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Enerco  – en hållbar affärsidé 

INLEDNING

Att ta fram en hållbarhetsrapport och att på papper sammanfatta 
det vi gör inom området är nytt för oss på Enerco. Att tänka och  
arbeta hållbart, däremot, finns i vårt DNA. Enerco startades utifrån 
en idé om långsiktighet och det arvet förvaltas och utvecklas varje 
dag i vår koncern. 

När Roger Hydén och Niklas Pettersson 
startade Enerco 2015 var de med en 
vision om att förena det lilla företagets 
entreprenörs anda  med det stora bolagets 
processer och att göra det i nära och lång-
siktiga samarbeten med kunderna. Roger 
Hydén, som idag är ansvarig för Enercos 
strategiska utveckling, menar att hållbar-
het är något som funnits med som en röd 
tråd redan från start.
  
- Vi har från början haft en övertygelse om 
att det är i det långsiktiga som vi kan göra 
verklig nytta för våra kunder. Det långsikti-
ga   är också grunden till att arbeta hållbart. 
För oss har det aldrig varit intressant att 
tänka projekt för projekt och att försöka 
maximera avkastningen här och nu. Hela 
vår verksamhet går ut på att göra våra 
kunder bättre och våra intressenter nöjda 
på lång sikt. Det som pågår i världen just 
nu, med klimatförändringarna och väntade 
konsekvenser av dem, gör det tydligt för 
oss att vi har ytterligare en intressent som 
vi måste göra långsiktigt nöjd och det är 
vår natur. Vi har ett ansvar att ställa krav, 
både på våra kunder och på våra leverantö-
rer och vi måste själva göra skillnad genom 
insatserna i vardagen. Varje liten förbätt-
ring kommer att göra skillnad på lång sikt. 

Alla områden vi mäter och följer upp hittar du 
i tabellen på sidan 6. Vissa är mer i fokus och 
där har vi lagt till mer läsning i rapporten. 
  

Bidra till en hållbar industri  
och produktion 
Att bidra till en hållbar industri och produk-
tion handlar om goda samarbeten. Både 

att inspireras av dem som går i framkant 
och att själv bidra med utveckling och goda 
idéer.  Som partner till flera av de största 
aktörerna inom svensk industri har vi också 
stora möjligheter att göra skillnad. På sida 7 
berättar vi mer om vad vi gör.  
 

Vara en god arbetsgivare 

För att kunna göra bra saker för våra 
kunder behöver vi ha medarbetare som 
mår bra och som trivs på sin arbetsplats. 
På sida 12 kan du läsa om vad vi gör inom 

områdena arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet. 
 

Att arbeta säkert 

Enerco verkar i branscher som ofta är 
krävande för både människor och miljö. 
Därför måste vi ligga i framkant för att hitta 
smarta, hållbara och - inte minst - säkra 
 arbetssätt. Vi vet att en vanlig dag på  jobbet 
kan sluta så illa att den förändrar, eller i 
värsta fall, tar en människas liv. På sida 
14 hittar du artiklar om hur vi arbetar med 
säkerhet för oss själva och våra kunder. 

I den här rapporten berättar vi mer om vad vi gör för att: 

 » bidra till en hållbar industri och produktion 
 » vara en bra arbetsgivare 
 » arbeta säkert. 

Roger Hydén och Niklas Pettersson, som grundare och VD, sätter tonen för långsiktighet och hållbarhet inom 
Enerco. Inställningen finns i deras entreprenörs-DNA. Nu ska arbetet formaliseras och utvecklas. 
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VÅRA AMBITIONER

Enercos ambitioner  
bidrar till högre mål 
Enerco har högt ställda mål för en hållbar framtid. För 
varje prioriterat hållbarhetsområde har vi skapat en 
långsiktig vision som vi siktar mot och som är förank-
rad i vår värdegrund. För att få bra fart och starkt fokus 
på vårt arbete jobbar vi mot mätbara mål för år 2025 
och följer upp nyckeltal på månadsbasis. Vissa mål har 
vi följt länge och kan se hur de utvecklas, medan andra 
är nya och mäts från 2021. Alla mål är satta så de är 
relevanta för Enerco, våra kunder och medarbetare. 

