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Detta är Bufab
Bufab är ett handelsföretag som erbjuder helhetslösningar för inköp, kvalitets-

säkring och logistik av C-Parts.

Bufabs kunderbjudande syftar till att förbättra stabiliteten och produktiviteten 

i våra kunders leverantörskedja för C-Parts och säkerställer en hållbar leveran-

törskedja hela vägen. Vi erbjuder lokal kontakt med en partner och tillgång till 

vår ledande internationella leverantörsbas, globala verksamhet och innovativa 

lösningar för inköp och logistik. För våra kunder leder detta till lägre totalkost-

nad, förbättrat fullgörande av leveranser och stabil kvalitet, vilket sammantaget 

frigör mer tid att lägga på kärnverksamheten. Och vad som i ökande utsträck-

ning blir allt viktigare: bättre kontroll på hållbarheten i varje aspekt.  

Hållbarhetsperspektivet finns med i varje del av Bufabs verksamhet – från 

våra vägledande principer för hur vi bedriver vår verksamhet till hur vi köper in 

varje enskild komponent, säkerställer dess kvalitet och levererar den till kundens 

produktionslinje i rätt tid. Vi samarbetar proaktivt med våra leverantörer för att 

säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras och för att minska utsläpp i 

leverantörskedjan. Bufab strävar efter att ha ett ledande arbetsgivarvarumär-

ke och arbetar hälsofrämjande, trygghetsskapande och med stort fokus på 

säkerhet för våra anställda, leverantörer och andra som berörs av bolagets 

verksamhet. Vi anser att dessa satsningar stärker organisationen ytterligare och 

utgör grunden för rekrytering av nyckelkompetenser. Vi ser det också som en 

integrerad del av det värde vi erbjuder våra kunder.
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Om hållbarhetsrapporten
Hållbarhetsrapporten omfattar alla bolag i kon
cernen om inget annat anges. Se sid 49 in i Bufabs 
årsredovisning 2019 för en komplett lista över våra 
dotterbolag.

Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapporte
ring. Bufabs affärsmodell presenteras på sid 4, och 
på sid 30 finns en riskbeskrivning. Upplysningar om 
miljö återfinns på sid 12–15 och 16–18, sociala frågor 
och medarbetare på sid 24–28, mänskliga rättigheter 
på sid 25 och antikorruption på sid 14.

Bufab stöttar FN:s Global Compact och dess tio 
principer. Hållbarhetsrapporten utgör Bufabs rapport 
om framsteg (Communication on Progress, CoP) för 
2019. I rapporten tillämpas även GRI 103: Styrning 
2016. Revisorns rapport avseende den  lagstadgade 
hållbarhetsrapporten återfinns på  insidan av omsla
gets baksida.

Om du har frågor eller kommentarer på hållbarhets
rapporten, kontakta Jörgen Rosengren, VD Bufab, 
037069 69 00, jorgen.rosengren@bufab.com



1 450
 Medarbetare

28
 Länder

13 000
 Kunder

4 348
 Total omsättning MSEK

9%
 EBITA‑marginal

Vi är entreprenörer 
– med stora hjärtan

Vi levererar alltid – som ett lag

Vi är en ansvarstagande partner

Vi är lösningsinriktade
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Hållbarhet är  
högsta prioritet för Bufab

Vi har förstärkt vårt erbjudande, processer, leverantörsbas och hållbarhetsarbete på ett väsentligt sätt under 2019.  

Vi gör goda framsteg när det gäller många nyckeltal och har förbättrat vårt resultat i EcoVadis hållbarhetsrankning. 

