån utsläpp vad gäller stoft 

eller utsläpp till, miljöpåverkan på vatten eller mark. Det sker också miljöpåverkan på våra 

personer och individer och det betyder indirekt att när vi kommer mot personer på 

arbetsplatsen så blir det mer och mer viktning av säkerhetsarbete och av säkerhetsarbete och 

arbetsmiljöarbete mot personer. Men om vi håller på med särskild revit och tittar på vad är 
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detsom påverkar våran omgivning med, det kan vara både bullerfrågor och det kan vara 

utsläpptsrågor, det kan vara tillståndsfrågor att vi från kommun och Länsstyrelse behöver söka 

tillstånd till ny typ av tillverkning och viss typ av produkter. Sen rent lagstiftningsmässigt är 

det väldigt rutinerat på ett klokt och bra sätt tycker jag då i Sverige, men det är hur hanterar vi 

olja, hur hanterar vi kemikalier, vilka kemikalier får man ha beroende på vilken typ av 

verksamhet man har. Baser och syror, hur hanterar vi det och vilken typ av skyddsutrustning 

och skyddsmekanismer som bör finnas och  vara inbyggt i produktionssystemen.  

Kerim Hakim: Mm, det låter jättebra. Hur ser det ut med råvaru- och vattenhanteringen? 

Stefan Frölander: Råvaror för min del så köper jag råvaror internt och det är att jag köper 

den i ( 4:50 ).. Men inom vårat affärsområden som är en del av SMT här i Sandviken så köper 

vi råvaror från alla jordens hörn och då köper vi blandskrot framför allt. 

Kerim Hakim: Ja exakt, men vad är det för faktorer som bestämmer det? Varför köper ni 

internt och inte externt? 

Stefan Frölander: Vi köper internt på grund av att vi vill.. det är framför allt på grund av 

kompetensen för att råvaran vi köper, det är ju en halvfabrikat så att säga. Vi vill inte klassa 

det som en råvara, men det blir en råvara in för oss i vårat produktionssystem.   

Kerim Hakim: Ok. 

Stefan Frölander: När vi köper blandskrot så är det ju en produkt som utan vidare förädling 

går att använda. Vi köper ju blandskrot för att kunna göra ( 5:44) och kunna koka ihop det till 

andra typer av stålsorter.Och den råvaran har vi ju bland annat en ( 5:58) kontroll på och vi 

gör också en övergripande fairtrade arbete som reglerar miljöinköpspolicier som reglerar hur 

ska vi handla och vilka ska vi göra affärer med och vilket sätt göra affärer? Och det tycker jag 

är bra på sin församling och det är väl spritt i organisationen hur vi ska göra affärer. Tidigare 

fanns det historier om gamla ubåtar från forna sovjet-unionen som köper även där in ferit.  

Cecilia Ryding: (6:36) Du kommer in lite här med ansvar för kunder och leverantörer. Vilka 

krav ni ställer då på dem? Tycker ni det är viktigt att de också arbetar med hållbar 

utveckling, eftersom ni själva gör det i så stor utsträckning? 

Stefan Frölander: Ja det finns ju.. jag vet inte om ni känner till OHSAS.... det är principer, 

men det är ju typer av en ( 7:06 ) så att man får ett certifikat. Vi ligger framför 14001, känner 

ni till det? Känner ni till... 

Cecilia Ryding: Christian nämnde någonting om vad heter det.. code of conduct som ni hade, 

men det kanske inte är samma sak? 

Stefan Frölander: Code of conduct är egntligen ett förhållningssätt som vi säger är en intern 

policy på hur vi ska förhålla oss till det, men om tittar på, det finns lagstiftning för det här, 

eller så finns det ett auktorititetsinstitut som är internationella som säger: uppfyller ni alla de 

här kraven så får ni ett sånt här certifikat och då kan det bland annat vara ett 14001 certfikat.   

Cecilia Ryding: Aa ok aa. 

