
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Organisatorisk styrning av  
HANZAs hållbarhetsarbete
Styrelsen fastställer den övergripande hållbar
hetsstrategin med ambitioner/mål samt följer upp 
arbetet och gör riskanalyser. 

Vd är ytterst ansvarig och säkerställer att håll
barhetsarbetet utgör en del av den övergripande 
affärsstrategin, att HANZAs hantering av hållbar
hetsrisker och förhållningssätt i hållbarhetsfrågor 
implementeras, kommuniceras och blir en  
integrerad del av affärsverksamheten och  
förvärvsstrategin. 

CFO följer upp och sammanställer arbetet vilket 
redovisas årligen för styrelsen. 

Kvalitetschefen ansvarar för uppföljning av nyckel
tal samt certifieringar inom miljö och arbetsmiljö.

Informationssäkerhetschefen ansvarar för  
företagets datasäkerhet samt uppföljning av nyckel
tal och certifieringar inom informationssäkerhet. 

Inköpschefen ansvarar för utvärderingen av 
leverantörer. 

HR-chefen ansvarar för uppföljning av med 
arbetares utveckling samt övriga HRfrågor. 

Vi är förvissade om att HANZAs fabriker organiserade i 
regionala kluster och rådgivning avseende leverantörsked
jor skapar viktiga positiva värden såsom stabila leveranser 
och miljövänliga tillverkningsprocesser för kunder, samt 
goda anställningsförhållanden för medarbetare. 

Hållbarhet är därför högt prioriterat och integrerat i  
HANZAs strategi. HANZAs affär, tillsammans med våra 
insatser för att minimera transporter, ha friska och motive
rade medarbetare, hålla hög spårbarhet kring insatspro
dukter, skydda kunder från dataintrång samt i övrigt verka 
för ett högt förtroende ska minimera vårt negativa avtryck, 
och maximera HANZAs positiva effekt på samhället. 

En transparent återrapportering om hållbarhetsarbetet 
bidrar till omvärldens förtroende och till att vi löpande 
förbättrar oss. 

Så styrs hållbarhetsarbetet
Hållbarhetsarbetet styrs av värderingar, ett antal koncern 
övergripande policyer och certifierade processer, ett orga
nisatoriskt ansvar samt ett ramverk för HANZAs hållbara 
företagande. HANZAs Code of Conduct, vilken bygger 

på FN Global Compacts tio principer, är överordnad alla 
policyer. Den vägleder hur HANZA ska verka som en bra 
samarbetspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. 

Väsentliga insatser har gjorts de senaste åren för att 
utveckla och stärka arbetet inom kvalitet, miljö och arbets
miljö vid våra 16 fabriker. Vid utgången av 2021 är samtliga 
fabriker kvalitetsledningscertifierade enligt ISO 9001, tolv 
fabriker är miljöledningscertifierade enligt ISO 14001 och 
elva arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. En fabrik 
är certifierad för kvalitetsledning inom flygindustrin, tre 
mekanikfabriker har särskild kvalitetscertifiering för svets
ning. Under 2021 inleddes ett arbete med att certifiera 
säker informationshantering och vid årsskiftet var hela den 
svenska verksamheten samt vårt servicecenter i Estland 
certifierade enligt ISO 27001. 

HANZA har, som globalt företag med målet att modernisera och effektivisera 
tillverkningsindustrin, ett helhetsperspektiv på hållbarhet. Verksamheten ger avtryck 

i miljön och socialt, särskilt människors hälsa och säkerhet på arbetet. 

Hållbarhet som  
en del av affärsidén 

Styrdokument hållbarhet, 
koncernövergripande

Ansvarig 
uppföljning

Övergripande

HANZAs Code of Conduct Vd

Finanspolicy CFO

Riskpolicy CFO

Utdelningspolicy CFO

Internkontrollpolicy CFO

Insiderpolicy CFO

Inköpspolicy COO

Supplier Code of Conduct COO

ISO 9001, kvalitetsledningssystem* Kvalitetschef

AS 9100, kvalitetsledning flygindustri* Kvalitetschef

ISO 38342, kvalitetsledning svetsning* Kvalitetschef

Miljö

Miljödeklarationer (RoHS, REACH) Kvalitetschef

ISO 14001miljöledningssystem* Kvalitetschef

Datasäkerhet

Informationssäkerhetspolicy Vd

ISO 27001 informations säkerhetssystem*
Informations
säkerhetschef

Medarbetare, mänskliga rättigheter

HR Policy HRchef

Arbetsmiljöpolicy HRchef

Mångfaldspolicy HRchef

Deklaration Conflict Minerals Kvalitetschef 

*Processer som certifierats av tredje part
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HANZAs 
intressenter Viktiga frågor Dialog

Kunder Bra kvalitet Affärer

Leveranssäkerhet Kundundersökning

Låg miljöpåverkan, direkt och indirekt

Socialt ansvarstagande, medarbetare och underleverantörer

God affärsetik, datasäkerhet

Medarbetare God och hälsosam arbetsmiljö Medarbetarundersökningar

Socialt engagemang Medarbetarsamtal

Trygg anställning Löpande dialog

Investerare Ekonomisk stabilitet, avkastning Årsstämma

Kundnöjdhet Investerarträffar

Transparens, kommunikation
Miljömässigt och socialt god verksamhet, regelefterlevnad

