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INNEHÅLL

OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN 
Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2020. 
Hållbarhetsrapporten omfattar EBP i Olofström AB Org.nr 556529-1928. 
Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:10-14.
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I vår företagskultur drivs verksamheten framåt genom ett 
decentraliserat ansvar där alla medverkar och bidrar till 
vår framgång. Respekt, Engagemang och Affärsmanna-
skap är ledord i vår värdegrund och vi lägger stor vikt 
vid samarbete. Genom samarbete skapas trygghet, 
trivsel och utveckling. Vi utmanar och hjälper varandra 
för att hela tiden förbättras. Vårt målstyrningsarbete 
ger en tydlighet i vad som är viktigt och skapar möjlig-
het till faktabaserade korrigeringar och prioriteringar 
framåt. Bland annat görs en tydlig satsning på hållbara 
kund- och leverantörsrelationer.

Fokus ligger på utveckling och vi har under de senaste 
två åren tagit väldigt stora steg i att utveckla verksam-
heten. Vi har ökat produktiviteten, effektiviteten och 
leveranssäkerheten samt skapat en stabilitet i samtliga 
processer med en förbättrad tillgänglighet och mycket 
hög kvalitetsnivå. En del tuffa beslut har tagits för att 
möjliggöra fokus på rätt saker. 

Pandemin har slagit hårt med minskade försäljnings-
volymer både för serie- och reservdelsartiklar men har 
samtidigt gett möjlighet till fokus och ännu högre tempo 
i vårt pågående förändringsarbete för att göra verksam-
heten än mer effektiv, mer konkurrenskraftig, mer håll-
bar, mer säker och mer utvecklande. Förändringsarbete 
ställer stora krav på alla våra medarbetare men skapar 
samtidigt engagemang och utveckling.

Minskad energianvändning är ett av våra priorite-
rade fokusområden. Flera aktiviteter är genomförda 
under 2020, flera andra pågår och ytterligare aktivi-
teter kommer att påbörjas under 2021. Vi ser en stor 

potential i detta arbete vilket kommer att vara en viktig 
del i att förbättra vår arbetsmiljö, öka vår konkurrens-
kraft och minska vår påverkan på miljön. 

Under 2021 ska vi ta ytterligare steg i vårt hållbar-
hetsarbete. Bland annat vill vi utveckla vår medarbetar-
undersökning och vår process för leverantörsutvärdering 
med ett tydligt fokus på hållbarhetsarbete. Vår ambition 
är också att påbörja en intressentdialog för att säker-
ställa en förståelse för våra intressenters önske mål och 
förväntningar.

Våra medarbetares dagliga engagemang gör skillnad 
och är en absolut förutsättning för vår utveckling och vår 
framgång. Kompetens och vilja till ständig förbättring 
skapar möjlighet att utveckla EBP. Det är våra medar-
betare som driver vår ständigt ökande konkurrenskraft. 
Därför handlar en stor del av vårt hållbarhetsarbete 
om att vara en attraktiv arbetsgivare och en arbets-
plats där man trivs, känner stolthet och får möjlighet 
att utvecklas. 

Vi ska fortsätta verka för hållbar utveckling med väl 
genomarbetade strategier och tydliga mål. Det innebär 
att vi ska arbeta med våra leverantörer samtidigt som vi 
fortsätter fokusera på att förbättra våra interna proces-
ser. Vi ska hålla fast vid vårt fokus på hållbara kundrela-
tioner och i alla lägen fokusera på att uppnå och helst 
överträffa dessa kunders förväntningar på våra produk-
ter, våra tekniska lösningar och vår support.

Mattias Ivansson, VD 

VD HAR ORDET
Vårt påbörjade hållbarhetsarbete är ett långsiktigt arbete för att upprätthålla och vi-
dareutveckla vår verksamhet med produkter och tekniska lösningar som motsvarar 
eller överträffar kundernas förväntningar. Vår lönsamhetsfokus ska ge oss möjlighet 
att fortsätta investera i hållbar utveckling och ständigt vässa vår konkurrenskraft.
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EBP I OLOFSTRÖM
EBP är en av norra Europas största leverantörer av karossdelar i nischvolymer 
till fordonsindustrin. EBP grundades 1996 i och med Volvo Personvagnars koncen-
tration på sin kärnverksamhet. Affärsidén då var att med kundens originalverk-
tyg och fokus på produktion av korta serier tillverka stora plåtdetaljer och viss 
slutproduktion till europeiska biltillverkare.

Vår affärsidé
EBP ska erbjuda marknadens mest konkurrenskraftiga 
helhetskoncept för nischade volymer av karosseride-
taljer. Våra tjänster ska vara flexibla, effektiva, innova-
tiva och av rätt kvalitet genom hela livscykeln.