Stefan Frölander: Och ett sånt certifikat är en oberoende auktoritiseringinstitut som 

ventilerar företaget ur ett antal kriterier. Och bland annat så tittar man på som ni nämner då 

hållbar utveckling, men om vi tittar nu på kontinuerlig tillväxt och samtidigt är en framtid 

som människor faktiskt vill leva i; att man tar hänsyn till miljöpåverkande faktorer, att man 

tar hänsyn till arbetsrätt och arbetsegler, hur behandlas medarbetare,  hur görs affärer? Och 

där kommer code of conduct in. Så vi har alltså gjot en försvenskning och gjort( 8:31) på 

Sandvik som harmonerar med de här certifikatena.  Så vi är en certifierad leverantör, så vi kan 

visa för våra kunder att vi har alla de här certifikaten för vad gäller arbetsmiljö eller för 

kvalitet 9001, arbetsmiljö 14001 och så finns en övergripande som heter OHSAS och det är 

Overall Health and Safety.. aa, jag har ine full koll på hela förkortningen, men det är att man 

tittar på skydd, arbetsmiljö och hälsa.  

Cecilia Ryding: Aa, jo men det läste vi om på i årsrapporten. 



3 

 

Stefan Frölander: Och vi, för att få ett sånt certifikat så kommer auktoritörer till mig då 

bland annat och mina kollegor i ungefär 3 dagar i våran verksamhet. Och vi har ju dem 

typerna av certifikat och ( 9:26) ställer sånna krav på våra leverantörer och för att få ett sånt 

certifikat så finns ett avsnitt som behandlar hur gör vi kriteringar hos våra leverantörer? Och 

då kommer det här in; vi måste kunna visa upp sånna typer av auditeringsinstrument eller 

dokument som styrker att vi faktiskt har tittat på våra leverantörer, har de kollektivavtal, har 

de avtalsmässiga löner, bedriver de systematiskt arbetsmiljöarbete, bedriver de ett 

skyddsarbete, hur ser det ut från ett brandperspektiv, är det liksom en leverantör som ( 10:10) 

Och vi får ett antal riskpoäng som leverantör också och det här börjar ju vi.. vi har inte varit så 

himla duktig på det, vi har litat på svensk lagstiftning och svenska leverantörer, men de sista 

2-3 åren har vi gjort mer och mer sånna här auditeringar och åker utomlands och tittar också 

på dem som vi gör.. som vi köper köper någon typ av tjänst eller vara från.  

Kerim Hakim: Mm, vad bra, vi hoppar över.. 

Stefan Frölander: Och vi har också inom vår organisation kunnat utbilda personer som kan 

göra de här typerna av auditeringar.  

Cecilia Ryding: (10:56)Har ni några förebilder som ni vill... som ni ser upp till, som ni vill 

komm upp till samma nivå som, eller ni strävar bara efter egna mål? 

Stefan Frölander: Eh, ja hur ska jag svara på den.. Vi försöker beta av flera områden, vi har 

itne hitat inte här i Sverige där man är jätteduktig. Det finns en ståltillverkare som heter.. nere 

i Tyskland..( 11:24 ) BFA.. Det är ganska långt gången vad gäller hålla koll på sina produkter 

och vad gäller hålla koll på vad sina leverantörer gör. Men det är framför allt de som har en 

farlig verksamhet som (11:33 ) Om vi tittar på våra kärnkraftverk. De ställer väldigt stora krav 

på sina leverantörer så de ligger också långt fram och flygindustrin är också duktiga på det 

här.  

Kerim Hakim: Mm, ok. Vi täntke fråga om ni samarbetar mellan produktionsanläggningarna 

i hållbarhetsfrågor? 

Stefan Frölander: Ja inom.. jag vet inte hur mycket ni känner till om Sandvik i Sandviken,  

men vi är en jättestor arbetsplats. Vi är närmare 6000 personer som jobbar här. Det är ett 

område som är nästan lika stort som tosslamaverkan nere i göteborg och ( 12:15 ) det är som 

en egen liten stad i staden. Vi har väldigt många, vi har stor variation i produktionsprocesser. 

