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Det här är ebm-papst:

Det här är ebm-papst
ebm-papst-gruppen är en världsledande, global koncern
verksam inom utveckling, tillverkning och försäljning av
energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens
inom avancerad motorteknologi, elektronik och aerodynamik ligger till grund för vårt framgångsrika produktsortiment.
Koncernen har 29 produktionsanläggningar världen över
och försäljningsverksamhet i totalt 48 länder. Moderbolaget ligger i Mulfingen, Tyskland. I Sverige har ebmpapst AB huvudkontor, tillverkning och lager i Järfälla
samt lokala försäljningskontor i Göteborg, Hässleholm,
Linköping, Älvsbyn och Örebro.
Vi är idag totalt 60 anställda. Dotterbolaget ebm-papst AS
finns i Oslo i Norge med totalt 7 anställda. Kunder finns exempelvis inom ventilation, kyla, värme, elektronikindustri,
automation, medicinteknik och fordonsindustri.
Vi försöker alltid att hitta den optimala lösningen för
kundens applikation vilket innebär att vi utvecklar,
producerar och levererar fläktar eller elmotorer som är
anpassade speciellt för vår kund. Ambitionen är alltid att
ha ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder.
Om den här rapporten
ebm-papst AB:s hållbarhetsredovisning avser brutet
räkenskapsår 1 april 2020 – 31 mars 2021. Redovisningen
syftar till att uppfylla kraven i årsredovisningslagen (ÅRL)
och omfattar ebm-papst AB i Sverige (556176–9513)
samt ebm-papst AS i Norge (NO924273038). Avvikelser i
omfattning finns i viss statistik och är då tydligt angivet.
Vi har följt de riktlinjer som anges i ÅRL angående
rapportens innehåll.
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Ledning
Hållbarhetsarbetet på ebm-papst styrs av dess ledningsgrupp.
Intressenter
De huvudsakliga intressenterna för ebm-papst är det
tyska moderbolaget, kunder, leverantörer, medarbetare
och myndigheter/samhälle. Utvärdering av intressentförhållanden sker bland annat genom sammanställning av
kundnöjdhet, leverantörsutvärderingar, medarbetarsamtal och anonyma hälsoundersökningar för personal samt
dialog med kommun och myndigheter.
Vårt hållbarhetsfokus är framför allt risk och regelefterlevnad, socialt/personellt ansvar och miljömässigt ansvar.
Riskanalys
Risker bedöms för företaget som helhet, för huvudprocesser samt ytterligare i den mån som intressenter
kräver.
Riskanalys görs i samband med fastläggande av mål och
strategi samt vid större förändringar i verksamheten, och
revideras inför varje nytt budgetår.

Inriktning
Inriktningen i hållbarhetsarbetet är prioriterad utifrån
vad som anses väsentligt för företaget, och kan påverkas av information från intressenter eller ändringar i
verksamheten. Vår verksamhetspolicy är ett betydande
styrmedel för att miljöarbetet prioriteras och utvecklas,
och i den kan vi läsa följande:

Uppförandekod
Moderbolagets globala uppförandekod omfattar alla
ebm-papst-bolag och ligger till grund för värderingar
om etik, mänsklighet, miljö och anti-korruption. Uppförandekoden är bindande för alla medarbetare och
policyer liksom rutiner utgår från denna.
Uppförandekoden finns att läsa här.

• Vår egen strategi för ökad hållbarhet, Green Intelligence, ska vara grunden till vårt agerande och till våra beslut
vilket innebär att nya produkter och processer ska ha en
mindre miljöpåverkan än sina föregångare.

Sociala förhållanden, personal och de mänskliga
rättigheterna
Vårt moderbolag har definierat tre ledord, som ska genomsyra hela verksamheten och samtliga medarbetares
dagliga arbete.
Dessa återfinns nedan med en kort förklaring.