Vår värdegrund
På EBP visar vi en sund värdegrund genom hänsyn och 
tillit. Vi tar ansvar för våra handlingar och följer regler 
och beslut. Vi värdesätter ägare, kunder, kollegor och 
miljö samt agerar utifrån våra värderingar:

•  Respekt - Respektera så blir du respekterad,  
eller som man bemöter andra blir man bemött

•  Engagemang - Engagerade och ansvarstagande  
medarbetare avgör EBP´s framtid

•  Affärsmannaskap - EBP´s förmåga att skapa ett 
långsiktigt hållbart företag där ALLA i organisationen 
bidrar och ser till kundens bästa

Vår vision
Vi ska vara branschens ledande ”One Stop Shop” känt 
för unik kompetens, högt engagemang samt flexibla och  
effektiva lösningar.
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VÅR AFFÄRSMODELL
På EBP i Olofström tillverkas karossdelar till flera av Europas ledande biltillver-
kare och vi är specialiserade på kvalificerad produktion för såväl serieproduktion 
som eftermarknad. I vår produktionsanläggning har vi tillgång till den kompe-
tens och utrustning som krävs för tillverkning av karosskomponenter utifrån  
fordonsbranschens krav på hög kvalitet, korta ledtider och snabb anpassning till 
nya modellserier. Vår produktionsanläggning består av pressning, laserskärning, 
sammansättning, målning och packning.  

Vår presslinje består av sex pressar med en maximal presskraft på 2 000 ton och med pressbord upp till 5x2,5 meter. 
Presslinjen är helautomatisk med robotar som matar råämne och detalj mellan varje presstempo. Linjen kan 
köras i allt från ett till sex presstempon, med utmatning efter valfritt tempo. Presslinjen kan också köras reversibelt 
med inmatning i press 6 för en effektivare utnyttjandegrad.

På lasern görs skärande bearbetning i 2 femaxlade 3D-lasrar med bordsstorlek på 6x4 meter. Härefter sker 
sammansättning av olika detaljer genom idag alla kända sammansättningstekniker såsom svetsning, clinchning, 
falsning, mutter- och nitförband samt limning. Robotiserad sammansättningsteknik används vilket innebär att 
flera fogningstekniker kan tillämpas parallellt. I sammansättningen finns två ugnar för härdning av limförband. 

I måleriet hängs detaljerna på speciella lastbärare som sedan sänks ner i de olika baden. Målat gods härdas 
i ugn. Ytbehandlingsanläggningen är byggd för att klara dagens och morgondagens miljökrav. Processen är 
konstruerad som ett slutet system. I anslutning till målningsprocessen sker packning. Valet av förpackningstyp 
avgörs av komponentens storlek, kundens logistikupplägg och slutanvändarens behov.

Med vårt flexibla produktionssystem kan vi optimera produktionsserier efter våra kunders behov och produk-
tens komplexitet och därmed skapa värde för våra intressenter. 
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VÅRT ARBETE FÖR ETT  
LÅNGSIKTIGT EBP
Vi på EBP vill vara med och bidra till en hållbar utveckling, ta vårt ansvar för att 
minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan på människor-
na både inom vår egen verksamhet och i vår värdekedja. Genom framtagningen 
av vår första hållbarhetsrapport och prioriteringen av våra viktigaste frågor har 
vi tagit fram en modell för vårt strategiska hållbarhetsarbete som är uppdelat i 
fyra fokusområden.

Genom en Trygg & meningsfull arbetsplats, Ansvars-
full tillverkning, Vårt ansvar för miljön och Vårt ansvar 
i värdekedjan täcker vi alltifrån våra dagliga beslut till 
hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. 

Med utgångspunkt i dessa fyra områden har vi sedan 
gjort en kartläggning av vilka av FN:s 17 globala mål 
som vi påverkar med våra produkter och aktiviteter. De 
mål som identifierats som väsentliga för oss är mål 7, 8, 
9, 10, 12 och 13. Mål 7, 12 och 13 påverkar vi genom 
vår tillverkning och resursanvändning. Mål 8 och 9 på-
verkar vi i värdekedjan genom leverantörsutvärderingar 
och uppföljningar.  Mål 8 och 10 har en direkt koppling 
till våra medarbetare och vår roll som en ansvarsfull 
arbetsgivare. Läs mer om hur vi jobbar med dessa frå-
gor under respektive fokusområdes kapitel. 

Att vi bedriver den verksamheten vi gör innebär att 
vi arbetar utifrån specifika miljökrav och miljölagstift-
ningar, vilket således resulterar i att ständiga förbätt-
ringar och effektiviseringar är en naturlig del av vår 
verksamhet. De verktyg som fungerar som övergri-
pande styrmedel i detta arbete är våra kvalitet- och 
miljöledningssystem ISO 9001, 14001 och IATF16949. 
Vi använder våra ledningssystem för kontinuerlig upp-
följning och utveckling för att säkerställa att vi arbetar 
med hög kvalitet och en låg miljöpåverkan i alla våra 
verksamhetsprocesser. Utöver ledningssystem har vi 
en verksamhetspolicy samt en Uppförandekod som 
även de används som viktiga verktyg för vår styrning.  
Våra leverantörer och partners tar även del av vår  

Uppförandekod som stipulerar deras ansvar för mänsk-
liga rättigheter, antikorruption och affärsetik. 