Pressmeddelanden och finansiella rapporter

Samhälle Låg miljöpåverkan, avfall, förbrukning, utsläpp Myndighetsdialoger

God affärsetik Möte med kommunledning

Kommunikation

Hållbarhetsinsatser i hela värdekedjan
Vårt ramverk för ett hållbart företagande utgör strategin 
för de väsentligaste hållbarhetsfrågor som intressenterna 
anser är centrala och som HANZA har inflytande över. 
Intressenters förväntningar framkommer i dialoger, såsom 
vid kundmöten, kundenkäter, medarbetarundersökningar 
och investerarmöten. För att tillvarata intressenternas 
behov och synpunkter, utvärderar och uppdaterar vi regel
bundet våra väsentliga hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsfrågorna har grupperats i tre fokusområden, och 
för respektive områden har mål eller långsiktiga ambitioner 
fastställts. För att säkerställa att de principer och regler som 
HANZA följer avseende miljö, arbetsrätt, mänskliga rättig
heter och affärsetik även följs av våra leverantörer, konsulter 
och andra representanter, sker HANZAs hållbarhetsarbete 
i flera delar av värdekedjan. Uppföljningen och mätning av 
hållbarhetsarbetet via nyckeltal säkerställer att vi bidrar till 
att göra tillverkningsindustrin mer hållbar och attraktiv, samt 
skapar värde för intressenterna.

Fokusområde:

Bidrar till det 
globala miljö-
arbetet

Leverantörers
leverantörer

Leverantörer HANZA Kunder Samhället

Fokusområde:

Långsiktiga 
och hållbara 
relationer

Fokusområde:

Medarbetare 
och lokal-
samhällen

Minska utsläpp av CO2

Finansiell 
stabilitet

Minska övriga utsläpp

Kvalitet, leveransprecision 
kundmervärde

Säkra arbetsmiljö, hälsa, mänskliga rättigheter

Minska förbrukning av naturresurser, energi

Tryggad affärsetik

Utveckling, 
mångfald, 

likabehandling

Säkrad data

Värna lokala 
samhällen
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FNs globala utvecklingsmål 
Stora utmaningar i världen såsom klimatkrisen, 
fattigdom, orättvisor och ojämlikhet samt 
korruption utgör långsiktiga hot mot global 
stabilitet och ekonomisk tillväxt. När FNs  
medlemsländer 2015 antog Agenda 2030  
med 17 globala utvecklingsmål för att hantera 
dessa utmaningar, åtog sig länderna, dess 
näringsliv och civilsamhällen att bidra till  
målen och ställa om. 

Ett stort arbete återstår och det är därför 
väsentligt att alla parter i samhället bidrar. 
HANZA har valt ut ett antal utvecklingsmål,  
där verksamheten bidrar till flera undermål.  
I redovisningen för respektive fokusområde 
framgår vilka delmål som hållbarhetsarbetet 
i första hand bidrar till. 

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Vikten av att bidra till det 
globala miljöarbetet 

Behovet att minska produkters samlade klimat- och miljöavtryck bidrar till att leverantörer med 
hållbara produktionsmetoder efterfrågas i allt högre grad.

Risker och möjligheter
Världen står inför miljöutmaningar avseende resursanvänd
ning och utsläpp. Mest påtagligt är hoten från koldioxidut
släpp och en minskad biologisk mångfald som kan resultera 
i ökad global fattigdom, större konflikter och lägre tillväxt. 
Åtgärder såsom ökade regleringar och gröna investerarkrav 
innebär att såväl HANZA som de stora industriföretag som 
är våra kunder måste kontrollera sina miljöavtryck för att få 
tillgång till finansiering och affärer. HANZAs konkurrenskraft 
stärks av företagets tillverkningskluster som ger kunder 
miljövinster samt spårbarhet i tillverkningsprocesserna.

CO2-åtgärder i HANZAs värdekedja 
För 2021 rapporterar vi för första gången HANZAs CO2 
utsläpp i scope 1 (leasingbilar med mera) och scope 2 

(energiinköp). Det är emellertid inom scope 3 som klimat
avtrycket i HANZAs värdekedja dominerar, bestående av 
i första hand frakter av underleverantörers insatsvaror till 
klustren samt slutleveranser till kunder. Ett annat betydande 
klimatavtryck sker i framställningen av insatsvarorna. 
Tjänsteresor vilka också rapporteras inom scope 3 utgör 
en mycket liten del av koncernens totala avtryck. 

En av HANZAs viktigaste insatser mot klimatförändringar 
och CO2utsläpp är verksamhetens tillverkning i regionala 
kluster vilket minimerar frakter. Kompletta produkter 
tillverkas i fabriker som är geografiskt nära varandra, 
vilket ger kortare och färre transporter under tillverknings
processen jämfört med traditionell kontraktstillverkning. 
Vidare minskas de totala transporterna till och från klustret. 
HANZA gör som regel stora inköp från ett fåtal leverantörer. 

Leverantörer

Insatsvaror och del-
komponenter utvinns, 
förädlas och transpor-
teras. HANZAs tillverk-
ningsprocesser har ett 
högt materialinnehåll: 
• elektronik upp till

70–75%
• mekanik normal

40–45%.