• Fokus inom miljöarbetet handlar utöver våra produkter främst om sänkt miljöbelastning gällande våra
transporter, resande samt verksamheten i vår fastighet.
• Ledningen ska ge tydliga övergripande mål och stöd,
och den anställde ska förstå sin roll och medverkan i
aktiviteter som stödjer våra mål.

Mänsklighet:

Entusiasm:

Effektivitet:

Vi tar hänsyn och är öppna, lojala
och pålitliga gentemot kunder
och kollegor.

Vi drivs framåt av hängivenhet,
beslutsamhet och uthållighet.

Vår förmåga att skapa bästa möjliga
resultat utifrån vår potential.

ebm-papst har en personalpolicy som redogör för våra
grundläggande värderingar och riktlinjer för hur anställda ska bete sig mot kollegor, kunder och övriga intressenter. Vi har även en arbetsmiljöpolicy som beskriver
vårt arbete för att säkerhetsställa en god arbetsmiljö
som inte utsätter medarbetare för risker, ohälsa eller
skador. Den beskriver ambitioner och arbetssätt för att
skapa trivsel, säkerställa likabehandling och en nolltolerans mot diskriminering.

Medarbetare förväntas ta egna initiativ och ansvar för att
arbetsuppgifterna görs på ett föredömligt sätt, liksom
att chefer har en stor roll och ansvar att sätta tydliga mål
och klara förväntningar på sina respektive avdelningar.
Arbetet med likabehandling innebär att alla anställda har
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
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Sociala förhållanden & personal

Totalt antal anställda på ebm-papst AB och ebm-papst AS 2020/21
Tabellen visar antalet anställda samt inhyrd personal på ebm-papst i genomsnitt under året, uppdelat på olika typer av anställningskontrakt och kön.
Antal anställda

Varav kvinnor

Tillsvidareanställda, heltid

66

13

Inhyrd personal

4

0

Total arbetsstyrka

70

13

Risker relaterade till sociala förhållanden och personal är
exempelvis att en stressad medarbetare kan besluta att
lyfta tungt utan hjälp av medarbetare eller maskin och
därmed riskera att skada sig. Sjukskrivning i sin tur kan
innebära flera negativa konsekvenser för individiden,
dennes arbetsgrupp och företaget.

och säker i syfte att undvika olyckor, till exempel att
skyddsanordningar finns och är funktionella. Förmän
och chefer är förebilder för att ett bra och säkert arbete
utförs, och personal som använder verktyg som alstrar
värme eller gnistor får utbildning för att förebygga
olyckshändelser och skador.

Etiska leverantörskedjor
Leverantörskedjor är idag ofta globala och en ovisshet om
händelser längs kedjan kan innebära att verksamheter,
vars värderingar skiljer sig från vår, indirekt stöttas av oss.
93 % av inköpt varuvärde i år kommer från vår koncern
som följer RBA (Responsible Business Alliance) som är
en uppförandekod för elektronikindustrin och följer de
mänskliga rättigheterna enligt ILO.
Koncernen tillämpar strikta leverantörskrav med avseende
på etiska och sociala faktorer med de mänskliga rättigheterna som grund.

ebm-papst AB har idag cirka 100 aktiva varuleverantörer varav 20 % består av leverantörer av kundanpassat
material. Nya leverantörer i denna kategori genomgår en
leverantörsbedömning med frågor som rör miljö, kvalitet
och processer. Huvuddelen av våra leverantörer finns inom
EU, exempelvis i Tyskland, Italien, Polen, Finland
och Danmark, och är därmed på samma sätt som Sverige
och svenska företag förpliktigade att säkerställa att de
mänskliga rättigheterna tillgodoses.
Mer information om uppförandekoden RBA finns på
ebm-papst-koncernens hemsida.
Utbildning
Diagrammet visar ett ungefärligt antal externa
utbildningstimmar under detta år, totalt ca 302 h,
samt föregående år, fördelat efter avdelning. På

En anmärkning om bristfälliga arbetsvillkor eller oetiskt
beteende kan utgöra såväl rättsliga risker som allvarliga
hot mot företagets varumärke och trovärdighet. Genom
kontinuerligt genomförda informationsmöten för hela
bolagets personal samt mellan och inom avdelningar får
vi en ökad sammanhållning och möjlighet ges till delaktighet att bestämma hur och när olika arbetsuppgifter
ska utföras.