Vårt arbete är kopplat till de hållbarhetsmål som Förenta 
nationerna (FN) har satt i Agenda 2030. Den kopplingen 
gör att vi bidrar till ett större sammanhang och ett ge-
mensamt syfte vilket känns motiverande för oss. 

Av FN’s sjutton mål bidrar  
Enerco aktivt till: 

 » Bekämpa klimatförändringarna 
 » Ökad jämställdhet samt minskad  

ojämlikhet
 » Anständiga arbetsvillkor  

och ekonomisk tillväxt
 » Hållbar industri, innovationer  

och infrastruktur
 » Hållbar konsumtion och produktion  

inklusive hållbar energi 
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VIKTIGT FÖR ENERCOS VERKSAMHET

EFTERLEV

HANTERA ÖVERVAKA

 » Raportering av miljökonsekvenser
 » Rutiner för uppföljning &utvärdering
 » Avfallsrapportering

 » Friskvårdsbidrag
 » Avtal med företagshälsovård
 » GDPR-säkrad information

       PRIO

 » Uppförandekod för 
hela leveranskedjan

 » Prissättning
 » CSR-policy
 » Tydliga hållbarhetsmål

 » Avtalsformer
 » Goda fackliga  

relationer
 » Implementerade  

rutiner & policys

 » Cirkulär ekonomi
 » Avikelsehantering
 » Arbetsmiljödokument & 

planer uppdaterade
 » Urvalskriterier för 

leverantörer
 » Hög lag- &  

regelefterlevnad

 » Väl fungerande rutiner  
för kemikaliehantering

 » Säkra hela vår värdekedja
 » Goda arbetsförhållande 

för medarbetare
 » Hög IT-säkerhet
 » Goda arbetsrutiner
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VÄSENTLIGHETSANALYS

Det som är väsentligt  
Enerco jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor 
som är väsentliga för oss och vår omvärld. 
För att hjälpa oss att prioritera viktiga 
områden har vi pratat med våra främsta 
 intressenter. Dit räknar vi våra kunder,  ägare 
och styrelse samt såklart våra medarbetare. 
När vi möter deras förväntningar skapar 
vi verkligt värde för de som är viktigast för 
oss. En delad bild hjälper oss också att lägga 
resurser där de som mest efterfrågas, den 
säkerställer så vi fångar bra möjligheter och 
minimerar risker för vår verksamhet.  
 

Frågor till våra intressenter 

Våra frågor rör olika aspekter av hållbarhet 
baserat på Enercos leverans och önskemål 
och krav på oss som partner, leverantör 
och arbetsgivare. Vi utgår från nuläget,  

gräver där vi står och tittar framåt för att 
säkerställa så vi utvecklas gemensamt. 
Frågorna rör till exempel hur våra kunder 
ser på hållbarhet och hur deras eget arbete 
ser ut. Hos våra interna intressenter vill vi 
höra deras bild av hållbarhet och vad som 
engagerar dem.  
 

Vi börjar från grunden 

Svaren ger en prioriterad lista med aktivite-
ter. Bland de högst prioriterade aktiviteterna 
för 2021 finns dokumentation kring hållbar-
hetsarbetet, att få grunderna på plats utifrån 
transparens och spårbarhet. Uppförandeko-
der för hela leverantörskedjan efterfrågas, 
liksom mål för hållbarhetsarbetet samt 
implementerade rutiner och policys.  
Svaren lyfte också Enercos förmåga att vara 

en attraktiv partner över tid, till exempel 
genom avtalsformer och prismodeller 
som stärker långsiktigt goda affärer och 
relationer. På ämnet relation så nämns 
även förväntan att Enerco har goda fackliga 
relationer samt en plan för vårt samhällsen-
gagemang.  
 