Vi har också ökat vår omsättning med 15 procent och har tagit betydande marknadsandelar. Avslutningsvis har vi 

 förstärkt vår närvaro i Asien och Nordamerika och inom nya kundsegment. Vi har kommit en bra bit på väg mot vårt 

mål att vara den globala ledaren i vår bransch, verksamhetsmässigt och hållbarhetsmässigt.  
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Våra kunder är experter på sin kärnverksam-

het och har i allmänhet god kontroll på håll-

barhetsaspekter när det gäller sina A-Parts 

och B-Parts. Men när det gäller C-Parts har 

de för många leverantörer, alltför många 

delar och för stor komplexitet för att hantera 

det på ett bra sätt. Det är därför de vänder sig 

till en Supply Chain Partner som Bufab som 

hanterar C-Parts åt dem.

För oss är nämligen C-Parts själva kärn-

verksamheten. Många av våra kunder får 

hjälp från Bufab att minska sin komplexitet, 

sina leverantörsbaser, risker och totala 

kostnader.

De har för avsikt att få bättre kontroll över 

sin leverantörskedja, även ur ett hållbarhets-

perspektiv.

Vi kan säkerställa kvalitet och logistik för 

C-Parts som köps in från vår globalt ledande 

leverantörsbas och vi arbetar systematiskt för 

att ständigt förbättra hållbarheten.

Vi har förstärkt våra processer, verktyg 

och vårt team på nyckelområden som inköp, 

logistik och kvalitet under 2019. Vi har tagit 

fram och lanserat nya lösningar som hjälper 

våra kunder att förbättra sin produktivitet, 

såsom vårt sortiment EasyTrack™. Vi har 

också genomfört en tätare integration med 

både kunder och leverantörer med hjälp av 

nya digitala verktyg. Detta ger oss möjlig-

het att effektivisera hela värdekedjan och 

därigenom uppnå bättre precision och högre 

effektivitet. Vi förbättrar ständigt relationerna 

med våra viktigaste kunder och är på god väg 

att bygga upp en världsledande leverantörs-

bas. Dessa satsningar har finansierats genom 

den tillväxt vi har åstadkommit med hjälp av 

ökade marknadsandelar de senaste åren.

De globala marknaderna tappade fart 

under 2019 och osäkerheten ökade. Detta 

har lett till en minskad efterfrågan från 

våra kunder och att Bufab upplevde lägre 

organisk tillväxt än tidigare år. Men sådana 

upp- och nedgångar är en normal del av vår 

verksamhet och vi har lång erfarenhet av att 

hantera dem. Precis som i alla verksamheter 

krävs det att vi är snabba och flexibla i en 

föränderlig omvärld. Men våra långsiktiga 

mål och ambitioner förblir detsamma.  

VI KOMMER ATT BÖRJA  

DEFINIERA BUFABS MÅL OCH 

 AMBITIONER FÖR DE KOMMANDE  

ÅREN UNDER 2020.

Vårt systematiska arbete för hållbarhet i 

hela bolaget är centralt för våra framsteg. 

Vi fortsatte att genomföra vår strategi för 

”Ledarskap 2020” under 2019, vilket innebar 

hårt arbete och betydande investeringar. På 

många områden gjorde vi goda framsteg 

och uppnådde våra mål och ambitioner. På 

andra behöver vi öka takten under 2020. Vi 

ser dock viktiga framsteg och får också posi-

tiv återkoppling från våra viktigaste intressen-

ter: kunder, leverantörer, medarbetare och 

ägare. Ett exempel är att Bufab utnämndes 

till ”Mest lyhörda leverantören globalt” (Most 

responsive supplier globally) av en av våra 

viktigaste kunder, nämligen den internatio-

nella energigiganten Schneider Electric.

Vi har också fortsatt vårt  systematiska 

samarbete med EcoVadis, vår externa 

bedömningspartner av hållbarhet. Målsätt-

ningen är att nå Ecovadis guldnivå. Kravet för 

guld under 2019 är att överträffa 95 procent 

av branschkollegorna. Vi förbättrade vår po-

ängställning väsentligt under 2019, både vad 

gäller helheten och inom de flesta områden, 

men misslyckades med minsta möjliga mar-

ginal att uppnå kravet för guldnivån. Arbetet 

fortsätter. Vi införlivade också FN:s globala 

mål för hållbar utveckling i vår hållbarhets-

agenda för att ännu bättre förstå hur vi kan 

anpassa oss och bidra till målen under 2019. 

