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INTRODUKTION

Global befolkningstillväxt, snabb utveckling och industrialisering har ökat vårt 
beroende av naturresurser. De senaste decennierna har vi sett en omfattan-
de tillväxt inom vetenskap och teknik. Idag, med teknologin som är i ett stän-
digt utvecklande dynamiskt tillstånd, är vi på väg mot en samhällsutveckling 
som sker i en aldrig tidigare skådad takt samtidigt som vi ser ett ökat fokus 
på socioekonomisk, politisk och hållbar utveckling. Denna hållbara utveckling 
har ökat miljömedvetenheten och har gett upphov till bland annat behov av 
ökad energieffektivitet i processer och hållbarhetsredovisning.

Den 25 september 2015 accepterade världens stats- och regeringschefer 
agendan och 2030-överenskommelsen 17 Globala mål för hållbar utveckling 
(Sustainable Development Goals, SDG) vid FN:s toppmöte. Medlemsländerna 
har förbundit sig att styra världen mot en mer hållbar och rättvis framtid till 
2030. 

Härdservice egna mål är starkt anpassade till målen för SDG. Vi strävar efter 
att utföra härd- och värmebehandlingstjänster som har minsta möjliga miljö- 
och klimatpåverkan. Vi tror att de flesta av våra kunder vill se verifierade 
uppgifter, noggrant förklarade och visualiserade, så att de bättre kan förstå 
effekten av vår verksamhet med avseende på deras leveranskedja. Vi arbe-
tar därför kontinuerligt med att förbättra våra processer och system för att 
samla in data inom relevanta områden.
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Vi på Härdservice förstår behovet av en transparens gällande våra operativa 
rutiner och hur vi hanterar vårt miljömässiga och sociala ansvar, inklusive 
vår egen personalstyrka, resursförbrukning, avfall och utsläpp, policyer mot 
korruption och leveranskedjan till våra kunder. Vårt fokus ligger inte på att 
ta fram själva hållbarhetsredovisningen, utan på hur denna rapportering kan 
förbättra hållbarheten inom vår organisation. 

Med denna rapport vill vi presentera vårt företags värderingar och hur vi vill 
driva verksamheten, genom att visa kopplingen mellan vår strategi och enga-
gemang för hållbar utveckling, och publicera information om vår ekonomiska, 
miljömässiga och sociala påverkan på ett öppet sätt. 

Genom vår transparens gör vi det möjligt för våra kunder att bättre förstå 
hur vi för närvarande bidrar – eller kommer att bidra inom en snar framtid 
– till förbättringen av ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden på 
lokal, regional eller global nivå. 

Merparten av uppgifterna är sammanställda från verifierbara data baserat 
på vår interna dokumentation och övervakning. Rapporten beskriver också 
vårt företags aktuella hållbarhetsaktiviteter och visar våra framsteg i varje 
väsentlig aspekt. Rapporten ger oss en möjlighet att dela och förklara vårt 
företags hållbarhetsarbete mer i detalj genom att presentera de framsteg  
vi har gjort mot våra mål och deras inverkan på samhället.

INTRODUKTION forts.
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ORD FRÅN VD

Det är lätt att anta att en härdare endast har kontakt med mekaniska verk-
städer som utgör våra primära kunder och att det tar stopp där. Men allt 
som oftast fortsätter leverantörskedjan och våra tjänster tillämpas på 

produkter inom i stort sett alla sektorer: från livsmedelsproducenter, försörjnings- 
och medicinindustrin till teknisk forskning och utveckling, försvars- och fordons-
industri. Det är därför en mycket stimulerande uppgift att driva Härdservice och 
som VD är jag ödmjuk inför tanken på hur mycket vårt företag faktiskt bidrar till på 
samhällsnivå och hur många olika branscher som faktiskt använder produkter vi 
härdat, värmebehandlat eller varit en forskningspartner till.