Sandvik lever på hög vidareförädling av sina produkter. Och de här produkterna är väldigt ( 

12:30 ) fyllda.  Så det den ena fabriken gör behöver inte alls betyda att det ser likadant ut i 

fabriken bredvid bara 20 meter därifrån. Så vi har ett stort utbyte internt inom området för att 

tita på att göra det så bra som möjligt och lära av varandra. Däremot har vi gjort mycket 

arbete med SSAB ( 12:57 ) indutrin vad gäller valsning, smältning, gjutning, verkning.. då har 

vi jobbar med SSAB både i Oxesund och i Borlänge. Sen har vi jobbat en hel del med Volvo 

och SAAB. Nu jobbade vi med SAAB fram till 2011, men volvo har vi fortfarande ett arbete 

med och det handlar i grunden om att uppskatta ett  arbetssätt som huvudrubrik, men det i 

grunden går ut på att ha en klok produktionsekonomi och ha så lite slöseri som möjligt, 

förbruka så lite energi och resurser som möjligt för den typ av produkter och processer vi har.  

Cecilia Ryding: (13:46) Men det är ett konstruktivt samarbete, ni konkurrerar inte? 

Stefan Frölander: Ursäkta? 

Cecilia Ryding: (13:46) Men det är ett konstruktivt samarbete, det ät inga affärshemligheter 

ni håller på utan det, ni jobbar tillsammans? 

Stefan Frölander: Nej nej, med de här två, med de här enheterna så är det ingen 

konkurerande verksamhet alls sinsemellan så då är det kanske lättare att ha en öppenhet från 

båda sidor. Det som avslöjar... det är inte så mycket man kan ta skada av det.  Det svåra med 

att ha ett sånt här samarbete med en konkurrent och jag tror det är det som skulle göra det 

svåra att.. för då har man likvärdig utrustning och likvärdiga problem. Mm, men vi reser 

mycket och vi reser jorden runt. Vi finns i över 130 länder, Sverige är väldigt väldigt långt 
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framme i många många frågor. Och ibland kan det känns lite framför allt vad gäller 

arbetsmiljö vilket arv vi lämnar till våra kommande generationer. Vi konkurerar på helt olika 

villkor. Det fanns noteringar om globalisering.. jag hoppas att det kommer komma in 

arbetsmiljöaspekter och EHS krav mot kinesiska tillverkare, det börjar ju vara där på ett anat 

sätt. Men det är inte gratis och samtidigt så är det.. vi vill ju ha n konkurrensfördel men det 

finns ju inte färdigt i den produkt vi levererar. Vi får ju inte ut de här pengarna hos våra 

grupper utan de köper ju en produkt av oss som..   

Cecilia Ryding: Men försöker ni... 

Stefan Frölander: ... i grunden säger ja det är väl bra och fiffigt at ni tar hand om eran 

personal och tar hand om miljön och marken där i Sverige, men i många fall så.. i grunden vet 

jag inte hur mycket de bryr sig egentligen. De vill ha en bra och stabil och billig produkt.  

Cecilia Ryding: Men gäller det Sandvik då även i andra länder eller menar du då andra 

länder generellt. 

Stefan Frölander: Nej andra länder generellt, när de köper av Sandvik. För att om du jobbar 

på ett uppdrag ( 16:02 ) i Sydafrika så på nått vis.. de tuffaste reglerna  gäller, men samtidigt 

är det en lokal anpassning som gäller. Vi försöker ta fram samma ascensoar i Sydafrika som 

vi gör här i Sandviken. Och det betyder att vi om det finns i vår utsläpp som kanske regleras 

mer av de lokala lagarna där så säger vi att vi försöker nå svenska mått. Och kommer vi till 

verksamheter där de ställer ännu högre krav då försöker vi applicera dem till Sverige så att vi 

hela tiden ligger lite före. I USA och så bland annat så finns det vissa fabriker som är 

fantastiskt fina och är jättebra. Och det incitamentet är egentligen är lagstiftningen gör det i 

stort sett omöjligt att inte gå så här bra. Händer det något så får det förödande konsekvenser 

rent ekonomiskt.  