Vi har brutit ner dessa övergripande mål 

ytterligare till delmål och nyckeltal som är 

kopplade till vart och ett av våra fokusområ-

den för hållbarhet. Vissa av dessa publiceras 

för första gången i denna rapport. 

De är viktiga steg. Målet är att hjälpa 

vårt team att fokusera arbetet på områden 

där effekten är som störst och att uppnå 

transparens och engagemang genom hela 

organisationen.

När vi ser framåt kommer vi att ta oss tid 

under 2020 för att definiera Bufabs mål och 

ambitioner för de kommande åren, både 

som företag och på hållbarhetsområdet. 

Detta är spännande men samtidigt kom-

plicerat, eftersom försörjningen av C-Parts 

är en mycket stor utmaning när det gäller 

hållbarhet. Vi har över 13 000 kunder och 

tusentals leverantörer över hela världen och 

årligen hanterar vi miljarder komponenter 

med över 150 000 olika specifikationer. Att 

förbättra hållbarheten i ett så komplext nät-

verk kräver ett systematiskt, långsiktigt arbete 

inom många olika områden. Detta innebär 

till exempel att vår inköpsstrategi och globala 

inköpsteam måste bygga strategiska partner-

skap med leverantörer. Med dessa partners 

kan vi uppnå affärsmässigt goda villkor, bra 

rörelseresultat, utmärkt kvalitet samtidigt 

som vi tar fullt ansvar för miljömässig, social 

och finansiell hållbarhet. Vi grundar vårt 

hållbarhetsarbete på de tio principerna i FN:s 

Global Compact som vi undertecknade 2011. 

Arbetet är indelat i fyra fokusområden:

•  Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhets arbete

•  Ansvarsfull tillväxt

•  En hållbar global affär

•  Människor och relationer

Uppgiftens komplexitet i kombination med 

vår globala närvaro och storlek gör det till en 

utmaning. Vi påstår inte att vi är  perfekta. I 

stället lovar vi våra kunder och andra intres-

senter att hållbarhet är högsta prioritet för 

oss. Och vi lovar att med Bufab som Supply 

Chain Partner kommer våra kunders leve-

rantörskedja för C-Parts att bli mer och mer 

hållbar för varje år.

I denna rapport kan ni läsa om våra åtgär-

der under 2019 och om våra planer för att bli 

ledande på hållbarhet i vår bransch.

Värnamo, mars 2020 

Jörgen Rosengren 

VD och koncernchef

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER 2019 

•  Konsekvensanalys av FN:s globala 

mål för hållbar utveckling 

•  Intensifierade kvalitets- och håll bar-

hetsrevisioner av nyckel leverantörer 

enligt en uppstramad uppförande-

kod för leverantörer

•  Implementering av nyckeltal och 

mål för varje fokusområde för håll-

barhetsarbete, till exempel hållbar 

energianvändning  

— Inköpt elektricitet uppgick till  

 3,5 (4,3) MWh/MSEK 

— Koldioxidutsläpp uppgick till  

 0,60 (0,76) MT/MSEK

•  Ökad investering i Bufab Academy

 •  Väsentligt förbättrat helhetsresultat   

enligt EcoVadis

Bufab HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 3
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Affärsmodell – hållbarhet  
genom hela värdekedjan

Bufab erbjuder globala helhetslösningar för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C‑Parts.

Våra kunder har höga krav på hållbarhet i 

leverantörskedjan och de väljer leverantörer 

utifrån en samlad bedömning av både direkta 

och indirekta kostnader. Bufabs ambition är 

att kunna möta de högsta kraven på mark-

naden när det gäller kvalitet, leverans, flexibi-

litet/precision och kostnadseffektivitet. Vi är 

också fast beslutna om att erbjuda den mest 

hållbara leverantörskedjan för C-Parts som är 

möjlig. 