Vi har under många år sett fördelen med att vara ISO-certifierade i både Miljö 
14001 och Kvalitet 9001 och bedrivit vår verksamhet utifrån ett väl genom- 
arbetat affärssystem. Med affärssystemet som utgångspunkt har vi kunnat  
hålla koll på våra processer, ständigt förbättra våra arbetssätt och agera 
snabbt på förändringar i lagar, förordningar, krav och rekommendationer. 

Strukturen har på många sätt bidragit till Härdservice framgång och möjlighet 
att investera, knyta nya relationer och skapa bättre förutsättningar för arbete nu och i framtiden. Det är också därför steget till att 
arbeta aktivt med hållbarhet inte var så långt för oss. Vi vet att våra beslut och handlingar påverkar världen omkring oss och vi är 
redo att ta ett ännu större ansvar för dem. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta mer hållbart med hänsyn till våra 
ägare, medarbetare, kunder, partners och andra medborgare och vi kommer att ta det ansvaret i alla dimensioner i samhället:  
ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Strukturen har på många sätt bidragit till vår 
framgång och möjlighet att investera, knyta nya 
relationer och skapa bättre förutsättningar för 
arbete nu och i framtiden.
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HÅLLBARHETSSTRATEGI

Det här avsnittet identifierar de specifika mål och delmål för hållbar  
utveckling (SDG:er) som vi prioriterar och hur de överensstämmer 
med vår strategi och mål. 

Som en del av vår hållbarhetsstrategi har Härdservice genomfört en 
analys av väsentliga områden, tagit fram mål och utformat nyckeltal 
för att mäta och övervaka dem. Företagets policyer är en förlängning 
av vår vision, mission och värderingar som definierar vår strategi för 
att göra affärer. 

Med ledning av vår vision strävar vi efter att utveckla vår hållbarhets-
strategi. Vi arbetar nu med att formellt integrera hållbarhetsprestan-
da i vår leverantörsbedömning och urvalsprocess.
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HÅLLBARHETSSTRATEGI

• Vi önskar tillhandahålla produkter 
som är skräddarsydda för våra 
kunders behov.

• På samtliga anläggningar erbjuder 
vi ett omfattande utbud av värme-
behandlingsprocesser under ett tak 
- för effektivare produktion.

• Vi kan mäta och utföra utfallsprover 
på produkter i vårt välutrustade 
laboratorium, utifrån kundens öns-
kemål och krav.

• Vi strävar efter att vara mer aktiva 
i att förstå vilken påverkan vår verk-
samhet har på miljön och sätta upp 
mål för att minimera dessa effekter. 

• Källan till vår el är 100 % förnybar.
• Vi har ett slutet vattensystem och 

avfallet som genereras av oss 
hanteras av en tredje part för att 
ytterligare återvinna och behandla 
avfallet efter behov.

• Vi ser till att vår affärsverksamhet 
och kundrelationer följer uppfö-
randekoden. Vi har en strikt policy 
mot korruption.

• Vi arbetar med organisationer som 
värdesätter hållbarhet.

• Vi försöker ständigt uppmuntra 
våra anställda att skaffa sig ny  
kompetens.

• Vårt mål är att erbjuda våra kunder 
tjänster med utgångspunkt i vad 
som är bäst produktionsekonomiskt 
nu och hållbart över tid.

• Vi vill anpassa vår verksamhet till 
organisationer som är engagerade i 
långsiktig hållbarhet.

PRODUKTER MILJÖ

SOCIALT EKONOMI
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ANALYS AV VÄSENTLIGA OMRÅDEN

De väsentliga områdena för detta rapporteringsår har beslutats på grundval 
av de mål som ställts upp av vårt företag samt påverkan av ett visst område 
för företagets resultat. Dessa väsentliga frågor har betydande konsekvenser 
för vårt företags risker och möjligheter, vilket gör dem till avgörande element 
för beslutsfattande och strategisättning.

På Härdservice har vi använt ett holistiskt datadrivet synsätt för att identi-
fiera och ta itu med högst prioriterade aspekter för vår verksamhet. Denna 
analys inkluderar både interna och exter-
na aspekter som är avgörande för våra 
intressenter och faktorer i vår omgivnings 
påverkan. 