Pandemin har medfört ett antal ändrade
rutiner och införandet av nya temporära
sådana. Mässor och utbildningar har skett
digitalt eller skjutits framåt i tiden. Kundbesök har i största möjliga mån skett digitalt och kontorspersonal har arbetat hemifrån. Detta för att undvika spridning
av Covid-19 och skydda produktions, - och lagerpersonal
som inte har samma möjligheter att arbeta hemifrån.

Årliga utvecklingssamtal ska bidra till medarbetarens
utveckling, trivsel och att viktiga medarbetarsynpunkter
beaktas och följs upp. Vi har även ett förbättringsverktyg där alla medarbetare uppmuntras att rapportera
in olyckor, tillbud och andra förslag på förbättringar
inom personalvård, processer och verksamheten i stort.
Beslut, genomförande samt uppföljning bevakas av vår
kvalitetsansvarige och i år har 169 förbättringsförslag
lämnats in.

I huvudfastigheten har maxantal personer per rum markerats och plexiglas-skärmar i utrymmen såsom kök och
receptionsdisk monterats och ventilationen ökats. Regelbundna virus-tester, ökad städfrekvens, arbete i skift och
fri tillgång till ansiktsmask och krav på användandet av
dessa är andra exempel på hur pandemin inverkat på det
dagliga arbetet.

grund av pandemin har vissa inplanerade utbildningar skjutits framåt i tiden. Andra utbildningar
har utförts på distans digitalt vilket inneburit
färre antal kurstimmar.

Utvecklingssamtal
Diagrammet visar antalet genomförda utvecklingssamtal i procent på ebm-papst AB och
ebm-papst AS under detta och föregående år.
Utvecklingssamtal sker årligen och ska bidra till
utveckling av medarbetaren samt skapa en positiv arbetsmiljö. Bevakning att utvecklingssamtal
genomförts görs av ledningsgruppen i samarbete
med HR.

Sjukskrivning
Sjukfrånvaron bevakas av HR och kan vara en

Vi följer gällande lagstiftning såsom exempelvis arbetstidslagen och diskrimineringslagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställs att arbetsmiljön är både lagenlig

viktig indikator på personalens mående. Ambitionen är att vår sjukfrånvaro ska vara lägre än 3,9
% (FOLA 2020, Svenskt Näringsliv). Diagrammet
visar alla anställda på ebm-papst AB och ebmpapst AS korttids, - och långtidssjukfrånvaro
oavsett skäl.
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Korruption och miljö

Motverkande av korruption
Vår uppförandekod redogör för affärsetiskt beteende och
principer och stipulerar att vi säger nej till mutor och korruption – även om det innebär förlust av affärer.
Goda relationer mellan oss och våra kunder och leverantörer är viktigt för oss och vi fokuserar på långsiktiga, hållbara
samarbeten med nolltolerans mot mutor och korruption.
Risker inom lag- och regelefterlevnad är bland annat risk för
icke-tillåtna samarbeten, bedrägeri, förskingring etc.
Riskerna motverkas genom ett mycket tydligt ställnings
tagande från koncernledningen samt ebm-papsts ledning,
obligatorisk utbildning för samtliga medarbetare som har
externa kontakter och ett tydligt introduktionsprogram för
samtliga inklusive genomgång av VD.
Var tredje år genomgår avdelningar som bedömts kunna
utsättas för dessa händelser, exempelvis försäljare och

Miljö och framtidens digitala lösningar
ebm-papst filosofin GreenTech har sedan många år väglett oss i vår strävan att
kontinuerligt förbättra våra produkter och
processer för allt mindre påverkan på vår omgivning.
Detta innebär att en ny produkt eller process alltid ska
vara bättre än sin föregångare och produktionen av denna
ska ske med mindre belastning på miljön. Vi har i år tagit
filosofin till en ny nivå; Green Intelligence, där även digitalisering av våra produkter ger oss ytterligare möjligheter till
en mindre belastning på omgivningen.