Kerim Hakim: (17:04) Okej, du kom precis in på vår nästa fråga där; vad har ni för 

åtgärdsplan när en eventuell incident inträffar?  

Stefan Frölander: Vad sa du nu? 

Kerim Hakim: Du kom in på vår nästa fråga på; vad har ni för åtgärdsplan när en eventuell 

incident inträffar? 

Stefan Frölander: Ja, vi har lite olika nivåer på åtgärdsplaner. Om vi tittar på en persom som 

gör illa sig så finns det rutiner för det, allt vad gäller att larma till att ta hand om personer och 

plåstra och sköta dokumenttion för att hittta hur ska vi jobba vidare med den här frågan för att 

det inte ska ske igen? Är det något vi måste ändra i maskiner eller i våra arbetsmetoder eller i 

våra typer av verktyg. Om vi pratar om att man kanske skär sig på fingret eller kanske 

klämmer sig lite och får en blå nagel. Är det så att vi har lite värre olycksfall så att de kanske 

blir sjukskrivna och måste åka in till sjukhus, då finns det lite olika rutiner på det. Då finns det 

en liten utredning som startar med inom 24 timmar ska vi ha en nån typ av idé om hur vi ska 

gå vidare med det här och den ska presenteras tll våran VD. Så det är väldigt högt på agendan 

att dels berätta för övriga i organisationen att det har hänt någonting och dels att det finns en 

nån typ av nolltolerans att i att det sker om noll olyckor i trafiken, den är jättesvår att nå. 

Samtidigt så... det går inte att ha något annat. Jag som fabrikschef kan inte tänka mig annat än 

att alla som åker hit kommer hem hela och friska till sina familjer. Så det beror lite grann på 

nivå, sen kan det finnas olyckor som är av större art. Det kan vara en brand eller ett stort 

utsläpp vad gäller... länsstyrelsen har ett krav på 200 liter olja; har man ett utsläpp på 200 

liter, som är ett fat, då är det anmälningsplikt till länsstyrelsen och kommunen på miljösidan 

av kommunen. Så det beror lite grann på vilka typer av olyckor det är. Det kan vara olyckor 

där vi har.. där det är inte något som vi når (19:26 ) med som händer med fastigheter eller med 

maskiner, till och med vatten och avlopp.  

Kerim Hakim: (19:35) Hur sätter ni era mål inför framtida förbättringar, om ni använder 

bara specifika och mätbara mål, det som kallas för SMART mål? 
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Stefan Frölander: Ja, eh nej, vi försöker faktiskt att inte bara ha det även fast det är bra. 

Viförsöker ha en hel del aktivitetsmål. Och sen, när du är hemma och drömmer eller säger att 

du ska plugga på KTH, vad vll jag bli? Tänker ju ni då, ja då sätter ni er nånstans där i solen 

och sen efter 4 eller 5 då vill jag gå hem. ( 20:06 )det här jobbet, så får vi också jobba vad 

gäller det långsiktiga utvecklingen för till exempel arbetsmiljön. Då finns det ett antal 

nyckeltal som vi följer som blir lite vägledande samtidigt så det kan indikera ”oj det bör vi 

göra till akut”. Men bakom dem så ligger det ”vad är det vi vill ha, var är våran vision, hur ska 

den här drömfabriken se ut? Och det är det som är en slags grundläggande princip i varför gör 

vi det vi gör. Sen skulle jag då vilja säga att i botten ligger det ( 20:56 ) att vi ska ha en 

jättefin fabrik. ( 20:58).där alla känner sig trygg och vet vad de ska göra.  