Bearbetnings- 
momenten sker 
inom olika delar av  
HANZA-fabriker 
med interna  
transporter. 

Kundleveranser 
ingår i produktion 
alternativt sam-
mansättning till 
slut produkt. 

Slutprodukt för-
brukar energi vid 
användning. 

HANZA Kunder Slutkunder

HANZAs åtgärder för att minska CO2-avtrycket

Transport TransportTransport

Höga miljökrav ställs på 
leverantörerna. Stora 
inköp till hela klustret 
handlas upp från färre 
leverantörer.

HANZAs kluster hanterar flera 
olika bearbetningsmoment 
vilket minimerar transporter 
istället för att transporteras 
över hela världen som i tradi
tionell kontraktstillverkning.
Energieffektiv maskinpark 
minimerar elförbrukning.

Med HANZAs kluster i 
kundernas geografiska 
närhet sker leveranser med 
kortare transporter. 
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Externa händelser, såsom coronapandemin och kriget i 
Ukraina har synliggjort vikten av att trygga leveranskedjor 
och att finnas nära sin marknad. HANZA erbjuder leveranser 
av färdiga produkter till kunder som ofta finns i klustrets 
geografiska närhet. En akademisk1 studie som presente
rats 2022 illustrerar bland annat kundernas fördelar med 
att ha all produktion nära slutmarknaderna.

I produktionen eftersträvas en ökad användning av 
insatsmaterial utvunnet via klimatsmarta framställnings 
metoder såsom grönt stål. Kunder får redan i produkt 
utvecklingsfasen möjlighet att välja klimatsmarta material 
framför andra. I inköpsprocessen utvärderar och kravställer 
vi underleverantörer utifrån deras klimatpåverkan. 

För uppvärmning och elförbrukning i HANZAs fabriker 
är vår långsiktiga målsättning att endast använda fossilfria 
energislag, så kallad grön energi. Fabriken i Heinävesi, 
Finland var den första inom koncernen att år 2020 helt  
och hållet övergå till grön energi. Den nya fabriken i Tartu, 
Estland, vilken invigdes i början av 2022, kommer att till 
cirka 25 procent försörjas av egenproducerad el från  
solceller på fabrikstaket. Åtta procent av vår totala energi
försörjning 2021 utgjordes av gröna energislag. 

Energiförbrukning
Uppvärmning av fabriker och kontor samt kraftförsörjning 
av maskiner i produktionen dominerar HANZAs energiför
brukning. Investeringen i nya energieffektiva lokaler i Tartu, 
Estland kommer att från 2022 resultera i reella energibespa
ringar. De senaste åren har vi också investerat i energief
fektiva maskiner vid flera fabriker. Total energiförbrukning 
ökade 2021 jämfört med föregående år, vilket främst 
kommer av att beräkningarna för 2021 även inkluderar fjärr
värme och utökade mätningar av bränsleförbrukning. Sätts 
detta i relation med omsättningen, vilken ökade med nästan 
17 procent jämfört med föregående år, så har energiförbruk
ningen i realiteten minskat totalt sett.

Material- och vattenförbrukning
HANZAs tillverkningsprocesser har ett högt materialinne
håll. Materialförbrukningen begränsas av det löpande 
arbetet med kvalitetskontroller och återvinningar som 
sker vid samtliga fabriker för att minimera produktfel och 
minska materialspill. Förbrukningen av metaller och stål 
uppgick under 2021 till 25 190 ton. Störst förbrukning sker 

i den svenska verksamheten. En minimal användning av 
material som ger upphov till farliga utsläpp eftersträvas. I 
produktutvecklingen ger vi kunder möjlighet att ta del av 
HANZAs tidigare erfarenheter från produktionsprocesser 
med miljövänliga alternativ. 

Vattenförbrukningsnivåerna i HANZAfabrikernas pro
duktionslinjer är avsevärt lägre jämfört med till exempel 
vid produktion av halvledare. Under 2021 ökade vatten
förbrukningen med fyra procent jämfört med året innan. I 
enlighet med regler och föreskrifter renas allt vatten innan 
det släpps ut. 

Avfall och farliga utsläpp
Avfallshanteringen avser dels restmaterial från produktio
nen, dels tungmetaller. Målet på koncernnivå är att bibe
hålla eller minska kostnaden för avfallshantering i relation 
till omsättning. Under 2021 ökade avfallshanteringskost
naderna, såväl totalt sett som i relation till omsättningen. 
Över hälften av kostnaderna är relaterade till den svenska 
tillverkningen. Mängden farligt avfall minskade.

1)  ”Backshore Once Offshored Manufacturing? Exploring sustainability 
as driver for backshoring decisions in Sweden” av Valeria Bracamonte,
KTH Royal Institute of Technology 2022

Miljöledningssystem ISO 14001:2015
Det koncernövergripande miljöledningssystemet 
inom HANZA har implementerats i merparten av 
våra fabriker. Elva av totalt 16 fabriker är idag cer
tifierade enligt ISO 14001:2015. Ledningssystemet 
omfattar mätningar och mål av koncernens energi
konsumtion och avfallshantering. Vid varje enskild 
fabrik identifieras specifika miljöfrågor exempelvis 
tillståndspliktig verksamhet, giftiga utsläpp och 
miljörisker. Möjligheter att minska eller återvinna 
material samt ersätta miljöfarliga material med miljö
vänliga övervägs. För varje fabrik fastställs mål som 
årligen följs upp. 