inköpare, en online-kurs i ämnet där godkänt resultat är
krav. Kursen har till syfte att utbilda medarbetarna om
ämnet, vilka situationer som kan uppstå och hur vi då
ska agera. För övriga avdelningar hålls en genomgång av
respektive chef.
Kursen i kombination med vedertagna rutiner och kontrollsystem, däribland vår personalpolicys riktlinjer för
representation, fyra ögon-principen för representation
och betalningar samt policyer för uppförande motverkar
oegentligheter.
ebm-papst har inga fall där en anställd avskedats eller
utsatts för annan disciplinär åtgärd på grund av oetiskt
beteende eller korruption internt eller externt.
Rapporteringsmöjlighet för samtliga vid misstankar
om olämpligt beteende är tydlig och lättillgänglig via
intranätet som samtliga medarbetare har tillgång till.

Genom en molnbaserad plattform vars system automatiskt
lär sig algoritmer som användar-beteenden, aktivitet och
byggnadsmiljö kan klimatet i ett hus optimeras. Detta leder
till ett bättre inomhusklimat och samtidigt en energibesparing och därmed minskad CO2-emission.
Hållbarhet och digitalisering går hand
i hand och Green Intelligence är en
viktig grundsten i vår verksamhet och
framhävs tydligt i uppförandekoden för
alla ebm-papst bolag.

ebm-papst har strikta processer och rutiner kring
transporter, avfallshantering liksom val av leverantörer.
Speditörer ska ha ett uttalat miljöprogram samt aktivt
arbeta med att utvärdera alternativa bränslen, däck och
i övrigt använda miljöanpassade produkter. Verksamheten omfattas av Reach-förordningen samt RoHS- och
WEEE-direktiven, riktlinjer som även ställs som krav
på våra leverantörer. Detta försäkrar oss om att vi inte
i onödan köper in material med gifter som kan påverka
människa eller miljö, samt att material kan hanteras på
rätt sätt vid återvinning.
Kvalitetstänkande, miljötänkande och kompetens ska
vara utmärkande egenskaper hos våra leverantörer
liksom att gällande lagar och regler alltid ska följas.
Då vår verksamhet inte innefattar hantering av farliga
ämnen är riskerna inom miljöområdet för ebm-papst mer
generella. Det handlar huvudsakligen om att vi behöver säkerställa att våra leverantörer inte heller bedriver
särskilt miljöfarlig verksamhet. Utöver detta är riskerna
mer långsiktiga, som ett resultat av exempelvis utsläpp
vid transporter.
Verksamheten har som stående mål att årligen sänka
CO2-utsläpp från elförbrukning samt resor med tjänstebil och frakter i förhållande till omsättning med 3 % per
år. Årets mål var att uppnå ett maxutsläpp på 736 kg CO2
per MSEK. Installationen av ett nytt värme- och kylsystem i vår produktion och lager för att förbättra arbetsmiljön och öka ventilationen för att minska risk för smittspridning, samt en ökad mängd transporter resulterade i

att året landade på 759 kg CO2 per MSEK.
Vi har inlett ett projekt att effektivisera energiförbrukningen på huvudkontoret och samtidigt har bilpolicyn
uppdaterats med utfasning av dieselbilar och introducering av laddningsbara bilar.

Diagrammet visar föregående års och årets mål samt resultat på antal kg
CO2 -utsläpp per MSEK.