Cecilia Ryding: Nej det jag tänkte på är ju att vissa mål så kanske du.. ifall man sätter då en 

siffra då kanske man missar att man kanske kan gå ännulägre. 

Stefan Frölander: Ja absolut, det tror jag. Det märker man när man tittar på målen och ser att 

beroende på vilket intervall man följer upp då.. vi följer upp de flesta av våra större (21:25) 

Sen har vi ju produktionsrelaterade mål, som vi följer samma dag. Två gånger per dag. Men i 

den målsättning som man sätter.. oftast är det ju en gång per år man sätter målen. Det (21:43) 

Bör vi revidera våra mål? Och är de tillräckligt spetsiga? Ch när man gör det, då tycker jag att 

man börjar närma sig nån typ av systematiskt förbättringsarbete även här i målsättningen. 

Kerim Hakim: Mm, ok. 

Stefan Frölander: Så ju finare mål man har desto bättre reaktion tror jag man får och desto 

bättre  (22:05 )av de aktiviteter som jag gör så ser man resultaten klart mycket mycket 

snabbare.   

Kerim Hakim: Ok. Vi har två frågor kvar, så vi tänkte fråga: hur värderar du 

miljöinvesteringar ekonomiskt? Vad får en investering kosta för att ändå anses som lönsam? 

Stefan Frölander: Vi har..jag vet inte om det är fel på min högtalare men.. vad får.. vad sa du 

arbetsmiljön kosta?  

Kerim Hakim: Vi tar om den här 

Cecilia Ryding: Vad får en investering kosta för att ändå anses som lönsam? 

Stefan Frölander: Vad får en investering kosta? 

Kerim Hakim: I miljön då alltså, en miljöinvestering.  

Stefan Frölander: Det finns inget pris. Det får kosta vad som helst. Jag kan säga.. vi har 

gjort, våra senaste miljöinvesteringar som vi har gjort.. vi håller precis på med att köpa en 

automationscell där vi tar bort ett väldigt tungt arbetsmoment som personer gör i ungefär två 

timmar varje dag. På ett 8 timmars pass jobbar man 2 timmar där. 40 minute där sen  gör man 

lite andra gejer och sen kommer man tillbaka 40 minuter. Och det kosar 16 miljoner. Vi.. sen 

kan vi köpa in något för 10 tusen eller 3 tusen. Allting vi behöver titta på vad är problemet, 

vad är det för tänkt åtgärd kring det. Så vi har inte fått ett nej en enda gång från ekonomin. 

För två år sen ansökte jag om 365 miljoner och fick det.   

Kerim Hakim: Är det så att de här pengarna ni sätter in kommer att ge pengar tillbaka senare 

som en slags ekonomisk investering också i och med minskade löner och sånt? 

Stefan Frölander: Ja, alla investeringar som jag vill göra vad gäller produktivitet och 

effektivitet och lönsamhet, dem behöver jag hitta ett sätt som räknas hem inom 24 månader 

ungefär. Det finns inte så vad gäller säkerhet eller arbetsmiljön. Där tittar vi på problemet, vad 

är lösningen, finns det bättre förslag till lösningen och sen, vad kostar det? Sen om det finns 

bieffekter i det, det söker vi alltid. I många fall där man jobbar med säkerhet så kan man få 

kvalitet på köpet eller så kan man få stabilitet. Nånting annat kan man också få och försöker 

göra en klok lösning så det tycker jag (24:32 ) fram och känner inte till nån som fått ett nej 

nån gång. Det var en kille som fick ett nej, en kollega till mig ett halvår sen på ett nytt 

tändsystem till brännare som var farlig och det här är (24:43) väldigt olustigt och de hade 

formulerat sig så himla dåligt bara. Sen sa jag, gör en videofilm bara hur ni jobbar sen gjorde 
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de en videofilm med en mobiltelefon och ”men så här.. så här går det till när vi ska tända upp” 

och våran VD sa ”sådär får ni inte göra, här får ni pengar” och så fick de 16 miljoner.    