Solceller förser ny fabrik med energi
Investeringen i en helt ny produktionsanläggning i 
Tartu, Estland, är en del av HANZAs expansions
resa. De nya effektiva lokalerna på 12 000 kvadrat
meter invigdes i början av 2022. Energieffektivitet 
var ett viktigt kriterium vid byggnationen för att 
undvika energiläckage vid uppvärmningen och 
på så sätt spara pengar. Egenförsörjning av grön 
energi var ett annat viktigt behov att tillgodose, 
varför fabrikstaken försetts med 448 solcellspane
ler med en toppeffekt på cirka 200kW. Solcellerna 
väntas tillgodose cirka en fjärdedel av fabrikens 
energibehov. 

Energiförbrukning MWH/MEUR 
omsättning 
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2020 2021
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173
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Då mätningen av total 
energiförbrukning 
utökats under 2021 
är inte siffrorna helt 
jämförbara. Se även 
”Energiförbrukning”.
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Långsiktigt mål Minska utsläpp av CO2 Minska övriga utsläpp Minska förbrukningen 
av naturresurser och energi

Mål år 2022 Att fler fabriker ska gå över till 
att enbart använda grön energi

Kostnad avfallshantering 
2022≤2021

Att minska HANZAs energi-
förbrukning i förhållande till 
omsättning.

Mål år 2021 Kostnad avfallshantering 
2021≤2020

Resultat år 2021 Grön energi: 8%

Scope 1: 122 ton (leasade bilar)
Scope 2: 16239 ton (köpt energi)
Totalt: 16 361 ton CO2-utsläpp

Kostnad avfallshantering/ 
omsättning, %

Producerat avfall, ton

varav farligt avfall, ton

Energiförbrukning, MWh
38 451 MWh (29.201)

Metaller, ton 

Vatten, m3 

Värdeskapande Kunder: Slutprodukter med lägre 
klimatavtryck.

Samhälle: Minskad klimatpåver
kan, modernare industri.

Kunder: Slutprodukter med 
lägre miljöpåverkan.

Samhälle: Ökade miljövinster 
(biologisk mångfald mm), 
modernare industri.

Kunder: Slutprodukter med 
lägre miljöpåverkan. 

Samhälle: Ökade miljövinster, 
lägre resursförbrukning, moder
nare industri.

2021 0,15

2020 0,11

2021 38 451

2020 29 201

2021 17 0872021 2 887

2020 1127

2021 449

2020 495

2021 40 784

2020 39 084

1)  Miljödatan avser samtliga verksamheter inom HANZA, med undantag för den nyaste fabriken i Finland. Koldioxidutsläpp har beräknats
utifrån GHGprotokoll, nationella utsläpp är baserat på estimat från European Environment Agencys för år 2020.

EU:s taxonomi för gröna investeringar
EU:s gröna taxonomi (EU 2020/852) syftar till att definiera 
miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet för att under
lätta identifiering och jämförelse av företags miljömässigt 
hållbara aktiviteter. Denna taxonomi trädde i kraft i juli 
2020 och innefattar stora företag av allmänt intresse som 
även berörs av kraven gällande hållbarhetsrapportering. 
För år 2022 ska företag rapportera hur stor andel av deras 
intäkter, kostnader och investeringar som omfattas av EU 
taxonomins granskningskriterier för begränsningar av och 
anpassningar till klimatpåverkan.

HANZAs verksamhet utgörs av bearbetning av insatsva
ror och komponenter åt större tillverkare, och omfattas inte 
av EUtaxonomins granskningskriterier. 

HANZA tar trots detta, hållbarhet och klimatförändringar 
på största allvar, varför arbete för ökad hållbarhet genom
förs på flera områden inom koncernen. Detta sker bland 
annat genom det övergripande arbetet med att korta och 
effektivisera transporter samt genom att HANZAs kunder 
redan i produktutvecklingsfasen ges möjlighet till ökad 
användning av insatsmaterial utvunnet via klimatsmarta 
framställningsmetoder, såsom grönt stål. För ytterligare 
information kring HANZAs hållbarhetsarbete, se sida 15–25 
i årsredovisningen. 

Omsättning: Bedömningen är att HANZA inte har någon 
omsättning som omfattas av taxonomins gransknings
kriterier. HANZA tillverkar inte sina insatsvaror utan köper 
in och förädlar dem, varför det varken går att betrakta 
 koncernens verksamhet som ett väsentligt bidrag till 
begränsningar av och anpassningar till klimatpåverkan, 
eller att den omfattas av taxonomins granskningskriterier.1

Kapitalutgifter: Bedömningen är att HANZA inte har några 
kapitalutgifter som omfattas av taxonomins gransknings
kriterier utöver vissa kapitalutgifter relaterade till byggna
ders energieffektivisering och solpaneler. Det hade i så fall 
omfattat de solpaneler som installeras på den nya fabriken 
i Tartu, men då kostnaderna för detta utgör mindre än 1 
procent av koncernens totala kapitalutgifter bedöms de 
inte vara väsentliga.2

Driftutgifter: Vår bedömning ät att HANZA inte har 
några driftutgifter som omfattas av taxonomin.3