Leverantörer och logistik

Bufab har byggt upp ett globalt nätverk av 

leverantörer och köper totalt in 150 000 

unika artiklar från främst Asien och Europa. 

Dessa distribueras med hjälp av effektiva, 

samordnade transporter från vårt globala 

nätverk av lager som levererar lokalt till 

våra kunder varje vecka eller till och med 

på daglig basis. Som ett komplement till 

handelsverksamheten tillverkar Bufab 

även särskilt tekniskt krävande C-Parts vid 

fem anläggningar i Sverige och en i Stor-

britannien.

En marknad i förändring

Våra kunders drivkraft är att minska sina 

kostnader och öka sin produktivitet genom 

effektivare hantering av C-Parts, samtidigt 

som de tar hänsyn till kraven för människor 

och miljö. Bufab tar ett heltäckande ansvar 

för kundernas hantering av C-Parts, vilket 

sänker deras totala kostnad och ger dem 

tid och energi att fokusera på sin kärn-

verksamhet.

Kraven på leverantörer av C-Parts ökar 

varje år. En konsolidering av leverantörer är 

av högsta prioritet för våra kunder men 

också en kostsam och tidskrävande övning. 

Kunderna är i ökande grad selektiva när det 

gäller sina val av partner på vårt område. Vi 

anser att på lång sikt kommer en stor del av 

marknaden att konsolideras till några större 

aktörer med global närvaro och storlek, 

efterfrågad spetskunskap inom inköp, logistik 

och kvalitet, samt med förmågan att garan-

tera hållbarhet genom hela leverantörs-

kedjan. Vi ser detta som en inspirerande 

utmaning och har för avsikt att bli ledaren 

inom hållbarhet i vår bransch.

Icke‑finansiellt värdeskapande

Genom att inköp, kvalitetssäkring och logistik 

av C-Parts är själva kärnan i Bufabs affärs-

modell har vi förutsättningar att hantera 

hållbarhetsfrågor kring C-Parts bättre än våra 

kunder. Förmågan att skala upp verksam-

heten är en konkurrensfördel och en möjlig-

het att ställa högre krav och ändå vara 

konkurrenskraftiga. Tack vare vårt stora 

globala nätverk och vår spetskunskap inom 

C-Parts har vi större möjlighet att ställa krav 

på leverantörerna och garantera att de lever 

upp till våra krav på miljöhänsyn, hälsa och 

säkerhet, mänskliga rättigheter och andra 

sociala villkor i produktionen som återfinns i 

vår uppförandekod för leverantörer. Vi tillför 

också kundvärde genom vår lokala närvaro 

i kombination med våra samordnade och 

effektiva transporter, som gör att vi kan få 

mer positiva effekter för miljön och sam-

hället än om kunderna själva skulle sköta 

sina inköp.

Globalt nätverk
av leverantörer

Över 150 000 CParts

Lägre totalkostnad
Säkerställd kvalitet

Tillförlitliga leveranser
Minskad komplexitet

Tidsbesparingar
Ökad hållbarhet

Egen  
produktion

Nöjd kund
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Strategi för ständig  
verksamhetsförbättring 
Allt Bufab gör är baserat på långsiktiga, hållbara relationer med kunder och leverantörer.  

Strategin börjar med det viktigaste: Kvalitet och kund först 

De senaste sju åren har vi genom vår tillväxt-

strategi stärkt våra kundrelationer samt 

utvecklat en marknadsledande leverantörs-

kedja för C-Parts. Vi har också genomfört nio 

förvärv, vilket har stärkt vårt kunderbjudande, 

vår kompetens och ökat vår storlek och 

närvaro. För tre år sedan skapade vi en vision 

att vara den ledande aktören i vår bransch. 