Vidare har mineraloljebaserat emballage ersatts av en
träoljebaserad version vilket gör emballaget mer töjbart
och därmed används i mindre mängd per kolli. Även
mängden utskrifter har minskat tydligt då pandemin
drivit fram digitala lösningar för fakturor och orderbekräftelser. Arbetet fortgår att även arkivering av bokföring ska ske digitalt samt att avtal framöver ska kunna
e-signeras.
Vår uppdaterade filosofi Green Intelligence betyder att vi
fortsätter med vår ’gröna’ produktion, våra ’gröna’ produkter och ett hållbart utnyttjande av resurser tillsammans med ett nytt, intelligent sätt att kontrollera fläktar,
drivsystem och system. Att erbjuda intelligenta lösningar
och produkter för att minimera energianvändningen är
alltid i fokus för ebm-papst.

Läs mer om ebm-papst digitala
lösning Building Connect. >>
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”Engineering a better life”
Besparing: 110 ton CO2
5 EXEMPEL PÅ ENERGIEFFEKTIVITET
Fläktar och motorer finns runtomkring oss i olika produkter, på olika platser och med olika syften.
Fläktar förser exempelvis byggnader med frisk luft eller kyler värmekänsliga komponenter samtidigt som våra motorer får rullbanden i industrier att fungera.

FläktVägg
Vårt flexibla fläktväggskoncept består av stapelbara
fläktkuber. Tekniken tillsammans med EC-teknologin ger
hög verkningsgrad, jämnt luftflöde med minimal turbulens och lägre ljud. Besparingar på upp till 50 % jämfört
med AC-motorer är inte ovanliga. Vi har använt ett
kundcase som jämförelse där två äldre axialfläktslösningar i ett sjukhus ersatts av en FläktVäggs-lösning bestående av 15 st kuber. Hela 110 ton CO2 sparas in per år.

ebm-papst var ett av de första företagen att inse de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med EC-teknologi och
står till stora delar bakom hur fläktar med EC-teknologi ser ut idag. EC-motorer möjliggör många gånger en halvering
av ventilationens totala energiförbrukning vilket betyder lägre utsläpp av koldioxid i vår atmosfär.
Förlegad teknik och dåligt utvalda komponenter kan vara miljöbovar med hög elanvändning. Här har vi samlat fem
exempel ur vårt sortiment som med kompetens inom avancerad motorteknologi, elektronik och aerodynamik resulterar i en minskad energiförbrukning och därmed minskade utsläpp.

KAMMARFLÄKT

RADICAL MED KÅPA

AXIBLADE

Direktdriven kammarfläkt försedd med energieffektiv
EC-integralmotor. Fläkthjulet har hög verkningsgrad och
låg ljudalstring och inloppskonan är försedd med mättutag. Fläkten lämpar sig för installation i såväl sug- som
tryckkammare. Vi har jämfört en K3G900AS0801 med
motsvarigheten MXPD71D-5,5kW. Genom fläktbyte kan
1 700 kg CO2 sparas in per år och fläkt.

Detta är en radialfläkt med kåpa ur fläktserien RadiCal.
Tack vare bakåtböjda skovlar och den aerodynamiska kåpan minskas flödesförluster och ljudet reduceras. Upp till
34 % högre verkningsgrad jämfört med tidigare centrifugalfläktar med liknande konstruktion. Vi har jämfört en
G3G190RP0304 med den konventionella G2E140AI2835.
180 kg CO2 kan sparas in per år och fläkt. Detta betyder
att om 350 villor ersätter fläkten i sin värmeväxlare kan
utsläppen reduceras med 63 ton CO2 per år.

Aerodynamisk design ihop med tryckåtervinning integrerat i en och samma fläkt. Fläkten är utformad för att
kunna kombineras med olika komponenter och anpassa fläktlösningen till aktuellt tryckområde och önskad
verkningsgrad.

Besparing: 1700 kg CO2

Besparing: 180 kg CO2
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Fläkten används exempelvis i datahallar och för kylning av kylrum. Vi har jämfört en W3G800KE5751 med
AC-motsvarigheten W8D800AN0101. Genom fläktbyte
kan 720 kg CO2 sparas in per år och fläkt.