På EBP har vi åtta övergripande KPI’er som redovisas 
minst månatligen. Dessa KPI’er ligger till grund för alla 
aktiviteter, utvecklingar och åtgärder vi gör. Lednings-
gruppen och fabriksgruppen följer utfall, gör rotorsaks-
analyser och definierar korrigerande åtgärder löpande.

PROCESSMÄTVÄRDE

Antal olyckor

Antal kundreklamationer

Skrotkostnader

Frisknärvaro

Produktivitet

Leveransprecision

Rörelsemarginal, EBIT

Lagervärde
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VÅRA INTRESSENTER
Vi på EBP har flera intressenter som påverkar alternativt påverkas av vår verk-
samhet. Ett första steg i vårt arbete var att under året identifiera och prioritera 
våra viktigaste intressenter: kunder, medarbetare, leverantörer, ägare, partners, 
lokalsamhälle och finansiärer.

Vi har idag olika dialoger med våra intressenter genom exempelvis medarbetarsamtal, kundmöten, styrelse-
möten, leverantörsenkäter, tillsynsbesök och löpande dialoger. Vi har däremot inte genomfört en direkt intressent-
dialog med utgångspunkt och fokus på hållbarhetsfrågor, vilket gör att vi i årets rapport inte presenterar någon 
sammanställd intressentdialog.

Nu när vi har genomfört denna prioritering har vi som ambition att under 2021 genomföra en mer strukture-
rad intressentdialog för att samla in och säkerställa en förståelse för de önskemål och förväntningar som finns 
på oss som företag med specifikt fokus på hållbarhetsfrågorna. Detta kommer möjliggöra för oss att i nästa års 
rapport redovisa vilka frågor som lyfts av respektive intressentgrupp men även att göra eventuella justeringar 
och omprioriteringar av våra frågor i väsentlighetsanalysen för att säkerställa att vi fokuserar på rätt frågor.

Kunder

Medarbetare

Ägare

PartnersFinansiärer

Lokalsamhälle

Leverantörer

EBP
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PRIORITERING GER  
RIKTNINGEN FRAMÅT

Analysen tar hänsyn till vilka risker och möjligheter som vi har störst möjlighet att påverka i relation till hur viktiga 
de är för våra intressenter. För att vi ska kunna arbeta fokuserat och strategiskt med hållbarhet har vi analyse-
rat våra mest väsentliga hållbarhetsområden utifrån både ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
Väsentlighetsanalysen togs fram i en projektgrupp bestående av VD, ekonomichef, HR-chef samt kvalitet- och 
miljöchef tillsammans med externa specialister. Läs mer om hur vi hanterar våra risker och möjligheter under 
respektive avsnitt i rapporten.

För att ha ett framgångsrikt arbete och fokusera på det som är väsentligt är det 
viktigt att prioritera. Under året har vi därför tagit fram en väsentlighetsanalys som 
hjälper oss att navigera bland intressenternas förväntningar, omvärldens krav och 
de risker och möjligheter som finns för vår verksamhet.

©2021 Grant Thornton Sweden AB. All rights reserved.
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ANSVARSFULL TILLVERKNING
Med vår affärsmodell är vi en partner genom hela eller delar av en fordonsmodells 
livscykel.  I vissa affärer är vi med och påverkar redan från designfasen där EBP 
bland annat via underleverantörer gör simuleringar mm för att säkerställa att pro-
dukten är möjlig att producera till efterfrågad kvalitetsnivå. Detta kräver ett stort 
engagemang från vår sida och arbetet görs i nära samarbete med våra kunder och 
samarbetspartners. För att ha en långsiktig lönsamhet är det viktigt att vi bedriver 
en ansvarfull tillverkning med en hållbar tillväxt och att vi levererar våra produkter i 
rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad – både internt och externt. 

Ekonomisk stabilitet
Vår verksamhet kännetecknas av att vi bedriver verksamheten på ett lönsamt sätt för att få en långsiktighet och 
möjlighet att förbättra samhället. För att jobba mot detta är det viktigt för oss att säkerställa en stabil ekonomisk 
utveckling. En god och stabil lönsamhet ger oss möjlighet att återinvestera i en hållbar utveckling så att vi ständigt 
kan utveckla och förbättra våra processer och öka vår konkurrenskraft på marknaden. Vi vill vara en långsiktigt hållbar 
partner till våra kunder och leverantörer med en långsiktig avkastning till våra ägare. 

Under 2020 minskade våra försäljningsvolymer både för serie- och reservdelsartiklar till följd av Covid-19, 
vilket såklart har haft en negativ påverkan på vårt resultat. Samtidigt som det slagit hårt på försäljningen har det 
gett oss möjlighet att fokusera på det långsiktiga arbetet genom att kunna ha ett högre tempo i vårt pågående 
förändringsarbete med att göra verksamheten än mer effektiv, mer konkurrenskraftig, mer hållbar, mer säker 
och mer utvecklande.