Bidrag till FNs globala mål 

1)  Omsättningen uppgår till totalt 2 515,2 MSEK och avser totala försäljnings
intäkter under året 

2)  Kapitalutgifter uppgår till totalt 159,6 MSEK och inkluderar investeringar i
anläggningstillgångar och leasingkostnader

3)  Driftutgifter uppgår till totalt 58,9 MSEK och inkluderar kostnader för 
korttidsleasing, forskning och utveckling för kunders räkning och kostnader
för maskinunderhåll
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Risker och möjligheter
Vår förmåga att möta kundkrav avseende kvalitet, leverans 
precision, informationssäkerhet och lösningar som ger 
kundmervärde, bidra till mervärde samt bibehålla företagets 
finansiella stabilitet är avgörande HANZAs konkurrenskraft, 
förtroende och fortsatta tillväxt. Lika vitalt för ett bibehållet 
förtroende hos våra kunder samt anställda, leverantörer 
och samhället är ett agerande inom HANZA som känne
tecknas av hög integritet och affärsetik.

Säkerställer affärsetik
Vi agerar utifrån tydliga affärsetiska principer, där hög 
integritet och ärlighet är några av utgångspunkterna. Upp
förandekoden, som klargör HANZAs ställningstaganden 
kring bland annat etik och antikorruption, kommuniceras 
tydligt till i organisationen och ingår i introduktionsutbild
ningen för alla nya medarbetare. En insiderpolicy preciserar 
hanteringen av aktiekurspåverkande information. Pande
min har fördröjt arbetet med den interna uppföljningen av 
uppförandekoden. Under 2022 kommer en bred intern 
uppföljning att genomföras då samtliga medarbetare ska 
bekräfta innehållet i riktlinjerna.

HANZA har nolltolerans avseende mutor. Risken för 
korruption är störst vid enskilda medarbetares leverantörs
kontakter, samt vid kontakten med kunder. I syfte att aldrig 
väcka misstankar om oegentligheter eller korruption i 
verksamheten finns i vår uppförandekod klargöranden om 
att ingen medarbetare ska ta emot eller lämna gåvor med 
avsikt att påverka beslutsfattaren. Alla gåvor registreras 
både lokalt och centralt inom HANZA. Via visselblåsar
funktionen HANZAhotline kan medarbetare anonymt 
anmäla oro för avvikelser från policyer och regler samt 
andra oegentligheter inom bolaget. Under 2021 anmäldes 
eller upptäcktes inga incidenter av korruption. 

Arbetet med leverantörer
I inköpsprocessen utvärderar och kravställer vi under
leverantörer utifrån HANZA Supplier Code of Conduct. 
Övergripande innebär det att leverantörerna ska ha samma 
syn på hållbarhet som HANZA avseende miljö, arbetsrätt, 
mänskliga rättigheter, affärsetik samt korruption. Brott mot 
efterlevnad av koden rapporteras till HANZAs inköpschef. 
Inköpsprocessen har under 2021 kompletterats med ett 
särskilt utvärderingskriterium kring klimatpåverkan. 

Dataintegritet
För en kontraktstillverkare är förmågan att skydda kunders 
data och informationssäkerhet avgörande. Grundläggande 
är att sekretess och integritet alltid upprätthålls vid hante
ringen av kund och personuppgifter. En korrekt, laglig och 
rättvis hantering garanteras, såsom efterlevnad av GDPR. 
Mot bakgrund av det ökade dataintrånget hos myndig
heter och storföretag, vidtar HANZA betydande åtgärder 
för att skydda kundernas ritningar och annat underlag 
till produktion. Under 2021 har ett system för att hantera 
informationssäkerhet utvecklats och implementerats i 
koncernen vilket säkerställer att rutiner och policyer följs. I 
systemet ingår bland annat att det är obligatoriskt för alla 
medarbetare med ett epostkonto att se den informations
säkerhetsfilm som skickas ut varje månad och därefter 
genomföra ett självtest. Efter en omfattande revisionspro
cess har systemet under året certifierats enligt ISO 27001 
(Information Security Management Systems). Det bekräftar 
vår ambition att uppfylla och efterleva den högsta nivån 
av internationella krav avseende informationssäkerhet och 
skydd av kunddata. 

HANZA arbetar med kunder som ställer höga krav på sina leverantörer. Vi etablerar långsiktiga 
kundrelationer genom att möta kundernas förväntningar, samt göra affärer med hög integritet. 

Långsiktiga och  
hållbara relationer

Bidrag till FNs globala mål 
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Ett år inom HANZA-koncernen

I mars 2021 förvärvade HANZA det finska plåtmekanikföretaget Levyprofiili med drygt 100 anställda. Detta var 
ett stort och viktigt steg för Levyprofiili som sedan några år tillbaka hade fokuserat på att bygga sin organisation, 
utveckla sina processer samt att skapa en mer internationell kundbas.

”När vi blev kontaktade av HANZA kände vi att tidpunkten var helt rätt. Redan vid första mötet med HANZAs  
ledning var det tydligt vi att vi skulle passa bra ihop, då våra verksamheter och kundportföljer kompletterar  
varandra. Vi upptäckte även att vi delar samma värderingar vilket är viktigt för oss” säger Aku Lampola, platschef.