Kerim Hakim: Mm, det låter jättebra.  

Stefan Frölander: Så jag tycker att det verkar det finns inget pris så. 

Cecilia Ryding: Nej det kommer till personlig säkerhet.  

Stefan Frölander: Sen kan man ha pengar i budget ”ja men det här kan man öronmärka för 

pris eller (25:23) aktiviteter ellerfå ordning och reda på hur vi gör saker. Men det tycker jag 

ligger på en annan nivå.  

Kerim Hakim: Mm, vi tar den sista frågan här också: vilka investeringsstrategier använder ni 

er utav? 

Stefan Frölander: Ja investeringsstrategier där, nummer ett så tittar vi på kontinuerligt på 

våran affär, vad är det våran kärnverksamhet består av? Hur ska vi göra affärer och vart ska vi 

göra affärer? Sen tittar vi på vad har vi för prestanda, vad har vi för kapacitet och kapabilieter. 

Kan vi gå... går de hand i hand? Det är inte allt som gör det för alltid finns det ju affärsplaner 

som tittar på nya produkter eller ta nya marknader eller hitta nya kundsegment. Så 

kontinuerligt så bör de här två gå ihop och det bottnar ju då först i förslag till olika typer av 

investeringar. Det är det ena spåret. Sen finns det ju andra spår att kontinuerligt titta på hur 

bra är min verksamhet? Jag som fabrkschef kikar på, ja men vart är vi egentligen? Ska vi 

spela match? Brukar vi vinna eller förlora eller hur går det för oss? Och då handlar det mer 

om, jag brukar kalla det vardagliga gnetet men det är små små små steg. I grunden så är det 

inte jättestora investeringar som för oss frammåt. De är banbrytnde och de är en fyr på vägen 

”ja men det här är den stora inriktningen, nu har vi nya segment eller nya produkter vi ska 

(27:03 ) kunden jobbar med. Men det är gnetet i vardagen som är den stora anledningen till att 

Sandvik här i Sandviken firar 150 år. Vi har några produkter i min produktportfölj här som 

faktiskt har varit med här från starten. (27:23) Och det handlar om att hela tiden se hur kan vi 

bli bättre och det är (27:32) såklart, men det bör genomsyra tankesätten i organisationen och 

att inte ge sig. Att inte bli nöjd eller stanna upp och så våra investeringar... Ja, Sandvik har ju 

varit väldigt duktig på det. Jag tror vi satsar över en och en halv miljard i forskning varje år i 

utveckling. Men vad vi behöver göra mer är att inte bygga så mycket nya fabriker utan 

faktiskt bli riktigt duktig i varje fabrik och jobba med, vad jag försöker få in är tre huvuddelar. 

Den ena delen bygger på varandra, vi pratar en hel del om standardiserat arbetssätt men det är 

en så riktigt fin filosofi vad gäller LEAN production. Och för att kunna jobba med det så 

behöver vi väldigt stabila maskiner, stabila processer.. får vi stabila maskiner, maskinerna går 

när det är tänkt, då kan vi också börja utreda dem, hur fort kan de gå, när ska de gå, hur ofta 

ska de gå, hur många människor ska vi ha och så vidare så då är det bra med stabila maskiner, 

stabila processer. Och vi behöver ha en sugen organisation, om vi pratar värdegrund och 

engagemang på Sandvik. Men utan stabil värdegrund blir vi mer som tycker det är et här som 

är vikigt och det är det här som gör att vi åker till jobbet. Och det vi gemensamt tittar på är, 

vad har vi för ansvar tillsammans? I våra fabriker, vad är det vi ska åstadkomma här. Då 

skapar v ett engagmang i den uppgiften. Och utan engagemang kan vi egentligen vara hur 

dukiga vi vill. Jag tror ni kommer vara superkompetena när ni examineras snart (29:25 ) och 

kommer ha inbyggd kunskap. Men är ni inte sugna på att använda den så är den inte värd 

nånting. Jag tänker inte anställa er oavsett liksom era betyg om ni nte visar engagemang.  