Tillsammans för en hållbar industri

Resultatet är både utmanande och enga-
gerande att ta sig an. Aktiviteterna är rele-
vanta och vi lovar att leverera fokuserade 
insatser mot alla våra intressenter. Vi lovar 
också att hålla dialogen igång för omställ-
ningen mot en hållbar industri som främjar 
oss alla och vår omvärld.  
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Nyckeltal, nuläge och mål

HÅLLBARHETSOMRÅDE NYCKELTAL UTFALL 2021 MÅL 2025

C02-utsläpp per arbetad timme  
(Scope 1 & 2)

 

Energikonsumtion, per arbetad timme

A-leverantörer omfattade av Supplier 
Code of Conduct*

NMI, nöjd medarbetarindex (1–100)

Medarbetare som tagit del av  
uppförandekod %*

LTI, antal olyckor

- 2% årligen 

-5% årligen

100%

75 

100%

-20% årligen

CO2-utsläpp (Scope 3)

Andel förnybar energi, el 
Andel förnybar energi, fjärrvärme 

Antal korruptionsincidenter

Ledarskapsindex (1–100)

Andel kvinnor i högre  
ledande position

Andel kvinnor i företaget totalt

Frisknärvaro 

-5% årligen

95%
90%

0

77

+ 5% årligen

+5% årligen

95%

Antal hållbara kunderbjudanden *  

NKI, nöjd kundindex (1–6)

+10% årligen

5,0

Utsläpp  
av växthusgaser

Jämställdhet  
och mångfald

Ren energi

God arbetsgivare

Säkerhet och hälsa

Hållbar värdekedja

Innovation & teknisk  
utveckling för en  
hållbar industri

Minska  
mängden avfall

Avfall, antal ton** - 5% årligen

Farligt avfall, antal ton** - 5% årligen

1,76 kg

8,5 kWh

n/a

72

n/a

34

521 ton

90%
70%

0

70

11%

12,5%

93,6%

n/a

4,7

1134 ton

41 ton
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* År 2021 är startår för rapportering 

    * * Enercos egen verksamhet 
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Arbetet bidrar till mål 7, 
12 och 13  i Agenda 2030

Hållbar resursanvändning  
och effektiv energikonsumtion

Enerco tar ansvar för att vår och våra kun-
ders verksamhet utvecklas hållbart genom 
kontinuerlig förbättring. Vi ska till  exempel 
säkerställa högre grad av  cirkularitet genom 
återbruk och åter vinning av resurser samt 
reducera avfall, i  synnerhet farliga avfall. 
Det gäller både  vår egen verksamhet liksom 
kundernas. 

Vi har som målsättning att öka andelen 
förnybar energi för den el- och fjärrvärme 
som vi köper in och effektivisera vår energi-
användning. Bland våra aktiviteter finns 
arbete kring energitjänster och uppgrade-
rad, modern teknik hos såväl våra kunder 
som i våra egna led.

Aktiviteter vi jobbar med 

Vissa kunder har äldre maskiner där det 
inte längre finns reservdelar. Då hjälper vi 
dem att ta fram ritningar utifrån förebilder 

Vår vision är att vår påverkan på klimat, miljö 
och människors hälsa är positiv. Energi som 
Enerco konsumerar är varken skadlig för miljö 
eller människa.

samt producera de delar som efterfrågas. 
Vi ersätter också slitdelar eller ytor på 
utrustning eller maskiner, vilka annars hade 
behövt rivas ut och ersättas av nyproduce-
rade. Det är sann cirkularitet.

Vi har börjat implementera en metod för 
vattenrening till våra spol- och sanerings-
tjänster. Fullt implementerat minskar den 
totala vattenförbrukningen genom ett cirku-
lärt nyttjande utan att tappa återvinnings-
graden för skräp- och restprodukter. 

Våra kunder erbjuds en moderniserad 
fordonspark som är energieffektiv och drar 
mindre drivmedel. På samma tema har vi 
också börjat elektrifiera delar av vår fordons-
flotta. Utmaningen där ligger i att det finns få 
stora fordon på marknaden ännu. Vi påbörjar 
nu skiftet bland våra mindre enheter och 
kör till exempel ett testprojekt med eldrivna 
sugmaskiner tillsammans med kund. 
  

HÅLLBARHETSOMRÅDE  HÅLLBAR INDUSTRI OCH PRODUKTION
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Smarta val ger minskad  
energiförbrukning och  
lägre miljöbelastning 
Enercos verksamhet är energikrävande och 
våra verkstäder förbrukar stora mängder 
el för uppvärmning och drift av maskiner. 
Genom smarta val av elleverantör har 
Enerco minskat energiförbrukningen och 
miljöbelastningen.  
 