Härdservice har som mål att i framtiden 
komplettera vår egen analys av väsentliga 
områden med riktmärken på vad kollegor 
inom branschen arbetar med och rap-
porterar om för att fungera som inspi-
rationskälla. Samtidigt ger vi en värdefull 
bild av den omfattning vi som företag har 
definierat hur hållbarhetsarbetet ser ut i 
jämförelse med branschens praxis.
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ANALYS AV VÄSENTLIGA OMRÅDEN

Denna analys av väsentliga faktorer kommer att vara nyckeln som kopplar våra väsentliga områden till SDG-målen och 
kartlägger företagets hållbarhetsstrategi. Det utgör själva grunden för vårt företags strategi att omvandla verksamheten till 
att bli mer hållbar ur alla aspekter. Analysen fungerar som en utgångspunkt som gör att vårt företag kan arbeta mer strate-
giskt och proaktivt med vissa utmaningar som vi är rustade att ta oss an.

Vattenkomsumtion

Utsläpp

Arbetsmiljö och säkerhet

Icke-diskriminering

Anti-korruption

Träning

Ekonomiska resultat

Riskhantering

Anställdas välbefinnande

Arbetsledning

Avloppsvatten och avfall

Energi
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ANALYS AV VÄSENTLIGA OMRÅDEN

Analysen anger hållbarhetsredovisningens prio-
ritet för rapporteringsåret. Vi har också deltagit 
i ett leverantörsutvärderingsformulär med våra 
kunder för att hjälpa till att identifiera väsentlig-
hetsnivån för de olika områden som behandlas.  
 
Denna väsentlighetsanalys hjälpte oss att identi-
fiera fokuspunkter för denna hållbarhetsredovis-
ning och hjälper oss att prioritera intresseom-
råden för företaget att arbeta med. Resultatet 
av denna väsentlighetsanalys kommer att hjälpa 
företaget att prioritera och säkerställa att vi 
använder interna resurser där de behövs som 
mest.

Energi & Utsläpp

Transport  
&förpackning

Mångfald & lika 
möjligheter 
Human Rights

Avfallshantering
Vatten & Avlopps- 
vatten
Ledning

Riskhantering
Anställdas hälsa & 
säkerhet

Styrning 
Affärsetik

Antikorruption
Produktansvar
Ekonomiska resultat
Utbildning för an-
ställda

Marknadsföring
Certifiering
Supply Chain  
Managemenet
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KPI:er
ENERGIFÖRBRUKNING
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ENERGIANVÄNDNING KVÄVE

Vi övervakar användningen av kväve på anläggningarna i Halmstad och Kolbäck under år 
2018-2021 och försöker förbättra effektiviteten i våra processer.

550 000

241 000

Kväve (kg)
Halmstad

Kväve (kg)
Kolbäck
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ENERGIANVÄNDNING KOLDIOXID

2 340

1000

Koldioxid (kg)
Halmstad

Koldioxid (kg)
Kolbäck

Vi övervakar användningen av koldioxid på anläggningarna i Halmstad och Kolbäck under 
år 2018-2021 och försöker förbättra effektiviteten i våra processer.
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ENERGIANVÄNDNING LUSTGAS

-

100

Lustgas (kg)
Halmstad

Lustgas (kg)
Kolbäck

Vi övervakar användningen av lustgas på anläggningarna i Halmstad och Kolbäck under år 
2018-2021 och försöker förbättra effektiviteten i våra processer.
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ENERGIANVÄNDNING METANOL

56 000

21 000

Metanol (liter)
Halmstad

Metanol (liter)
Kolbäck

Vi övervakar användningen av metanol på anläggningarna i Halmstad och Kolbäck under 
år 2018-2021 och försöker förbättra effektiviteten i våra processer.
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ENERGIANVÄNDNING ARGON

Vi övervakar användningen av argon på anläggningen i Halmstad under år 2018-2021 
och försöker förbättra effektiviteten i vår process.