Att ingå i en global tillverkningskoncern med nära 2 000 anställda erbjuder många möjligheter. Levyprofiili har 
kunnat ta del av de övriga HANZAfabrikernas kompetens, produktionsmetoder och erfarenheter, samtidigt som 
bolaget fortsatt sina investeringsplaner och att utveckla sina kundrelationer. Målet med samarbetet mellan  
fabrikerna är att finna arbetssätt som bidrar till ökat kundvärde och möjligheter till nya kunder.

För Levyprofiilis medarbetare innebär tillhörigheten till HANZA också utvecklings och karriärmöjligheter.

”Inom HANZA finns ett starkt fokus på employer branding. Betydande insatser görs även för att erbjuda med
arbetarutveckling, med målet att HANZA ska vara det bästa stället att arbeta på” avslutar Aku.

Långsiktigt mål Finansiell stabilitet Kvalitet, leverans-
precision, lösningar 
för kundmervärde 

Trygga affärsetik Säkra data

Mål år 2022 0 incidenter 
100% undertecknat 
CoC

0 incidenter

Mål år 2021 0 incidenter 
100% undertecknat 
CoC

0 incidenter

Resultat år 2021 Läs mer i Förvaltnings
berättelsen. 

Läs mer i Årsredo
visningen sid 41.

Anti-korruption 
0 incidenter

Visselblåsningar 
0 anmälningar

Dataintrång 
0 incidenter

Värdeskapande Kunder: Slutprodukter 
med lägre klimatav
tryck.

Samhälle: Minskad 
klimatpåverkan,  
modernare industri.

Kunder: Slutprodukter 
med lägre miljöpåver
kan.

Samhälle: Ökade 
miljövinster (biologisk 
mångfald mm), 
 modernare industri.

Kunder: Slutprodukter 
med lägre miljöpåverkan. 

Samhälle: Ökade miljö
vinster, lägre resursför
brukning, modernare 
industri.

Kunder: Slutprodukter 
med lägre miljöpåverkan. 

Samhälle: Ökade miljö
vinster, lägre resursför
brukning, modernare 
industri.

HANZAs Levyprofiilis fabrik i Joensuu, Finland.
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Risker och möjligheter
Mångfald bland medarbetare samt en inkluderande affärs
kultur utgör en tillgång för HANZA och stärker vår förmåga att 
växa och prestera goda resultat. Ett långsiktigt agerande på 
de orter där vi är en väsentlig arbetsgivare resulterar vidare i 
ett ömsesidigt förtroende mellan HANZA och lokalsamhället, 
och säkerställer en långsiktig produktion. 

Sysselsättning inom tillverkningsindustrin innebär risker 
kopplade till medarbetares hälsa, säkerhet samt övriga 
upplevda arbetsmiljö. Ett förebyggande arbete är viktigt för 
att stärka motivationen, underlätta kompetensförsörjning 
samt bibehålla samhällets och kunders tilltro. Avgörande 
för omvärldens förtroende är att garantera skäliga arbets
villkor och respekt för mänskliga rättigheter. 

Hälsa och arbetsmiljö
Som tillverkande industri i fabriksmiljö eftersträvar vi en 
koncernövergripande säker arbetsmiljö. Det centrala målet 
för arbetsmiljöarbetet är en nollvision för arbetsskador. 
HANZAs arbetsmiljösystem ska förebygga skador i arbetet 
och skapa en än mer hälsosam och säker arbetsmiljö. 
Vid årsskiftet var elva av företagets 16 fabriker certifie
rade enligt ISO 45001. Olycksfallsrisken minimeras med 
lokala insatser såsom brandskydd, uppmärkt utrymning, 
säkerhetsrutiner och säkerhetsvideos. Inom ramen för 
arbetsmiljösystemet följs interna nyckeltal upp månads
vis. När nyckeltalen lokalt avviker från målen medför det 
obligatoriska åtgärder vid den lokala fabriken. Varje fabrik 
mäter därför antal arbetsplatsolyckor, incidenter, frånvaro 
till följd av arbetsskada samt sjukfrånvaro. I tillägg till detta 
utvärderas löpande hälso och säkerhetsrisker samt even
tuella avvikelser från lokala föreskrifter och lagar. Fabriken 
utarbetar därefter anpassade handlingsprogram såsom 
obligatoriska utbildningsinsatser inom säkerhet, direktiv 
kopplat till säkerhetsrutiner och utrymning. 2021 inträffade 
26 arbetsplatsolyckor jämfört med 32 året innan. Även 
frånvarotiden till följd av arbetsskada samt sjukfrånvaron 
minskade. De flesta arbetsplatsolyckorna avser skärsår på 
fingrar och händer samt mindre klämskador, ofta orsakade 
av felhantering i produktionen. I de under året förvärvade  
produktionsanläggningarna i Finland och Tyskland  
implementeras HANZAs policyer, riktlinjer och arbets  
miljö ledningssystem. I Finland påbörjades detta arbete 
under 2021 medan det i Tyskland inleds under 2022.