På de ställen där Enerco kan välja elleveran-
tör har ett gediget arbete lagts ner för att 
hitta bäst lösning. Det som varit  avgörande 
har inte främst varit priset. Torbjörn 
 Johansson är HSEQ-ansvarig på Enerco och 
han menar att prisvariationerna mellan olika 
leverantörer är små men att miljötänket 
skiljer sig åt. 
– Vi har letat efter en leverantör som är 
trygg, stabil och som ser oss som en viktig 
kund att samarbeta med. Ett krav från vår 

sida har varit att leverantören kan erbjuda 
100% fossilfri el och fjärrvärme.  
 
Genom ett nära samarbete med ellever-
antören har Enerco också kunnat införa 
energibesparande åtgärder som stöd vid 
installation av fordonsladdning och bidra-
gande utredning kring solcellslösningar.  
- Vi jobbar kontinuerligt på våra anlägg-
ningar med att minska energiförbrukningen 
genom att exempelvis se över belysning, 
ventilation, tryckluft och uppvärmning. 
Genom att dessutom ha ett gott samarbete 
med elleverantören kring dessa frågor så 
kan vi åstadkomma kännbara förbättringar. 
Det är ett viktigt hållbarhetsarbete som 
 betalar sig både ekonomiskt och miljö-
mässigt, säger Torbjörn. 

Ett krav från vår 
sida har varit att 
leverantören kan 
erbjuda 100% fossil-
fri el och fjärrvärme. 
Torbjörn Johansson 
är HSEQ-ansvarig på 
Enerco.

CA
SE



Enerco Hållbarhetsrapport 2021 9

Oljeanalys för  
en hållbar industri 
En oljeanalys sparar både pengar, tid och  
klimat. Med enkla medel kan oljan i 
 maskinerna analyseras och i många fall  
kan ett oljebyte undvikas. 

Att underhålla maskinparken i en industri är 
en förutsättning för en hållbar och effektiv 
produktion. Just oljehanteringen är både 
resurskrävande och kostsam. Ofta sker olje-
byten på ren rutin. Men det går att optimera 
bytet och införa bättre cirkularitet berättar 
David Almér, platschef på Enerco- bolaget 
DynaMate. 

– Vi hjälper många kunder med analyser, 
exempelvis en gång per år i samband 
med maskinservice. I 80 procent av fallen 
visar det sig att oljan är utmärkt och kan 
vi  undvika att byta oljan samtidigt som 
maskinerna fortsätter att fungera optimalt 
utan stopp.  På så sätt sparar vi tusentals 
liter olja för våra kunder och motsvar ande 
mängd undantas från destruktion. Det 
här är ett hållbart och kostnadseffektivt 
underhållsarbete för en maskinpark som 
ger stora vinster för såväl kund som miljön, 
avslutar David Almér.

Det går att optimera 
oljebytet och införa 
bättre cirkularitet   
berättar David  
Almér, platschef på 
Enercos dotterbolag 
DynaMate. 

CA
SE
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Arbetet bidrar till mål 12 
och 7 i Agenda 2030

Innovation och teknisk  
utveckling som möjliggör  
en hållbar industri

Enerco ska bidra till en inkluderande och 
hållbar industrialisering och vara en attraktiv 
partner i utvecklingen av en hållbar industri. 
Det gör vi bland annat genom att erbjuda 
våra kunder tekniska lösningar och under-
håll som stödjer deras omställningsresa. 

För oss som gärna reparerar och underhål-
ler snararare än byter ut, krävs det tanke-
kraft tillsammans med kund för att hitta de 
bästa och mest klimatpositiva lösningarna i 
just den kundens situation. Det kan röra sig 

Vi bidrar till en hållbar industri genom  
innovativa idéer och teknologisk utveckling.

om högre produktivitet, effektivare resurs-
användning eller renare och mer miljövän-
liga arbetsplatser, tekniker och processer.
 

Aktiviteter vi jobbar med 

Vi tar löpande fram automatiseringstjänster 
för underhåll och service såsom system 
som samlar data för att säkerställa att 
reservdelsbyten och reparationer sker i just 
rätt tid utan spill, onödiga stopp eller onödig 
resursförbrukning.
  