Kerim Hakim: Ja exakt exakt, men det är jättebra tänkt. 

Stefan Frölander: Utan det faller väldigt platt utan den kunskap.  

Cecilia Ryding: Ja vi förstår. 

Kerim Hakim: Mm, mm, det är en bra värderignsgrund där, men vi tänkte avsluta nu och 

tacka för oss och tacka för att du ställde upp. 

Cecilia Ryding: Ja tack så jättemycket. 

Stefan Frölander: Hallå? 
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Cecilia Ryding: Ja hallå, hörde du.  

Kerim Hakim: Hallå. 

Cecilia Ryding: Tack så mycket för att du ställde upp på intervjun.  

Stefan Frölander: Ja okej eh.. 

Kerim Hakim: Du ville se materialet också? 

Stefan Frölander: Ni.. förlåt? 

Kerim Hakim: Du ville se materialet innan vi publicerar det va? 

Stefan Frölander: Ja gärna, jag är jättenyfiken på det. Vi brukar oftast ta oss an ex-jobb och 

jag är jättenyfiken och tycker det är en lärande process och framför allt är det kul med unga 

nyfikna ögon och öron på det vi gör. Vi lär oss en hel del genom att ta in den typen av 

fräschör in i, in i frågeställningarna, in i gamla förhandlingar och vi tycker vi är så himla 

duktiga, fast det är vi ju inte alltid utan vi kan alltid bli bättre.   

Cecilia Ryding: Ja, det är roligt att höra.  Ja, men tack för den här tiden.  

Stefan Frölander: Ja men vad bra, tack så mycket.  

Kerim Hakim: Ja, tack. Hejdå.  
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Bilaga 4; Sammanfattning av intervju med Larsgöran Strandberg   
Sammanfattning av intervju med Larsgöran Strandberg på KTH – institutionen för Industriell 

Ekologi den 8 April 2013. Intervjuare är Cecilia Ryding och Kerim Hakim och intervjun 

börjar med att en kort presentation och att Larsgöran Strandberg godkänner att den bandas. 

Inspelningsutrustningen havererade dock och intervjun gick ej att transkribera. 

 

Larsgöran berättar att han är Universitetsadjunkt på institutionen för industriell ekologi på 

KTH och håller kurser inom området.  

Vi pratar om krav från kunder på leverantörer vilket är vanligen förekommande. Larsgöran 

pratar mycket om att det är brukligt att man ställer samma krav på sina leverantörer som man 

gör internt; det skapar större trovärdighet för företaget. Det är också rimligt att ett globalt 

företag har samma standard för alla anläggningar oavsett i vilket land anläggningarna ligger. 

Generellt sett så har Sverige och Europa ganska högt satta miljölagar så ifall anläggningarna i 

utvecklingsländer (som exempelvis Kina och Indien) följer samma standard kommer de att 

ligga en bit över ribban för vad den nationella lagen kräver. Olika certifieringar kan vara bra 

för att visa för kunder vilka krav företaget lever upp till men bör inte vara ett tak. Man ska 

även arbeta med åtgärder som kanske inte krävs för certifikatet.  

När det kommer till att ställa krav på kunder och vad de ska uppfylla för att bli en kund, så är 

det svårare. Larsgöran säger att med många produkter finns det användarhänvisningar om hur 

produkten ska användas men att det inte handlar om några regelrätta krav på konsumenten 

men att det kan vara aktuellt för att garantier eller liknande ska gälla. När det kommer till 

större företag handlar det mer om etiska riktlinjer; om företaget exempelvis ska sälja 

produkter till en diktatur. Sådana mer etiska och moraliska frågor bör varje företag arbeta med 

och det kan vara svårt att se var gränsen går. Exempelvis är det icke-demokratiska Kina är ett 

bra exempel, som väldigt många företag från olika länder samarbetar med trots landets 

politiska styrelsesätt. Företagen måste alltså även ta ett ansvar för samhället. 