Under 2019 har vi tagit fortsatta kliv i samma 

riktning.

Kvalitet och kund först

Vår strategi börjar och slutar med att sätta 

kvalitet och kundens behov först. Kunderna 

är vår viktigaste intressentgrupp. Vi har långa 

och nära relationer med dem, ofta över 

decennier, och vi utvecklar vårt kunderbju-

dande för att möta deras föränderliga behov. 

Detta kunderbjudande, Global Parts Produc-

tivity™, syftar till att förbättra produktiviteten 

och garantera hållbarhet i kundens totala 

leverantörskedja för C-Parts. Vi hjälper våra 

kunder att minska totalkostnaden, frigöra 

kapital, få en jämn kvalitet och stabila leve-

ranser. Kunderna kräver också av oss att vi 

har en säker och hållbar leverantörskedja. 

Detta omfattar till exempel att vi rapporterar 

användning av konfliktmineraler, att vi har en 

branschledande uppförandekod för leveran-

törer samt är certifierade enligt relevanta 

standarder. Att hjälpa våra kunder att för-

bättra hållbarheten i C-Parts är en allt vikti-

gare del av vårt kundlöfte och på detta 

område anser vi oss ligga före många kon-

kurrenter. Detta innebär en stor möjlighet 

för Bufab i takt med att medvetenhet och 

efterfrågan växer.

Goda digitala exempel på förbättringar  

(Digital Best Practice) 

För att hantera kundernas förväntningar på 

ett konsekvent och effektivt sätt har vi 

utvecklat och lanserat en digital bästa praxis. 

Detta är ett globalt enhetligt ledningssystem 

som garanterar att vi betjänar en kund eller 

hanterar en leverantör på samma sätt inom 

hela Bufab. Systemet baseras på standar-

derna ISO 9001:2015, 14001:2015 och 

26000:2010 och bygger på idén att vi ska 

lära av varandras erfarenheter genom att 

sprida bästa praxis, problemlösning och 

smarta arbetssätt som finns runt om i kon-

cernen. På så sätt kan vi utveckla verksam-

heten och möta marknadens ökande krav. 

Det globala ledningssystemet stöds av nya 

utvecklade mjukvaruverktyg, till exempel för 

att kunna hantera en närmare digital integra-

tion med kunder och leverantörer, samt för 

att hantera våra nyckeltal för leverantörer, 

logistik, kvalitet och kunder. På detta sätt har 

vi skapat en global plattform för hållbar 

tillväxt.

Globalt team med Solutionists

Vi tar ett heltäckande ansvar för kundernas 

hantering av C-Parts. Detta handlar ofta om 

att lösa komplexa problem med snäva tids- 

och kostnadsbegränsningar inom en global 

leverantörskedja. Det är därför vårt globala 

team med erfarna och professionella medar-

betare är så avgörande. Vi kallar oss själva 

lösningsinriktade, Solutionists.

Win‑Win‑förvärv

Även vid förvärv av nya dotterbolag är håll-

barhet en viktig aspekt. Vi förvärvar endast 

dotterbolag som delar vår syn på värderings-

frågor som är centrala för vår verksamhet. 

Vidare har ofta förvärvade bolag också något 

väsentligt att bidra med till vår bästa praxis.

QUALITY AND CUSTOMER FIRST

World’s 
Best

Supplier
Base

Global teamwork & Operations
1,400 solutionists, 28 countries, one platform

Digital Best Practice

Growth

Preferred
Partner

Win-Win
Acquisitions

Great productivity
solutions

Sustainability One global toolset,
Improved every day

QUALITY AND CUSTOMER FIRST
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Bufabs hållbara  
värdeskapande 

Bufab förbättrar kvalitet och hållbarhet för de produkter som kunderna har minst fokus på,  

produkter de ofta saknar kompetens och resurser att hantera effektivt. C‑Parts har ett lågt värde  

per artikel och totalt sett. Men de håller bokstavligen ihop allt. Och det finns hundratals av dem. 