2018 2019 2020

Nettoomsättning, MSEK 374 405 283

Rörelsemarginal EBIT -6,5% 3,1% -5,2%

Balansomslutning, MSEK 244 246 192

Soliditet 35% 43% 48%

Lagervärde, MSEK 93,6 85,3 69,6
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Produktkvalitet
Kvalitet är en grundförutsättning för att med lönsamhet uppnå leverans i rätt tid och ska vara naturligt inbyggt 
i alla våra processer. Alla anställda inom EBP ansvarar för att leverera produkter och tjänster i rätt tid, till rätt 
kvali tet och till rätt kostnad.  Vi arbetar med att ständigt förbättra och utveckla våra processer för att säkerställa 
rätt produktkvalitet. Vi strävar efter ett medarbetardrivet förbättringsarbete i alla våra processer, där ambi-
tionen är att alla medarbetare bidrar med sin kompetens och med sitt engagemang. Personalen är utbildad i 
grundläggande kvalitetsarbete och under 2020 fortsatte vi med en kvalitetsutbildning ”Rätt från mig” för alla 
anställda. På grund av pandemin och omprioriteringar fick utbildningen tyvärr pausas under året, men den 
planeras att slutföras under 2021.

För att uppfylla våra kunders krav på ett effektivt ledningssystem är vi certifierade enligt ISO 9001 och IATF 
16949. Förutom att uppfylla våra kunders formella krav vill vi också uppnå, men helst överträffa våra kunders 
förväntningar. Vi mäter ständigt vårt kvalitetsutfall och arbetar målmedvetet med ständiga förbättringar. Vi ana-
lyserar rotorsaker till avvikelser och genomför vid behov korrigerande åtgärder. Vi utvärderar våra produkters 
kvalitet genom att mäta antal reklamationer, PPM (parts per million) och mängden skrot. 

2018 2019 2020 MÅL

Kundreklamationer, antal snitt/vecka 5,7 4,2 0,53 <1,34

Leveransprecision, % 79,0 93,7 92,5 >95

Skrotkostnader, sek snitt/vecka, TSEK 198,6 117,4 27,7 <54

Produktivitet, % 85,0 96,2 96,8 >85

Produktivitet
En av våra utvalda övergripande KPIer är produktivitet. En viktig del har varit förbättringen av vårt förebyggande 
underhållsarbete, vilket lett till ökad tillgänglighet i våra maskiner och utrustning. Genom en ökad tillgänglighet, 
effektivisering av processer och förbättrad planering i verksamheten har produktiviteten utvecklats positivt. 

I vårt systematiska förbättringsarbete kopplat till produktivitet letar vi kontinuerligt efter tekniska förbättringar 
och flödesoptimeringar i våra olika tillverkningsprocesser. Några viktiga åtgärder som gjorts under 2020 är att 
vi investerat i viktiga förbättringar i måleriprocessen (läs mer om dessa under ”vårt ansvar för miljön”). För att 
effektivisera flödena mellan våra olika processer har vi under året ökat vårt interna samarbete såsom in- och 
utlåning av personal, samarbete kring kvalitetsarbetet samt tekniskt utbyte mellan avdelningarna. Även vårt 
arbete med att minska skrotutfall och reklamationer har resulterat i en ökad produktivitet. 
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TRYGG & MENINGSFULL 
ARBETSPLATS
Med ca 130 medarbetare har vi ett stort ansvar och en viktig uppgift i att skapa en 
trygg och meningsfulls arbetsplats. På EBP vill vi ha långsiktiga personliga relationer 
till våra medarbetare där vi erbjuder meningsfulla anställningar präglade av samar-
bete, kontinuerlig kompetensutveckling, en säker arbetsmiljö och en plats där alla 
är välkomna. För oss är det avgörande att ha medarbetare med rätt kompetens för 
sin roll för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Därför är vår målsättning att genom sam-
verkan och dialog mellan företagsledning, fackliga parter och medarbetare verka 
för att vi tillsammans bidrar till en fortsatt positiv utveckling av företaget.

Arbetsmiljö
Vi har våra medarbetares hälsa och arbetsmiljö i centrum och integrerar arbetshälsa och säkerhet i affärsverk-
samheten. En sund och säker arbetsmiljö med schyssta arbetsvillkor är därför en viktig fråga och något vi stän-
digt arbetar med. Vi på EBP tillhandahåller våra medarbetare en säker, hälsosam och utvecklande arbetsplats. 
En trivsam arbetsplats med en god arbetsmiljö är en förutsättning för oss för att kunna vara produktiva och  
konkurrenskraftiga, men även för att stärka vårt varumärke och öka våra möjligheter att attrahera och rekrytera 
nya kvalificerade medarbetare. 

Vi bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och 
utveck lande arbetsplats för alla verksamma, där risker för arbetsrelaterad ohälsa och olyckor kartläggs, före-
byggs och följs upp. Riskbedömning är en naturlig del av det dagliga arbetet och utförs genom löpande dialog 
med medarbetarna. Möjliga brister åtgärdas genom insamling av data från skyddsronder, medarbetarintervjuer 
och arbetsplatsmöten. Samtliga chefer är ansvariga för att genomföra riskbedömningar och vid behov vidta 
förebyggande och korrigerande åtgärder. 