Andra hälsoförbättrande åtgärder är att löpande erbjuda 
medarbetare bättre och funktionsenliga lokaler såsom 
den nya fabriken i Tartu. Bland lokalt anpassade åtgärder 
kan nämnas friskvårdsbidrag i Sverige och Finland, privat 

sjukvård i Polen, hälsokontroller i Kina och Sverige, årlig 
hälsovecka samt dagligen gratis sopplunch i Estland. 
Medarbetare har under pandemin skyddats i enlighet med 
lokala bestämmelser, exempelvis genom informationsgiv
ning, skyddsavstånd, användande av munskydd, karantän, 
minimalt med resor, möjliggörande för hemarbete samt 
digitala i stället för fysiska möten. 

Mänskliga rättigheter
HANZA respekterar och följer ett antal konventioner  
avseende mänskliga rättigheter vilket innebär att barn
arbete, obetald övertid, tvångsarbete samt andra kränk
ningar av människors frihet ska motarbetas. Uppföljningen 
av att dessa konventioner efterlevs sker dels inom  
HANZAs verksamhet samt hos våra underleverantörer. 

Inom HANZA är fri anslutningsrätt till fackföreningar en 
självklar rättighet samt att lönesättning, övertidsersättning 
och villkor utgår från kollektivavtal, lag alternativt bransch
standard. Insatsvaror och anlitade leverantörer utvärderas 
genom HANZAs Supplier Code of Conduct. Ansvarsfulla 
inköp av spårbara konfliktmineraler (guld, tantal, tenn och 
volfram) garanterar att de inte finansierar konflikter i länder 
där de brutits. 

Mångfald, likabehandling
HANZA eftersträvar mångfald i organisationen samt en 
inkluderande kultur där skillnader respekteras. Olikheter i 
erfarenhet och bakgrund skapar innovation och kreativitet, 
samt ger oss kunskaper och perspektiv för att bättre förstå 
våra kunder. Under 2021 förbättrades organisationens 
könsbalans. För likvärdigt arbete eftersträvas lika anställ
ningsförhållanden. 

HANZA motarbetar all typ av diskriminering baserat på 
kön, ålder, etnicitet, politisk åskådning med mera vid rekry
teringar, utbildningar samt befordran, vilket beskrivs i upp
förandekoden. Upplevda missförhållanden kan rapporteras 
till HANZAs visselblåsarfunktion HANZAhotline dit med
arbetare anonymt kan anmäla oro för avvikelser från policyer 
och regler, kränkningar eller missbruk av förtroende ställning. 
Under 2021 har inga visselblåsaranmälningar gjorts. I de 
fall anmälningar inträffar tas de på största allvar och åter
rapporteras regelmässigt till koncernledningen.

Utveckla, motivera och attrahera
HANZAs tillväxt resulterar i ett behov av kompetenta och 
engagerade medarbetare. Fortsatt kompetensförsörjning 
och utveckling av medarbetare är därför av strategisk bety
delse. HANZAs värderingar och ledarskapsprogram utgör 

HANZAs 2 000 medarbetare bidrar i hög grad till företagets konkurrenskraft, nytänkande 
 och lönsamhet. Fortsatt kompetensförsörjning samt nöjda och friska medarbetare som bidrar 

till bättre prestationer är vitalt för framtida tillväxt. 

Medarbetare och 
lokala samhällen
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HANZAs värderingar

Våra värderingar sammanfattar de förväntningar  
som medarbetare har på varandra för att HANZA 
koncernen ska nå visionen att bli en unik och 
värdeskapande partner inom tillverkning. De årliga 
medarbetarsamtalen bygger på värderingarna, och de 
genomsyrar tydligt aktuella medarbetarpolicyer. Vid 
fabriksförvärv arrangeras värderingsworkshops med 
olika medarbetarteam som gemensamt får arbeta  
med innebörd och uppföljning av värderingarna. 

VI ÄR FOKUSERADE 
– för att säkerställa att vi kan leverera vad vi lovat och
fullföljer det vi påbörjat.

VI KOMMUNICERAR 
– grunden för att vi ska kunna implementera våra
strategier och nå våra mål.

VI ÄR LAGSPELARE 
– vi arbetar alla mot samma mål.

VI GÖR SAKER OCH TING ENKLARE 
– vi letar ständigt efter nya sätt att förbättra och
förenkla det vi gör.

VI TAR ÄGARSKAP 
– genom att ta ansvar kan vi växa och utvecklas.

grunden för att våra medarbetares prestationer tillvaratas 
och en global HANZAkultur etableras. Vi eftersträvar 
att tillvarata interna kompetenser och erbjuda medarbe
tare utvecklingsmöjligheter. Vid årliga medarbetarsamtal 
kartläggs bland annat medarbetares kompetens och 
utvecklingsbehov som matchas med kompetensbehoven 
i företaget. Målet för ett pandemifritt år är att samtal ska 
genomföras med 98 procent av koncernens medarbetare. 
Medarbetarutvecklingen sker via utbildningar på lokala 
språk i exempelvis itsäkerhet vilka i ökad grad sker via 
Elearning samt löpande aktiviteter kring employer bran

ding. Betydande insatser görs även via kompetensväxling 
mellan fabriker samt interna karriärvägar vilka syftar till att 
öka klustrens utbyten av produktionsmetoder och skapa 
ett mer gränsöverskridande HANZA. 