Arbetet bidrar till mål 9  
i Agenda 2030 

HÅLLBARA KUNDERBJUDANDEN+10%

4,7

10% ökning av hållbara kunderbjudande årligen

NKI 2021
4,7 av 6 i nöjdkundindex.

HÅLLBARHETSOMRÅDE  HÅLLBAR INDUSTRI OCH PRODUKTION
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Maximerade produktionsflöden  
genom automation  
MUR är ett system för automatisk insam-
ling av stopp i produktion och process. Med 
registrering och analys ökar effektiviteten 
och onödiga stopp minskas.

Systemet kopplar upp maskiner och mäter 
antal stopp och total energiförbrukning. 
Alla problemområden, små som stora, 
identifieras och kan åtgärdas proaktivt. 
Med andra ord utan oplanerade stopp, 
väntetider och kassationer. Det arbete som 
tidigare körts på magkänsla gör ordinarie 
personal nu i stället baserat på mätdata. 
Johan Edbom var underhållsansvarig hos 
FM Mattsson när de installerade systemet 
och känner fördelarna väl.
  – Det här systemet ger basen till digital-
isering av ett företags produktion. Det 

Johan Edbom förevisar det automatiserade produktionssystemet MUR 
som hjälper till att spara på såväl råvaror som energi och kostnader.  

gör att vi kan köra mer effektivt på färre 
maskiner vilket sparar både råvaror, energi 
och kostnader, säger Johan. 
 
För FM Mattsson ledde installationen av 
systemet till fördelar ur flera perspektiv. 
Bland annat såg man att körning av korta 
serier med mycket omriggning var en flas-
khals. Riggningen krävde tid av kompe-
tenta  medarbetare och andra maskiner 
stod på vänt. Med bättre planering kunde 
 större serier köras, spilltiden försvann och 
 gjutugnarna behövde inte stå på i onödan.   
 
MUR identifierade också ett dittills okänt 
problem, nämligen att material som kom 
för bearbetning var olika varmt vilket 
 resulterade i höga grader av kassationer. 

Åtgärder löste variationen i temperatur och 
antalet skrotade artiklar minskade.  
 
En något oväntad fördel var att FM Mattsson 
kunde hålla samma produktionsvolym på 
två arbetsskift i stället för tre. Man behövde 
heller inte kalla ut personal på extra övertid 
på helgerna. De schemaförändringarna 
 förbättrade verkligen arbetsvillkoren positivt 
för medarbetarnas del. 

- Den tid som frigjordes har vi bland annat 
lagt på planerat underhåll i rätt tid utifrån 
antal körda timmar. Att slippa skicka mate-
rial på reparation eller köpa nytt baserat på 
gissningar är en verkligt hållbar affär i sig, 
avslutar Johan.  

CA
SE
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Arbetet bidrar till mål 12 
och 7 i Agenda 2030

Jämställdhet och  
mångfald på Enerco

Vi tycker att jämlikhet oavsett kön, etnicitet, 
ålder, bakgrund är en förutsättning för ett 
hållbart företag med en stabil utveckling. 
Vi vill ge alla medarbetare en trygg och 
 utvecklande anställning och vi rekryterar 
från en bred kompetens- och erfarenhets-
bas. Att visa respekt för varandra och alla vi 
möter under vår arbetsdag är en viktig del 
av vår värdegrund.

Aktiviteter vi jobbar med 

Vår värdegrund är djupt förankrad i vår 
 kultur och brett kommunicerad i orga-
nisationen. Den används som en bas för 

Vi är en mångfald av medarbetare med  
samma rättigheter och möjligheter. Så lyder 
vår vision.

medarbetardialoger och möten samt ligger 
som grund till våra uppförandekoder.
 
Vi arbetar dagligen med att skapa en 
arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig 
uppskattade och att de olikheter vi har blir 
en styrka. 

Enerco rekryterar aktivt utifrån ett mång-
faldsperspektiv för att få in nya och andra 
kolleger än de vi redan är på jobbet. Istället 
för att vara tre som tycker lika om samma 
saker så vill vi utvecklas genom att vara 
många som tycker annorlunda om många 
olika saker. Då blir slutresultatet bra!