40
Argon (kg)
Halmstad
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ENERGIANVÄNDNING AMMONIAK

19 005
Ammoniak (kg)

Halmstad

13 000
Ammoniak (kg)

Kolbäck

Vi övervakar användningen av ammoniak på anläggningarna i Halmstad och Kolbäck 
under år 2018-2021 och försöker förbättra effektiviteten i våra processer.
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ENERGIANVÄNDNING NATURGAS

439
Naturgas (Kwh)

Halmstad

Vi övervakar användningen av naturgas på anläggningen i Halmstad under år 2018-2021 
och försöker förbättra effektiviteten i våra processer.
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ENERGIANVÄNDNING PROPAN

165
Propan (Kwh)

Kolbäck

Vi övervakar användningen av propan på anläggningen i Kolbäck under år 2019-2021 
och försöker förbättra effektiviteten i våra processer.



HÄRDSERVICE - HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 - 20

ELFÖRBRUKNING

Elkällan är 100 % vind, sol och vatten. Den har mycket mindre koldioxidavtryck. För oss är det viktigt att 
övervaka vår elförbrukning eftersom det hjälper oss att förbättra effektiviteten.

1 830
El (Mwh)
Halmstad

1 470
El (Mwh)
Kolbäck
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KPI:er
AVFALLSHANTERING
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AVFALL HALMSTAD

4 650
Brännbart (kg)

Halmstad

9 080
Tvättvatten (kg)

Halmstad

2 937

-

Olja (kg)
Halmstad

Metall (kg)
Halmstad

Olja, tvättvatten, metall & brännbart.
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AVFALL KOLBÄCK

1 200
Brännbart (kg)

Kolbäck

1 400
Tvättvatten (kg)

Kolbäck

-

4 400

Olja (kg)
Kolbäck

Metall (kg)
Kolbäck

Olja, tvättvatten, metall & brännbart.
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PAPPERSAVFALL

10
Papper (kg)
Halmstad

80
Papper (kg)

Kolbäck
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AVFALLSHANTERING HALMSTAD

4 650
Alternativt

råmaterial (kg)
Halmstad

888
Metallavfall (kg) 

Halmstad

12 387
Farligt avfall (kg) 

Halmstad

Vårt avfall har tagits om hand av Stena Recycling. Vi återanvänder dessutom samma 
förpackningar som vi får från våra kunder för att minska avfallet.
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AVFALLSHANTERING KOLBÄCK

1 200
Alternativt

råmaterial (kg)
Kolbäck

4 420
Metallavfall (kg) 

Kolbäck

14 412
Farligt avfall (kg) 

Kolbäck

Vårt avfall har tagits om hand av Stena Recycling. Vi återanvänder dessutom samma 
förpackningar som vi får från våra kunder för att minska avfallet.
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VATTENFÖRBRUKNING

I vår produktion strävar vi aktivt efter att använda vatten så effektivt som möjligt. 
Innan det släpps återvinns processvatten ständigt och återanvänds i vårt system.

470
Konsumtion (Cu m) 

Halmstad

16 467
Pris 

Kolbäck

10 093

800

Pris
Halmstad

Konsumtion (Cu m)
Kolbäck
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KPI:er
TRANSPORT
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RESA HALMSTAD

0,36
CO (ton)

Halmstad

9,1
CO2 (ton) 
Halmstad

0,22
NOx (ton) 
Halmstad

Vi övervakar utsläppen från våra transporter och försöker minska dem i framtiden.
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TRANSPORT HALMSTAD

2 065
Bensin (L)
Halmstad

1 750
Diesel (L) 
Halmstad

9 125
CO2 (kg) 
Halmstad

Vi övervakar koldioxidavtrycken som orsakas av våra transporter. Ovanstående nyckeltal 
hjälper till att övervaka CO2-utsläppen enligt vår bränsleförbrukning från fordon.