Viktiga inslag i detta är det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljökommitténs roll. Vi ska ytterligare 
verka för goda insatser inom friskvård och andra incitament som förstärker EBP som ett utvecklande, trivsamt 
och professionellt företag. I samband med rehabilitering ska vi ha effektiva processer som underlättar återgång 
till arbete eller annan adekvat placering i eller utanför företaget. Företagshälsovården, Trygghetsrådet och an-
dra förebyggande nätverk är viktiga samarbetspartners i dessa sammanhang.

Ett stort fokus inom vårt arbetsmiljöarbete är säkerhet, där vi kontinuerligt följer upp olyckor och tillbud. 
Alla olyckor och tillbud rapporteras i vårt interna system och det är stående som första punkt på mötet ”daglig 
styrning”. Vi uppmuntrar tillbudsrapportering då vi vet att det är en bra input till förebyggande arbete för att 
minska risken för olyckor. Antalet olyckor och tillbud under 2020 är likvärdigt mot 2019 och det vi sett är att 
majoriteten av olyckorna var skärskador. Utifrån denna observation har vi under året förbättrat vår standard för 
skyddshandskar i syfte att minska skärskador. 

Under slutet av 2020 hade vi väldigt höga nivåer av sjukfrånvaro vilket hade ett samband med Covid-19.  
Vi analyserar såväl långtidssjukfrånvaro som upprepad korttidsfrånvaro och genomför åtgärder vid behov.

2018 2019 2020 MÅL

Frisknärvaro, % 97,08 97,3 96,8 >97

Olyckor, antal 14 11 0
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Kompetensutveckling
EBP verkar i en bransch som är beroende av specialistkunskap. Därför är det av högsta relevans för oss att vara 
en arbetsgivare som attraherar talanger och får dem att stanna hos oss under en längre tid. Vi strävar efter att 
skapa en arbetsmiljö som motiverar och engagerar våra anställda till att ta egna initiativ, göra det lilla extra och 
ha rätt attityd när det gäller kundservice och att tillmötesgå kundernas behov. För att vi ska lyckas i vårt uppdrag 
är det viktigt att ha anställda med rätt kompetens. EBP är på så vis beroende av kompetenta medarbetare och 
vi behöver därför arbeta aktivt med kompetensutveckling för att behålla kvalificerade medarbetare. Vi vill attra-
hera de bästa medarbetarna och för att det ska vara möjligt behöver vi vara en fantastisk arbetsgivare. Det gör 
vi genom att erbjuda en trygg och meningsfull arbetsplats med ett tydligt och bra ledarskap och en kultur som 
främjar utveckling för våra medarbetare. 

Vi arbetar fortlöpande med att säkerställa rätt kompetensnivå genom att erbjuda utbildning och träning av 
våra medarbetare. Varje år utför vi en gapanalys kopplat till medarbetarnas kompetens för att identifiera vilka 
medarbetare som behöver en viss kompetensutveckling. Företagets utbildningsplan ska vara relevant och vara 
kopplad till behoven i affärsplanen. Vi strävar efter att vara en lärande organisation där kunskap och erfarenhet 
delas av de anställda.

Ett viktigt instrument i medarbetarutvecklingen är det årliga medarbetarsamtalet. Medarbetarsamtal ska 
genomföras minst 1 gång per år.

För att ytterligare förbättra arbetet kring kompetensutveckling, trivsel och arbetsmiljö mm planerar vi att 
genomföra en medarbetarenkät under 2021. 

Jämställdhet, mångfald & inkludering
Vår organisation ska präglas av att alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Jämställdhet, mångfald och inkludering är en av våra branschers stora utmaningar. Vi tror att dessa områden 
bidrar till ett bättre beslutsfattande samt en god företagskultur. Därför bedriver vi ett aktivt jämställdhets- och 
mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande principen om likabehandling.

Mångfald uppmuntras på alla nivåer i verksamheten och ingen form av kränkande särbehandling, trakasserier 
eller diskriminering accepteras. För oss på EBP är jämställdhet, mångfald och inkludering en fråga som vi vill 
ta ett tydligare strategiskt grepp kring framöver. Genom lokala initiativ vill vi bidra till att långsiktigt öka mång-
falden samtidigt som vi strävar efter en jämnare könsfördelning. För att stärka detta arbete har vi i vår upp-
förandekod definierat principer kring att vid rekrytering och i relationer med våra medarbetare agera på sådant 
sätt att vi inte diskriminerar någon.

Med planen vill vi skapa en arbetsmiljö som är lämplig för både män och kvinnor, där alla känner sig välkomna. 
Inom produktion är dock detta svårt då tillgången av kvinnliga ingenjörer inom vår industri är låg. Vår ambition 
är att redan i tidigt skede verka för fler kvinnliga ingenjörer och en mer jämställd bransch. Vid rekrytering och 
befordran i företaget ska mångfald och könsfördelning prioriteras, när likvärdig kompetens finns.