När vi pratar om målsättning och hur företag bör arbeta med målsättning när det kommer till 

miljö håller Larsgöran med om att det är lättare att få målen accepterade av medarbetarna ifall 

de har möjlighet att vara med och påverka dem. Det konstateras att det finns för- och 

nackdelar med toppstyrd målsättning och mer delegerande målsättning men bäst tycker 

Larsgöran att det är om företaget arbetar både med mål uppifrån ledningen och med mål som 

sätts på lägre nivåer ute på enheterna. De behöver inte vara motsägelsefulla utan det går att 

arbeta med båda metoderna parallellt. Vi pratar även om hur mätbarheten av till exempel 

energiförbrukningen påverkas av den ekonomiska konjunkturen. Det är såklart allmänt känt 

både på företagen och för utomstående hur den globala ekonomin har gått under perioden 

efter 2008 vilket beaktas när man gör analyser på läget. Det är dock svårt att mäta på ett 

ultimat sätt.  

Vi har tyckt oss kunna dela upp miljöinvesteringar i två grupper; dels de som handlar om att 

effektivisera på ett sätt som kommer spara in pengar för företaget på kort eller längre sikt och 

dels sådana som är mer direkta kostnader där miljöförbättringen är i princip det enda konkreta 

man får ut med investeringen. Till exempel kan en ny maskin som ökar kvalitet och 

produktionstakten samtidigt som den minskar energiförbrukning ses tillhöra kategori ett 

medan ett nytt filtreringssystem som ännu effektivare renar avgaserna ses tillhöra kategori två. 

Vi undrar om det generellt finns olika mycket intresse från företagens sidor att använda den 

ena eller den andra typen av investeringar. Larsgöran säger att många företag ser för 

kortsiktigt på investeringar generellt och vill att de ska löna sig så fort som möjligt. Han 
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tycker också att man kan tänka på att det ofta finns bieffekter med investeringar av kategori 

två. Arbetsmiljöinvesteringar kan också räknas till den kategorin och kan då få indirekta 

effekter som hälsosammare och piggare personal exempelvis, för att inte tala om minskad 

sjukfrånvaro. 

Angående miljöinvesteringar diskuterades deras faktiska värde gentemot om pengarna hade 

spenderats på ett annat sätt. Larsgöran höll med om att alternativa kostnader uppstår när 

företag arbetar med certifikat och standardiserade miljöutvecklingssystem. Anledningen till 

detta är att de pengarna istället skulle kunna investeras inom innovativa miljösystem, som 

kanske skulle kunna vara bättre utformade. Larsgöran berättar hur certifikaten gör så att 

företagen blir oderkvalificerade, genom att företaget bland annat ska uppfylla de 

lagstiftningskrav som ställs. ISO-standarderna är bra och är inte bara en ”stämpel” på att 

företaget uppfyller vissa krav, så som exempelvis ”fairtrade” är. Vidare berättar Larsgöran hur 

företag ofta väljer att fortsätta att utveckla sina olika miljösystem även efter att företaget är 

certifierat. För större företag handlar det om väldigt lite pengar om man ser till hela deras 

ekonomi och är inte en stor kostnad. För små och mellanstora företag kan det dock kännas 

mer i plånboken och påverkar alltså deras ekonomi mer.  

Att Sandvik investerar inom säkerhet och arbetsmiljö med lägre krav för ekonomisk pay-off 

än för produkivitet och effektivitet kan bero på att företaget känner sig tvunget att göra detta 

eller känner att detta är en bra investering. Företaget kan altså ha haft vissa olyckor förut, som 

de vill motverka i framtiden.  

Många företag, exempelvis Skanska, siktar in sig på att uppnå en nollvision angående 

olyckor, vilket är mycket svårt. Dock så är det ganska självklart att ha denna målsättning även 

ifall det kan finnas åtgärder för en säkrare arbetsmiljö som inte görs. 

 