HÅLLBARHETSOMRÅDE  EN GOD ARBETSGIVARE

JÄMSTÄLLDHET

Arbetet bidrar till mål 5 & 10 i Agenda 2030 NMI 2021

ANDEL  
KVINNOR 202111%

72 72 av 100 i nöjd medarbetareindex.
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Med människan i fokus 
Svensk industri är av tradition mansdomi-
nerad med både kvinnor och utrikesfödda i 
minoritet. Enerco är inget undantag, men i 
koncernen finns en god vilja i att skapa en 
arbetsplats där alla är välkomna, oavsett 
kön, ålder eller etnicitet t ex. Din attityd och 
inställning är ofta viktigare än ditt CV. Hani 
Al-Soboh är sedan fyra år tillbaka operatör 
på Enercos verkstad i Hofors och ett exem-
pel på när det ”sa klick” i rekryteringen.  
 
Det var sommaren 2018 som Hani Al-Soboh 
började arbeta på Enerco och verkstaden 
i Hofors. Enerco ville hitta CNC-operatörer 
för styrda maskiner, ett kompetensområde 
där det är hård konkurrens om erfarna och 
kunniga medarbetare. En av kandidaterna 
var Hani. Han var ny i Sverige men hade en 
hel del erfarenhet inom verkstad från sitt 
hemland Syrien och från Grekland där han 
jobbat som operatör under flera år, men han 
hade svårt med svenskan och han hade en-
dast erfarenhet inom manuell bearbetning. 
Dennis Pussinen, gruppchef på verkstaden 
i Hofors, berättar att det som på papperet 
såg ut som begräsningar inte hade någon 

Hani och Juha är kollegerna som möttes över språkbarriärerna. Yrkesstoltheten och förmågan att 
lösa utmanade bearbetningar har de gemensamt, liksom närheten till ett skratt.  

betydelse när de fick träffa Hani. 

- Redan vid första kontakten kände vi 
att Hani var en person som skulle passa 
hos oss, trots att han inte hade exakt rätt 
 meriter. Vi erbjöd honom en provanställning 
på tre månader som operatör för en manuell 
maskin för att se hur det fungerade. Och 
ganska direkt när Hani kom på plats kände 
vi att det var helt rätt. 

Alla är välkomna hos oss

Eftersom kommunikation är viktig i Enercos 
verksamhet och Hani vid den tidpunkten inte 
pratade så bra svenska sattes han ihop med 
en erfaren medarbetare som fick fungera som 
handledare, Juha Laksola. Samarbetet fung-
erade bra och Hani har valt att stanna kvar på 
Enerco, vilket Dennis är mycket glad över. 

- Hani har allt vi söker hos en medarbetare. 
Han är lojal, plikttrogen, engagerad och är 
mån om att ständigt lära och förbättra sig. 
Det är också uppskattat av alla runt omkring 
att Hani har en annan kultur med sig i rygg-

säcken. Vid rekryteringar sätter vi inte upp 
några mål om att vi ska  anställa människor 
utifrån ett visst kön, ålder eller etnisk bak-
grund. Vi letar efter bra människor med rätt 
kompetens och  anställer utifrån det. Hos oss 
är alla  välkomna, säger Dennis Pussinen. 

Språket var inget problem,  
jag pratade ju ritning 
Det har nu gått över fyra år sedan Hani 
 började sin anställning hos Enerco.  

- Jag trivs jätte-jättebra på mitt jobb.  Språket 
var inget stort problem för mig, varken här 
eller i Grekland. Jag pratade ju ritning. Och 
Juha har hjälpt mig med det mesta. Han har 
jobbat här i 25 år och kan lära ut allt, säger 
Hani Al-Soboh och tjoar över verkstads-
gången så att Juha också ska höra.

CA
SE

Dennis Pussinen söker bra personligheter 
när han rekryterar och lär gärna upp den 
kompetens som krävs för jobbet. 
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Arbetet bidrar till mål 8  
i Agenda 2030 

Säkerheten framför allt

Korruptionsincidenter

LTI34

0

Vi vill skapa en säker arbetsmiljö för alla. 
Den som går till jobbet på Enerco ska komma 
tryggt hem igen. Vi arbetar för att skapa 
en hållbar ekonomisk tillväxt med goda 
arbetsvillkor. Det ska genomsyra hela vår 
leverans och även här är det vår värdegrund 
som styr oss.
 