De risker för brott eller kränkningar av mänskliga rättigheter som vår verksamhet omfattas av är diskriminering 
och trakasserier i vår egen verksamhet, samt otillbörliga arbetsvillkor hos våra underentreprenörer och leve-
rantörer. Vi har ingen policy för mänskliga rättigheter, men dessa frågor stipuleras i vår uppförandekod. EBP har 
antagit en visselblåsarpolicy som anger hur medarbetare, som har anledning att påtala allvarliga missförhållan-
den, kan agera utan att bryta mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet eller riskera att drabbas av arbetsrättsliga 
åtgärder. Vi har kommunicerat vår visselblåsarfunktion till alla medarbetare för att alla ska känna sig trygga i att 
rapportera in eventuella missförhållanden.

2018 2019 2020

Medelantal anställda 195 195 164

Andel kvinnor/män, % 15/85 15/85 15/85



16.

VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN
Klimatförändringarna är vår generations stora ödesfråga. Miljöfrågor är därför en 
viktig del av EBP’s värdegrund och vi som företag vill ta vårt ansvar genom att nyttja 
resurser på ett ansvarsfullt sätt. Med en kvalitetssäker tillverkning och en hög pro-
duktivitet kan vi minska vår negativa påverkan på miljön. Vi beaktar miljöaspekterna 
utifrån deras miljöpåverkan ställd i relation till god ekonomi för alla inblandade 
parter och jobbar för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan genom utveckling 
av vår produktion, tjänster och våra processer. Vi ser det som en självklarhet att 
även dela med oss av vår kunskap och exempelvis försöka påverka kundernas val av 
emballage och paketering med hänsyn till dess miljöpåverkan.

Energianvändning
En viktig del i att minska vårt klimatavtryck är genom att minska vår energianvändning. Vi ser ett tydligt sam-
band mellan en effektiv energianvändning, minskad miljöpåverkan och minskade driftskostnader. Genom att ta 
hänsyn till utsläppen som genereras av vår energianvändning i vårt sätt att arbeta kan EBP även minska drifts-
kostnaderna till följd av energibesparingar. Under 2020 har vi därför genomfört en energikartläggning för att 
identifiera vart i verksamheten vi med olika åtgärder kan göra besparingar. 

Som exempel på energibesparande åtgärder utförs löpande övergång till mer energieffektiv LED-belysning i 
samband med byte/underhåll. Vi säkerställer en effektiv användning av maskiner och utrustning och fokuserar 
på ”nedsläckning” av utrustning när den inte används. Vi genomför också energirondering. Tryckluftssystemet 
är uppdaterat och en del aktiviteter för värmeåtervinning är genomförda. 

Energiförbrukning vid nya inköp värderas. Vår ändringskommitté är ytterligare ett ”filter” för att säkerställa att 
vi gör rätt val både ur miljö- och kvalitetshänseende samt ekonomi. Oxsilan-projektet i måleriprocessen är en 
stor potential till att sänka energi- och vattenförbrukning, läs mer om detta projekt i rutan här bredvid.

2018 2019 2020 MÅL

Energianvändning el & gas (GW),  
snitt/månad 1,19 1,10 <1,30
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NY MÅLERIPROCESS MINSKAR VÅR RESURSANVÄNDNING
Nuvarande förbehandling i måleriprocessen görs med zinkfosfat. Denna metod är väl beprövad, har funnits 
länge och ger ett säkert kvalitetsutfall. Den är dock starkt miljöpåverkande, genererar metallhaltigt slam, kräver 
mycket energi och har begränsningar gäl-
lande mängden aluminium. Det har därför 
utvecklats en ny typ av förbehandling som 
är en tunnskiktsteknologi. Ett av dessa va-
rumärken, Oxsilan, har i samarbete med en 
av våra kunder testats på EBP med godkänt 
resultat. Fördelarna med denna teknologi 
är mindre mängd giftklassade kemikalier, 
energibesparing med 40%, vattenbesparing 
med 50%, minskad mängd slam men även 
mindre behov av förebyggande underhålls-
arbete. På EBP kan vi nu, när en kund tar 
beslut att byta, omgående erbjuda denna 
tekniska lösning. 
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Avfallshantering
Att ta hand om och återvinna vårt avfall är en viktig faktor för att minimera vårt miljöavtryck. På EBP har vi åter-
kommande möten med avfallsentreprenör för att förbättra rutiner och instruktioner som rör avfallshanteringen 
samt ta del av nyheter inom avfallsområdet. En viktig faktor som minskar vårt och våra produkters miljöpåver-
kan väsentligt, är hur vi effektiviserar våra processer och minskar antal fel i de olika processerna. I samband med 
tillverkningen uppkommer restprodukter av olika slag, industriavfall såväl som farligt avfall. 

Största källan till farligt avfall kommer från vår måleriprocess. I syfte att minimera mängden farligt avfall från 
den processen har vi under året investerat i en ny indunstaranläggning, läs mer om detta i rutan här nedan.  
Ett annat sätt för oss att minska mängden farligt avfall är att se över anskaffningen av kemikalier. Vi har en kemi-
kaliegrupp som riskbedömer anskaffning av varje ny kemisk produkt. Vi arbetar aktivt för att hålla nere antalet 
kemikalier. Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljö och miljö när vi bedömer nya kemikalier.