MXRC III TAKFLÄKT-SERIE
MXRC III är tredje generationen av våra takfläktar. Genom
sin EC-motor och speciella konstruktion av ledskenor minskar överflödsluften och resulterar i bättre prestanda.
Vi har jämfört en MXRE35R-4 Radical mot en MXRC31R-A0000B. Fastighet med 15 stycken fläktar. En fastighet
med 15 omoderna fläktar kan genom byte till MXRC Gen
3-fläktar minska sin CO2-emission med 4 ton per år!

Besparing: 4 ton CO2/år

Besparing: 720 kg CO2
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www.ebmpapst.se

Resultatindikationer /
förteckning

Ämne
Mänsliga rättigheter
Leverantörskedjor

Korruptionsfall

Förklaring ämne

Förklaring resultatindikatorer

Resultat

Sida

RBA är en uppförandekod för elektronikindustrin. Uppförandekoden ska
bidra till mer hållbara leverantörskedjor.

Andel av varuvärde från leverantörer som åtagit sig att följa uppförandekoden RBA. Gäller ebm-papst AB.

93 %

5

Vi övervakar och undersöker vid behov våra rutiner och processer för att
säkerhetsställa ett etiskt agerande genom hela verksamheten.

Antal incidenter där anställda avskedats eller utsatts för annan disciplinär
åtgärd på grund av korruption. ebm-papst AB och ebm-papst AS har inga
korruptionsfall rapporterade.

2019/20 :0
2020/21: 0
Mål: 0
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Tabellen visar antalet anställda samt inhyrd personal på ebm-papst AB och
ebm-papst AS i genomsnitt under året, uppdelat på olika typer av anställningskontrakt och kön.

Se tabell

4

Sociala förhållanden och personal
Personal
Personalen är vår största tillgång och består bland annat av försäljningsingenjörer, administrativ personal, lager och produktion.
Sjukskrivning

Sjukskrivning kan vara en indikator på medarbetarnas arbetsmiljö och
trivsel. Vi gör flera åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Diagrammet visar sjukfrånvaron för alla medarbetare under föregående och
detta år. All korttids, - och långtidssjukfrånvaro oavsett skäl ingår.

2019/20 6,65 %
2020/21 4,1 %
Mål: 3,9%

5

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker årligen och ska bidra till utveckling av medarbetaren samt skapa en positiv arbetsmiljö.

Diagrammet visar antalet genomförda utvecklingssamtal under föregående
och detta år.

2019/20 82 %
2020/21 83 %
Mål: 100%

5

Utbildning

Utbildning ska bidra till personlig utveckling och ökad effektivitet.

Diagrammet visar ett uppskattat antal externa utbildningstimmar i år och
föregående år fördelat efter avdelning. Internutbildning ingår ej.

2019/20 618h
2020/21 302 h

5

Målet är att sänka verksamhetens CO2-utsläpp i förhållande till nettoomsättning med 3 % per år. Det som ingår i målet är huvudkontorets elförbrukning, tjänsteresor samt huvudspeditörs frakter. Gäller ebm-papst AB.
Emission från elförbrukning är beräknad efter Nordisk elmix 2016.

2019/20 759 kg CO2 per MSEK.
2020/21 759 kg CO2 per MSEK.
Mål 736 kg CO2 per MSEK

7

Mängd CO2-utsläpp som kan undvikas genom byte till EC-fläkt. Antal W *
antal driftstimmar per år/1000 = antal kWh elförbrukning per år. Detta multipliceras med 344/1.000.000 = motsvarande antal ton CO2 per år.

Reduktion av CO2genom byte till ebmpapst fläktlösning. .

Miljö
CO2 utsläpp

Våra produkter

10

HÅLLBARHETSRAPPORT 20/21

Minskad elanvändning och smartare transportval innebär en mindre miljöbelastning.

EC-fläktar har jämförts med äldre motsvarigheter. Alla jämförelser är jämförda vid den optimala driftpunkten för den ersatta fläkten.

Mål: att utveckla vår personal och se till att de
har den utbildning som krävs för att utföra sitt
arbete säkert och effektivt.
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ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel 010-454 44 00
info@ebmpapst.se
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