HÄRDSERVICE - HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 - 31

TRANSPORT KOLBÄCK

760
Bensin (L)
Kolbäck

1 800
Diesel (L) 
Kolbäck

6 248
CO2 (kg) 
Kolbäck

Vi övervakar koldioxidavtrycken som orsakas av våra transporter. Ovanstående nyck-
eltal hjälper till att övervaka CO2--utsläppen enligt vår bränsleförbrukning från fordon.
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KPI:er
FINANSIELLT
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FINANSIELLT HALMSTAD

16 089
Omsättning (M Sek) 

Halmstad

0,809
Vinst (M Sek)

Halmstad

Ekonomisk prestation är en viktig del av vår långsiktiga affärsplan.  
Därför visar grafen ovan vår ekonomiska utveckling från 2018-2021.

4
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FINANSIELLT KOLBÄCK

13 709
Omsättning (M Sek) 

Kolbäck

2 271
Vinst (M Sek)

Kolbäck

Ekonomisk prestation är en viktig del av vår långsiktiga affärsplan. 
Därför visar grafen ovan vår ekonomiska utveckling från 2018-2021.

4
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kWh / SEK

14,36%
Minskning kWh/SEK 

Halmstad

18,86%
Minskning kWh/SEK

Kolbäck

Energiåtgången beräknas oftast öka i takt med att omsättningen stiger. Vi har haft 
mål och arbetat aktivt för att minska vår engeriåtgång vilket syns i grafen som visar 
förbrukad kWh per omsatt krona.
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MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Miljöledningssystem (EMS) är en uppsättning processer och metoder som gör det möjligt 
för vår organisation att minska vår miljöpåverkan. De hjälper vårt företag att öka effekti-
viteten genom utbildning, övervakning, sammanfattning och rapportering av omfattande 
miljöprestandainformation till företagets intressenter och kunder.

Denna standard vägleder organisationen att visa sin förmåga att 
konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller  
kundernas krav och tillämpliga lagstadgade och regulatoriska krav.

Detta ramverk består av en uppsättning regler och standarder 
utvecklade för att hjälpa företag att minska sitt industriavfall och 
miljöskador för bättre miljöpåverkanshantering.

ISO 9001:2015
Kvalitetsledningssystem Standard.

SO 14001:2015
Miljöledningssystem Standard.
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UPPFÖRANDEKOD

Härdservice har antagit och fattat beslut om denna uppförandekod, som 
tillsammans med policyn för hållbarhet och HR sätter riktlinjerna för hur 
Härdservice ska agera som ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare. 
Uppförandekoden gäller som en form av minimikrav för all verksamhet inom 
Härdservicekoncernen.

Härdservice affärsenheter kan välja att direkt anta den uppförandekod som 
presenteras här eller att anta en egen uppförandekod som innehåller minst 
samma åtaganden. Platschef för varje affärsenhet ansvarar för att ge infor-
mation om implementering och uppföljning av riktlinjerna i uppförandekoden 
som en del av företagets hållbarhetsagenda. Affärsenheternas årliga självut-
värderingsprocess för risker och intern kontroll ska innefatta en utvärdering 
av uppförandekodens efterlevnad och effektivitet.

Vår guide till uppförandekod beskriver också protokollet för mänskliga rättig-
heter, arbetsnormer och god affärsetik.
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UPPFÖRANDEKOD

Mänskliga rättigheter:

Härdservice respekterar FN:s konventioner för mänsk-
liga rättigheter och önskar ta det ansvar vi har gente-
mot våra anställda.

Jämställdhet ska vara en integrerad del av HR-agen-
dan och vi ska säkra ett jämställdhetsperspektiv i de 
företagsgemensamma programmen. 

Arbetsnormer:

Vi är en icke-diskriminerande arbetsplats som strä-
var efter mångfald vad gäller kön, etnicitet och social 
bakgrund. Härdservice tar avstånd från tvångs- och 
barnarbete samt är emot köp av sexuella tjänster och 
barnpornografi. 

Vi ska motverka diskriminering eller trakasserier på 
grund av ålder, hudfärg, nationalitet, etnicitet, kön, 
religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller andra 
särskiljande egenskaper.

Härdservice accepterar inte barnarbete eller tvångsar-
bete. Åtgärder för att förebygga barnarbete skall ge-
nomföras med hänsyn till barnets bästa.