Under 2019 introducerades en ny övergripande KPI, Miljöavvikelser. En miljöavvikelse genereras i vårt avvikelse-
hanteringssystem i samband med en miljöincident. Genom vårt avvikelsehanteringssystem kan vi säkerställa en 
korrekt rotorsaksanalys och korrigerande åtgärder. Under 2020 såg vi en ökning i antalet miljöavvikelser jämfört 
med 2019. Den dominerande orsaken till miljöavvikelser är felsorterat avfall från vår Pressprocess och vi har därför 
infört kameraövervakning i den processen vilket har gett ett bra resultat och minimerat den typen av avvikelser.

2018 2019 2020

Miljöavvikelser, antal snitt/vecka 0,2 0,3

INDUNSTNING MÅLERIPROCESSEN
Under 2020 har företaget investerat i en indunstare för processvattenrening i måleriprocessen. Denna 
investering gör att vi avsevärt minskar mängden farligt avfall från måleriprocessen, våra kostnader för 
destruktion samt att det möjliggör återanvändning av processvatten. I och med den minskade voly-
men farligt avfall minskar vi också mängden transporter av farligt avfall från EBP till extern depå för 
hantering. Indunstaren gör att vi får ett renare processvatten vilket direkt har en positiv effekt på vår 
produktkvalitet i måleriet. Vi minskar därmed risken för extra arbete på artiklarna och/eller mängden 
skrot från måleriprocessen. 
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Utsläpp till mark och luft
Att agera ansvarsfullt för att minska och säkra låga nivåer av utsläpp till mark och luft är en hygienfaktor för 
EBP. Våra processer kan leda till att vissa utsläpp och partiklar släpps ut. Om vi inte lyckas tillämpa åtgärder för 
att förhindra föroreningar kan det leda till en rad negativa konsekvenser för miljön men också för EBP, såsom 
böter och påföljder för bristande efterlevnad av nationella standarder för förebyggande av föroreningar, skadat 
anseende och höga kostnader i samband med sanering och eventuell ersättning. För att minimera risken för 
den här typen av utsläpp har vi implementerat ledningssystem samt infört en rad olika initiativ för att minska 
användningen av bland annat kemikalier. 

Under 2019 gjordes en översyn av redahållning av kemikalier vilket resulterat i att förbrukningskemikalier 
numera förvaras i ett centralt förråd. Denna lösning skapade förutsättningar med flera miljöfördelar där en 
omedelbar effekt blev minskad risk för kassering på grund av utgånget datum. Vidare ges bättre möjligheter att 
minska antalet kemikalier genom att det blir enklare att samordna vilka kemikalier som används, så att inte olika 
kemikalier används för samma funktion i olika delar av verksamheten.

Transporter
Med leverantörer och kunder spridda över Europa är logistik en viktig del i vår verksamhet. När det gäller 
transporter från EBP så är det våra kunder som väljer och ansvarar för dessa transporter och EBP har en mycket 
liten möjlighet att påverka val av transportlösningar i det flödet. Däremot arbetar EBP aktivt med att optimera 
planering av vår produktion och leverans av våra produkter i syfte att undvika extratransporter både till och från 
EBP. Med kundernas behov och avrop som bas försöker vi alltid optimera fyllnadsgrad, för att minimera behovet 
av bilar så långt det är möjligt.

En viktig faktor för att minska transporter är att säkerställa en god kvalitet på våra produkter. Kundreklamationer 
generar onödiga transporter i form av retur av artiklar och eventuell ersättningsleverans till kund. EBP har under 
2019 och 2020 fokuserat mycket starkt på just kundreklamationer och kassationer med mycket gott resultat.

I dagsläget följer vi inte upp några specifika mål eller nyckeltal kopplat till själva transporterna och de utsläpp 
dessa genererar. En målsättning för 2021 är att göra en kartläggning över detta. 
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VÅRT BIDRAG I VÄRDEKEDJAN
EBP’s affärsmodell som nischvolymstillverkare av karossdelar innebär att vi har en 
värdekedja där vi lägger stort ansvar och förtroende hos såväl våra leverantörer 
som kunder. Vårt bidrag i värdekedjan är att tillverka karossdelar av högsta kvalitet 
och bedriva en verksamhet som genomsyras av en hög affärsmässig etik, ansvars-
fulla inköp samt hållbara relationer med våra kunder.

Affärsetik
Vår globala närvaro ställer krav på att vi tar ansvar – för oss själva och för andra. Vi har därför skapat ett regel-
verk i form av vår uppförandekod. Denna uppförandekod är ett ställningstagande för EBP som företag och ska 
följas av såväl medarbetare som affärspartners. EBP följer tillämpliga lagar, regler, direktiv och förordningar som 
gäller på de marknader där vi är verksamma. Mutor och bestickning får aldrig förekomma. För oss innebär detta 
att vi alltid ska agera respektfullt, transparent och professionellt mot alla parter vi möter. En hygienfaktor för att 
säkerställa detta är vår nolltolerans mot mutor, korruption och brott mot mänskliga rättigheter i vår verksamhet. 
I vår uppförandekod styrker vi att vi ska präglas av hög affärsmässig etik och följa de lagar och regler som styr 
våra affärsrelationer. Under 2020 har inga fall av mutor och korruption uppmärksammats.