A/B PARTS
Få delar
Högt värde
Låg komplexitet
Kärnverksamhet

Kontroll i varje steg av kedjan, effektivitet och hållbarhet

Kunder

Kundfokus Bufabs fokus

Inköp

Kvalitet    

Logistik

Övergripande 

hållbarhets‑

fokus

Professionella inköp tillåter de flesta kunder att hitta utmärkta 

globala strategiska partners för A- och B-parts med högt värde. 

Med dessa partners har de långsiktiga samarbeten på många 

områden, till exempel inom produktutveckling. 

De flesta kunder har dock även tusentals C-Parts och hundra-

tals C-leverantörer i sin portfölj. Dessa är alltför många för att 

hanteras på ett bra sätt. 

Kunderna har nära samarbete med sina viktigaste leverantörer 

kring kvalitet, där de använder integrerade team och kraftfulla 

verktyg som till exempel 8D och SPC. Detta kräver avsevärda 

resurser, men ger också utmärkta resultat.  

Kunderna kämpar dock med att utveckla samma nivå 

på meningsfullt kvalitetssamarbete med de stora antal 

 C-partsleverantörer de har.

Idag har de flesta tillverkningsföretag en hög nivå på 

 integrationen när det gäller logistik med sina nyckelleverantörer. 

Komponenter skickas på ett effektivt och miljömässigt korrekt 

sätt och kommer fram i rätt tid. Prognostisering och orderhante-

ring sker snabbt och effektivt genom digital integration. C-parts 

däremot är något som de flesta kunder kämpar med. Det låga 

ekonomiska värdet gör en effektiv försörjning svår och skapar 

en administrativ börda. Detta leder ofta till höga kostnader för 

logistik, lageröverskott, föråldrade komponenter, och i värsta fall 

att komponenten är slut i lager och att delar av produktionen 

står stilla. Det leder också till överdrivna utsläpp av koldioxid på 

grund av ineffektiva transporter.

Kunder fokuserar i ökande utsträckning på hållbarheten  

i leverantörskedjan i sitt CSR-arbete, det vill säga  

deras samhällsansvar. 

Även om de generellt sett gör goda framsteg när det gäller 

A- och B-komponenter och leverantörer genom att använda 

metoderna som beskrivits ovan, har de ofta svårt att hitta en 

hållbar försörjning av C-Parts.
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C-PARTS
Många delar

Lågt värde
Hög komplexitet

Icke kärnverksamhet

Kontroll i varje steg av kedjan, effektivitet och hållbarhet

Bufab

Kundfokus Bufabs fokus

Inköp

Kvalitet    

Logistik

Övergripande 

hållbarhets‑

fokus

Vi har för avsikt att ha ”Världens bästa leverantörsbas” för C-Parts. Många 

av våra kunder behöver C-Parts som är gjorda med samma teknik. Detta 

gör att vi kan dela med oss av vår leverantörsbas till många kunder. Vi får 

sedan den volym, spetskunskap och de resurser som behövs för att 

utveckla strategiska leverantörsrelationer.

Våra leverantörer har varit våra partners under lång tid, ibland flera 

 decennier. Detta leder till att vi blir deras strategiska partner och att vi 

därigenom får utmärkta villkor i fråga om pris, kvalitet och leverans. 

Vi kan också ställa krav inom områden som etik, personalhantering 

och miljö.

Kundens leverantör av C-parts kan bli en strategisk leverantör för Bufab. 

Med en sådan leverantör kan vi utveckla det långsiktiga förtroende och 

det samarbete som är nödvändigt för att garantera kvalitet i produkter och 

processer. Vi har råd att göra det förebyggande kvalitetsarbete som krävs 

i form av leverantörsrevisioner och gemensamma processer, samt att vi 

kan etablera ett nära samarbete som omfattar verktyg och uppföljning. 