En nyckel till kompetenta och engagerade medarbetare 
är en god introduktionsprocess. Alla nyanställda har därför 
en individuell introduktionsplan och deltar i introduktions
utbildning via HANZA Academy. Under 2021 har en global 
introduktion införts för nyanställda nyckelfunktioner då vd, 
CFO och COO gör en övergripande presentation av HANZA.
Resultatet i vår årliga medarbetarundersökning visar 2021 

Långsiktigt mål Säkra arbetsmiljö, hälsa, 
mänskliga rättigheter

Utveckling, stärkt mång-
fald och likabehandling

Värna lokala samhällen

Mål år 2022 0 arbetsplatsolyckor Ökad könsmässig 
jämställdhet

Mål år 2021 0 arbetsplatsolyckor Ökad könsmässig 
jämställdhet

Resultat år 2021 Säkerhet, 
antal arbetsplatsolyckor 

Antal arbetsskador i förhållande 
till arbetade timmar, % 

Hälsa, 
sjukfrånvaro %

Mångfald 
Koncernen könsfördelning, %
Män

Kvinnor 

Antal fabriker 

Medelantal anställda 

Värdeskapande Investerare: Ökad konkurrenskraft.
Medarbetare: Sysselsättning med 
goda arbetsvillkor, trygg och säker 
arbetsmiljö, långsiktig arbetsgivare.
Kunder: Spårbarhet i leveranser. 
Samhället: Hälsosam arbetsmiljö, 
ökad jämställdhet.

Medarbetare, investerare 
och samhälle: Stärkt mång
fald, ökad innovationskraft. 

Samhälle: Hållbar industriali
sering vid orter där HANZA är 
väsentlig arbetsgivare. 

2021 26

2020 32
2021 61

2020 68

2021 16

2020 14

2021 1 741

2020 1 543
2021 11,4

2020 12,5

2021 39

2020 32

2021 4,9

2020 5,1
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på stadiga förbättringar. Sedan 2018 har samtliga indika
torer förbättrats, det vill säga teameffektivitet, ledarskap, 
engagemang och arbetsklimat. I synnerhet engagemang 
och kundfokus får höga resultat. 2022 fortsätter arbetet 
med motivationshöjande insatser samt arbetsmiljöåtgärder 
som motarbetar exempelvis stress. 

Tydlig kommunikation bidrar till utveckling och motiva
tion. Intranätet, där nya medarbetare, policyer samt nyheter 
gällande koncernen eller lokala fabriker presenteras, är 
den etablerade kanalen för internkommunikation. Under 
2022 ska intranätet utvecklas och göra informationen mer 
lättillgänglig. 

Organisation
På HRområdet finns mål för såväl respektive kluster/land 
som övergripande för HANZA. Lokala HRchefer säker
ställer insatser som anpassats till klustrets behov. Arbetet 
samordnas av en global HRchef med placering i Sverige. 

Det baltiska klustret, vilket är ett av HANZAs största, 
har under 2021 anställt en renodlad rekryteringschef som 
arbetar med klustrets kompetensförsörjning. Sedan tidigare 
finns samarbeten med universitet och folkhög skolor. I det 
svenska klustret kommer ytterligare en HRtjänst att till
sättas under våren 2022. I det tyska klustret, vilket utökats 
med en fabrik i Mönchengladbach, har en HRchef rekryte
rats med ansvar för HANZAs båda fabriker i Tyskland. 

Lokala samhällen
HANZA söker vägar för att säkra en konkurrenskraftig och 
långsiktig produktion. Verksamhetsorterna utgörs ofta 
av mindre samhällen där vi är en väsentlig arbetsgivare 
och därmed en betydande aktör för invånares försörjning. 
HANZA eftersträvar här ett hållbart samhällsbyggande 
och för löpande dialoger med finansiärer i syfte att nå 
fungerande uppgörelser men också tydliggöra HANZAs 
långsiktiga åtagande på verksamhetsorten. 

I HANZAs kluster finns vissa fabriker som förvärvats vid 
en tidpunkt när fabrikerna tyngts av svag lönsamhet och 
likviditetsproblem med nedläggning som enda alternativ 
för dåvarande ägare. HANZAs fortsatta drift har bidragit till 
att sysselsättningen kvarstått på flera orter i glesbygd, en 
utveckling som benämnts Landsbygdsmodellen. Driften 
har i vissa fall möjliggjorts genom samarbeten med lokala 
banker som haft ortens lönsamhet i fokus. När vissa 
mindre produktionsenheter behövt avvecklas har HANZA 
möjliggjort för tidigare fabriksledning att överta driften och 
bibehålla sysselsättningen. 

Under 2021 har HANZAs expansion inneburit en breddad 
verksamhet i samtliga kluster. Detta är fallet i bland annat 
Finland där en fabrik för tunnplåtsmekanik förvärvats, i 
Kina där verksamheten flyttar in i nya och större lokaler, i 
Sverige där en ny lokal för skyddslackering av kretskort har 
öppnats, i Tyskland där en elektroniktillverkare förvärvats 
samt i Estland där en helt ny fabrik byggts.

Medelantal anställda per land 

Estland . . . . . .

Sverige . . . . . .

Polen . . . . . . . .

Kina. . . . . . . . . .

Finland. . . . . . .

Tjeckien . . . . . .

Tyskland . . . . . .

663

358

140

86

 177

162

155

Bidrag till FNs globala mål 
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