EBP har antagit en visselblåsarpolicy som anger hur medarbetare, som har anledning att påtala allvarliga miss-
förhållanden, kan agera utan att bryta mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet eller riskera att drabbas av arbets-
rättsliga åtgärder. Inga fall av kränkningar av mänskliga rättigheter har under året kommit till vår kännedom.

Inköp
Kontinuerlig samverkan med strategiska leverantörer är allt viktigare för att kunna ta nya affärer och säkerställa 
affärernas lönsamhet under hela livscykeln. I syfte att förbättra den inre såväl som yttre effektiviteten för alla 
samverkande aktörer i försörjningskedjan arbetar vår inköpsavdelning för ett nära samarbete med leverantörer. 
Inköp ska säkerställa en prisutveckling som följer eller är bättre än styrande marknadspriser. Samtliga köp på 
EBP ska genomföras i god konkurrens, vilket förutsätter planering och erforderlig tid för ett kvalitetssäkrat 
inköps arbete där beställare och inköpare arbetar tillsammans.

Det är viktigt för oss att vi köper in varor med rätt kvalitet från våra leverantörer, att allt material används 
på ett tekniskt hållbart sätt, håller över tid och skapar nöjda kunder. I vår inköpsprocess ingår att vi alltid ska 
välja material och metoder som varken på kort eller lång sikt påverkar kvalitet, miljö och arbetsmiljö negativt. 
Vi har även som krav att alla våra material-leverantörer ska vara ISO-certifierade. I samband med upphandling 
säkerställs att leverantörer av varor och tjänster har system för att hantera tillämpliga krav. Ett förfrågnings-
underlag redovisar de krav som ställs på varan eller tjänsten och där stipuleras även specifika krav på ansvar 
och specifikationer, exempelvis miljödeklarationer och att våra leverantörer ska följa vår arbetsmiljöplan. Under 
2020 påbörjade vi ett arbete med att förstärka samarbetet mellan kvalitet och inköp för att jobba mer aktivt 
med våra prioriterade leverantörer.

Inom vår reservdelsproduktion där vi tar över produktionen från våra kunder har vi inte samma möjlighet 
att välja leverantörer själva utan hänvisas istället till kundernas tidigare leverantörer och ”ärver” därmed villkor 
mm. Kunderna ställer krav på att specifikationer mm ska vara identiska som när kunden själv ansvarat för pro-
duktionen. Att exempelvis byta vilket lim som används i processen innebär eventuellt att nya krock- och kvali-
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tetstester behöver göras vilket skulle innebära stora kostnader. För att säkerställa att även dessa leverantörer 
lever upp till de förväntningar vi ställer i våra egna leverantörsbedömningar planerar vi att under 2021 inleda 
en leverantörsfokuserad dialog med våra kunder för att proaktivt identifiera eventuella risker. Vi kan då i tidigt 
skede föra en dialog med våra kunder kring vilka åtgärder som behöver vidtas.

Inköp- och logistikavdelningens prioriterade fokusområden är att genomföra analys och åtgärder för en ökad 
servicegrad till produktion, utveckla samarbeten med strategiska leverantörer med fokus på gemensam ut-
veckling, optimera material- och produktionsstyrning för att öka lageromsättningshastighet samt säkerställa 
att företaget följer inköpsrutinerna för att över tid nå lägsta möjliga totalkostnad. Vår logistikavdelning arbetar 
ständigt med att utveckla och förbättra logistikflöden samt optimera lagerhållningen på EBP med målsättning 
att genom en hög servicegrad bidra till en optimerad produktivitet. 

Hållbara kundrelationer
Vi agerar som ett pålitligt och ärligt företag och lever upp till våra åtaganden. Vi tror på långsiktiga kundrela-
tioner där vi tillsammans med våra medarbetare och affärspartners skapar underlag för starka ekonomiska 
resultat, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang. Med långsiktiga kundrelationer menar vi att 
det ska vara ekonomiskt hållbart både för oss och för kunden samtidigt som vi hushåller med naturens resurser. 
Vi tar ansvar för hur vi påverkar samhället och vi minimerar onödig förbrukning av de resurser vi förfogar över. 
Vår affärsmodell bygger på konkurrenskraftiga helhetskoncept på nischade volymer av karosseridetaljer, vilket 
innebär en komplexitet som måste hanteras under produkternas livstid. Stora variationer i volym över tid, 
speciell hantering internt och externt samt tekniska utmaningar gör att det krävs ett nära samarbete med våra 
kunder för att affärerna ska vara hållbara. Vi för därför en kontinuerlig dialog med våra kunder om deras behov. 
Vi är lyhörda för deras önskemål, samtidigt som vi i produkt- och produktionshänseende stöttar och bistår med 
vår expertis för att kunna påverka och uppmuntra kunden till mer hållbara val.
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