Om det förekommer någon avvikelse hanterar vi detta snabbt och kraft-

fullt med hjälp av vårt eget team, till exempel på vårt lokala inköpskontor 

närmast leverantören. Vi få också tillräckligt med uppmärksamhet från 

leverantörens team. 

Resultatet blir förutsägbar och stabil kvalitet, samt snabb och full-

ständig hantering av frågeställningar kring avvikelser. 

Bufabs kunderbjudande inom inköp, kvalitet och logistik garan terar att 

kunden får en låg total kostnad, en god leveransprecision,  stabil kvalitet 

och att kunden får möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. 

Kunder bekymrar sig i ökande utsträckning om hållbarheten i för-

sörjningen av sina C-Parts. Tack vare vårt stora nätverk och vår globala 

spetskunskap kan vi garantera att leverantörerna lever upp till våra krav  

på miljöhänsyn, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter och andra 

sociala villkor i produktionen som fastställts i vår uppförandekod för 

leverantörer. Effektiv samordning av transporter minskar miljöpåverkan 

av C-Partsförsörjningen. På det hela taget kan Bufab generellt bidra till 

viktiga förbättringar av våra kunders leverantörskedja för C-Parts.

Bufab har utvecklat effektiv logistik med hjälp av starka leverantörer i 

varje region till våra kunder. Vi har till exempel möjligheten att samordna 

frakt för många kunder i fulla containerlaster. Komponenterna distribu-

eras sedan genom vårt globala logistiknätverk till våra lokala lager och 

därifrån till våra kunder i veckovisa leveranser.  

Beställningar och leveranser hanteras ofta elektroniskt med hjälp av 

EDI-teknik och/eller vår EasyConnect™ familj av tekniker för leverantörs-

kedjan. Detta leder till att kunderna får sina leveranser av rätt reservdel 

i rätt tid vid varje tillfälle och att de kan minska kostnader och förbättra 

precisionen i sin egen försörjning.
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Systematisk utvärdering av  
hållbarhetsarbete

Bland investerare och företagskunder blir det 

alltmer tydligt att hållbarhetsaspekten är av 

stor vikt och är ofta avgörande för inköps-

beslut. Många av de partners Bufab talar med 

ställer krav på en oberoende granskning av 

hållbarhetsarbetet. Under 2019 har vi intensi-

fierat vårt samarbete med Ecovadis – ett 

oberoende analys- och förbättringsverktyg 

för företagens samhällsansvar (CSR) som 

 används av företag världen över. Det ger 

extra struktur och disciplin åt våra aktiviteter.

Ett viktigt mål med Ecovadis är att ha en 

oberoende värdering av Bufabs CSR-resultat 

och följaktligen kunna jämföra dem med 

resultaten från liknande företag. Sedan 2014 

har Bufab  årligen belönats med silvermedalj, 

vilket innebär att vårt hållbarhetsarbete har 

rankats bland de bästa 30 procenten av 

företagen i vår bransch. Målet för 2019 var 

att utgöra ett av de företag som ingick bland 

de bästa 5 procenten och vi nådde så högt 

som till de bästa 9 procenten av de företag 

som utvärderas av Ecovadis. I vår egen 

bransch resultatsätts vi bland de bästa 

2 procenten. Målet för 2020 är att tilldelas 

guldmedaljen.

Baserat på de förbättringsåtgärder som 

Ecovadis föreslagit har vi implementerat ett 

stort antal åtgärder under 2019. Vissa av 

dem nämns nedan.

Externa utvärderingar från Ecovadis ger oss en tydlig ram för kontinuerliga  

förbättringar som sporrar oss att bli ännu bättre.

Exempel på vidtagna åtgärder baserat på Ecovadis föreslagna förbättringsområden under 2019

Antagna mål i vår miljöpolicy för att förbättra andelen använd förnybar energi och att minska 

utsläppen enligt scope 1 och scope 2. 

Läs mer på sid 14.