Affärsetik, uppförandekoder, leverantörs-
utvärderingar, certifikat och visselblåsar-
system är delar av det konkreta arbetet. 
Processer och rutiner är inbyggda i vårt 
verksamhetssystem och vi jobbar hela tiden 
med kontinuerliga förbättringar. 

Aktiviteter vi jobbar med 

Enerco har särskilt utbildade säkerhetsam-
bassadörer som coachar kollegerna kring 

Visionen är att våra arbetsvillkor gynnar människor 
och miljö. För olyckor är det nollvision som gäller. 

protokoll och rutiner på ett uppdrag.  
Ambassadörerna erbjuder också säkerhets-
coaching som en tjänst till sina kunder. På 
så sätt blir arbetsdagen säker för många. 

Vår uppförandekod för medarbetare säkrar 
att vi agerar utifrån Enercos delade värde-
ringar. Koden diskuteras i medarbetarsam-
tal och finns med i vår årliga medarbetar-
undersökning. Koden omfattar i dagsläget 
också leverantörer.

Under 2021 började vi införa ett vissel-
blåssystem för anonym rapportering av 
avsteg från värderingar och uppförandekod. 
Systemet lanseras i tidiga 2022 och är öppet 
för alla parter i Enercos närhet att använda 
sig av, medarbetare likaväl som kunder och 
leverantörer. 

  

HÅLLBARHETSOMRÅDE  ARBETA SÄKERT

Olyckor med sjukfrånvaro
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Säkerhetscoachning hos  
en kund – ett gott exempel   
De stora industriernas revisionsstopp 
betyder högtryck för Enerco. Och högtryck 
innebär i många fall förhöjda risker. 2021 
fick Enerco förtroendet att agera säkerhets-
coacher under revisionsstoppet på  en av 
Billeruds anläggningar. Uppdraget initiera-
des från kunden och blev ett gott exempel 
för alla inblandade.

Hur man arbetar med säkerhet inom 
tillverkningsindustrin skiljer mycket åt 
 beroende på kund och anläggning. För Ener-
co, som rör sig hos många olika uppdrags-
givare, blir det tydligt att förutsättningarna 
och graden av säkerhetstänk varierar. Lars 
Pettersson, som jobbar med projekt- och 
verksamhetsutveckling på Enerco, har ett 
långt förflutet inom  säkerhet och menar att 
alla  parter tjänar på en gemensam säker-
hetskultur kring arbetssätt och rutiner. En 
 metod för att göra det är säkerhetscoach-
ning, något som Enerco gjorde inför och 
under Billeruds revisionsstopp. 

– Vår enhet i Karlstad fick en förfrågan 
från kunden om att hjälpa till att förebygga 
risker. Det är ovanligt med en sådan fråga, 
men kunden hade sett hur vi jobbade med 
säkerhet och ville ha ett samarbete. Vi tog 
oss an uppdraget med ett coachande sätt 
och såg till att få utförarna med oss. Vi foku-
serade på delaktighet i stället för pekpinnar. 
Det blev väldigt lyckat, säger Lasse. 

Skyddsombud som  
säkerhetscoacher 
Sedan den insatsen har Enerco gjort flera 
liknande uppdrag där en eller flera medarbe-
tare coachar övriga i ett projekt i säkerhets-
frågor. Rent praktiskt går det till så att man 
samlar medarbetare och underentreprenö-
rer och pratar gemensamt om vilka risker 
som finns och hur de ska hanteras. Efter 
uppdraget lämnar Enerco en rapport där 
riskobservationer och förslag till förbättring-
ar finns med. 