Härdservice strävar efter att attrahera, utveckla och 
behålla kvalificerade och motiverade medarbetare i en 
professionell miljö.

De anställningsvillkor som erbjuds de anställda ska uppfylla 
kraven i nationell lag och/eller kollektivavtal samt relevan-
ta ILO-konventioner.

Vi respekterar de anställdas rätt till fri förenings- och för-
handlingsrätt i enlighet med lokal arbetslagstiftning.

Härdservice arbetar systematiskt för att förebygga korrup-
tion och har nolltolerans mot alla former av korruption med 
vilket vi avser missbruk av förtroendeställning för egen eller 
bolagets vinning, tex genom tillämpning av mutor. 

Härdservice strävar efter att tillhandahålla transparent, 
korrekt, kontinuerlig och aktuell information och finansiell 
rapportering av högsta kvalitet. Härdservice respekterar 
och hanterar personuppgifter med omsorg.

God affärsetik:
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SLUTSATS

Vi förstår att framsteg i ett företags hållbarhetsmål är otillräckliga 
i sig. Förekomsten av verifierbara data är av betydelse eftersom 
data är ett effektivt kommunikationsmedel. Att visa våra an-

strängningar inom hållbarhetssfären är avgörande för att vi ska visa 
våra kunder att vi tar hållbar utveckling på största allvar. 

På Härdservice har vi insett att med datarevolutionens intåg kan håll-
barhetsutmaningarna inom branschen mätas, övervakas och åtgärdas 
genom digitalisering inom hållbarhetsdomänen. Framväxten av big data 
och Industry 4.0 har ökat den digitala kopplingen mellan produkter och 
system och utvecklingen har varit nära kopplade till minskning av avfall, 
resurser och energi. Den digitala ekonomin sätter upp processer och 
revolutionerar branschen, där vi som företag utnyttjar tekniken för att 
övervaka vår energiförbrukning och spåra vårt koldioxidavtryck. 

Att använda en programvara för hållbarhetshantering hjälpte oss att 
maximera den intelligenta användningen av teknik från dataanalys 
till att hantera och förstå data. Plattformen vägledde oss också som 
företag om vad och hur vi skulle mäta med enkla KPI:er och hjälpte 
oss ytterligare i jämförelsen med branschkollegor. Rapporten hjälper 
oss att presentera, övervaka och kontinuerligt förbättra våra operativa 
prestationer.  

Vår lärdom av denna process med hållbarhetsrapportering är att det 
kräver mycket transparens och samarbete. Data genereras ständigt 
och det är viktigt att förstå vad den möjliggör för att hantera den effek-
tivt. Vi tror att dessa nyckeltal också kommer att hjälpa oss att visua-
lisera vårt konsumtionsmönster och belysa möjligheterna för oss att 
göra bättre i framtiden. 



KONTAKTA OSS

Har ni frågor ang helheten eller delar av detta dokument eller har 
ni andra frågor kring vår verksamhet är ni välkomna att kontakta 
någon av våra anläggningar.

Härdservice i Halmstad
Skallebackavägen 14
302 41 Halmstad

Härdservice i Kolbäck
Rosenbergsvägen 4
734 92 Hallstahammar

+46 (0)35 - 19 19 80 +46(0)220 - 28 27 80

info@hardservice.se hardservice.se



BEKRÄFTELSEBREV
Informationen i denna hållbarhetsrapport har skapats i samarbete med 
ETT Easy To Trust, som är en oberoende, neutral tredjepartsleverantör av 
hållbarhetstjänster med kvalificerad miljö- och socialspecialist.

All data har överförts direkt från Härdservice datakällor.

Easy to Trust har granskat dokument och annan information som gjorts 
tillgänglig för hållbarhetsrapporten och hjälpt till med utformning och  
kommunikation i rapporten. 

Västerås 2022-05-04

_______________________
Mari Hellblom
VD ETT - Easy to Trust AB

Easy to Trust
Skepparbacken 5
722 11 Västerås

mari.hellblom@easytotrust.com

easytotrust.com