– Målet för oss på Enerco är att sätta säker-
heten först i allt vi gör. Om kunden har svårt 
att leva upp till de krav och riktlinjer som vi 
jobbar efter, så hjälper vi givetvis dem. Vi 
har en tanke om att våra skyddsombud ska 
fungera som säkerhetscoacher. De ska röra 
sig mellan våra olika enheter och finnas på 
plats ute hos våra kunder vid större upp-
drag. På så sätt sprider vi också kunskap 
mellan varandra. Vår medarbetare Lis-Marie 
Brännström är en av dem som gjort jättefina 
insatser inom det här området. Hon har 
besökt kunder på  deras anläggningar och 
coachat på plats,  vilket har varit väldigt 
uppskattat.  Personalen är det viktigaste 
som Enerco har. Att ta hand om varandra 
och se till att alla jobbar säkert och mår 
bra  handlar  verkligen om hållbarhet, säger 
Lasse  Pettersson. 

CA
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Lis-Marie Brännström 
är mycket uppskattad 
som säkerhetscoach 
när hon besöker kol-
leger och kunder på 
plats.

Att se till att alla jobbar säkert och mår bra handlar 
verkligen om hållbarhet, såger Lasse Pettersson. 
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Jörgen prisas för  
sitt säkerhetstänk 
Sedan 2017 utser Enerco “Årets säkerhets-
ambassadör” varje år. Det är en utmärkelse 
för att lyfta fram och hylla den eller de 
personer som gjort en särskild insats för 
säkerheten på Enercos arbetsplatser. År 
2021 var det Jörgen Nyström, sanerings-
tekniker, som fick utmärkelsen.

Nomineringen sa att Jörgen alltid tänker på 
sin och andras säkerhet. Han är noga med 
att göra riskbedömningar och rapporterar 

Jörgen utnämndes till årets säkerhetsambassadör år 2021 för sitt gedigna arbete. Det är en både ärofylld och stärkande utmärkelse.  

flitigt de risker han ser i verksamheten. 
Han tar ett stort ansvar att informera andra 
 personer om risker samt guida ny personal.

– Det känns väldigt bra att få det här priset. 
Det blir som ett kvitto på att det jag gör är 
betydelsefullt och att jag gör skillnad för 
mina kollegor. Säkerhetsarbetet är oerhört 
viktigt eftersom det handlar om att alla ska 
komma hem i samma skick som de lämnade 
hemmet, säger Jörgen Nyström.

Säkerhetsarbetet 
är oerhört viktigt. 
Det handlar om 
att alla ska  
komma hem i 
samma skick 
som de lämnar 
hemmet, berättar 
Jörgen Nyström.

CA
SE
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Vi har börjat en resa

Rapporten är bara början på en öppen och 
tydlig ambition som vi ihärdigt kommer 
att jobba vidare med. Vi har redan sagt att 
hållbarhet ryms i vårt DNA och i vår affär-
sidé. Nu ska vi också se till att hållbarhet 
ryms i ledningsmöten och på industrigolvet, 
i beslutsmöten och i dagligt beteende. De 
mätetal vi bestämde oss för i år kommer vi 
att följa upp i nästa rapport. De artiklar du 
just läst om pågående projekt och aktivite-
ter ska leverera resultat att berätta mer om. 

Kulturellt sett är vi ödmjuka med full respekt 
för de utmaningar som väntar oss. Vi börjar 
hållbarhetsresan från grunden när vi bygger 

organisation, kompetens och rutiner som 
skapar förutsättningar för riktning, framdrift 
och faktiska resultat. Hela tiden har vi örat 
mot marken och följer våra intressenters 
behov och önskemål. Det gäller såväl kunder 
som medarbetare, omvärld och natur

Sett till våra personligheter är vi är drivna 
och engagerade. Ställda inför det gemen-
samma uppdraget att stärka svensk 
industri, nu och i framtiden, kavlar vi upp 
och är redo att ta vårt ansvar för en hållbar 
framtid. 

Se det som vårt löfte. 

Ställda inför det gemensamma uppdraget att stärka svensk industri, nu och  
i framtiden, kavlar vi upp och är redo att ta vårt ansvar för en hållbar framtid.  
Malin Hermansson, Kommunikations- och hållbarhetschef

Vår första hållbarhetsrapport sätter inte punkt för vårt  
hållbarhetsarbete på Enerco, utan är en bra början på en ambitiös 
och öppenhjärtlig resa som vi gör tillsammans med våra partners. 