Inlett mätning av vår förbrukning av fossila bränslen under 2019. Möjliggöra för oss att 

 beräkna utsläpp inom scope 1 (växthusgaser).

Börja rapportera resultat från våra viktigaste nyckeltal för miljöfrågor i vår hållbarhetsrapport. 

Antagna mål för avfall i vår miljöpolicy.
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Exempel på vidtagna åtgärder baserat på Ecovadis föreslagna förbättringsområden under 2019

Inlett offentlig rapportering av antal whistleblowingincidenter.

Förändrade rutiner så att det krävs att tredjepartsaktörer formellt accepterar att följa  

våra policyer.

Genomförd årlig riskbedömning av risker för korruption och bestickning och publicering av 

huvudsakliga resultat i denna rapport.

Exempel på vidtagna åtgärder baserat på Ecovadis föreslagna förbättringsområden under 2019

Implementerade mål i vår personalpolicy (HR).  

Läs mer på sid 26.

Ytterligare nyckeltal som har utvecklats för mänskliga rättigheter omfattar: mångfald när det 

gäller kön och ålder, säkerhet och skador hos medarbetare och sjukfrånvaro.

Vi mäter nu skadefrekvensen i alla företag och har fastställt ett mål för denna fråga i vår 

personalpolicy (HR) för att systematiskt förbättras.

Exempel på vidtagna åtgärder baserat på Ecovadis föreslagna förbättringsområden under 2019

Antagande av konfliktmineraler i vår nya policy för Hållbara Inköp.  

Läs mer på sid 18. 

För att förbättras på detta område fortsätter vi att ställa fler krav på leverantörerna.

Vi har utökat vår kravställning på våra kunder och logistikpartners för att förbättras när det 

gäller hållbara inköp.

Genom att implementera en för ändamålet framtagen ny policy om hållbara inköp har vi för 

avsikt att bredda vårt engagemang och vår systematiska kontroll när det gäller våra hållbara 

inköpsrutiner. 

20192017

Genomsnittsresultat för branschen (41)

2018
0

20

40

60

80

100

ARBETSRÄTT OCH MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

20192017

Genomsnittsresultat för branschen (38)

2018
0

20

40

60

80

100

ETIK

20192017

Genomsnittsresultat för branschen (34)

2018
0

20

40

60

80

100

HÅLLBAR UPPHANDLING

9Bufab HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

EcoVadis



Fokus för ett strategiskt  
hållbarhetsarbete

Bufabs hållbarhetsfokus är kopplat till våra värderingar och till  

vår kärnverksamhet samt spetskunskap. Vi koncentrerar våra 

ansträngningar där vi kan ge det mest positiva bidraget till samhället.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

För att vara så effektiva som möjligt i vårt 

hållbarhetsarbete krävs att vi arbetar med 

rätt frågor. Med avsikt att identifiera var vår 

verksamhet har störst påverkan samt vilka 

faktorer som är betydelsefulla för bolaget 

och dess fortsatta framgång genomförde vi 

2016 en väsentlighetsanalys som utmynnade 

i sex väsentliga hållbarhetsområden. Bedöm-

ningen gjordes i samarbete med Bufabs 

viktigaste intressenter med hjälp av både 

kvalitativa och kvantitativa undersöknings-

metoder samt benchmark av informations-

behov. Under 2017 har vi kompletterat listan 

med frågorna ekonomiskt resultat och 

marknadsnärvaro, två viktiga områden för vår 

fortsatta tillväxt. Under 2019 granskades 

väsentlighetsanalysen och återbekräftades.

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor är:

• Antikorruption

• Inköpspraxis

• Hållbarhetsbedömningar av leverantörer

• Utsläpp från transporter

• Träning och utbildning

• Mångfald och icke-diskriminering

• Ekonomiskt resultat

• Marknadsnärvaro

Mål för hållbar utveckling

Baserat på våra väsentliga frågor har vi 

analyserat vår positiva och negativa påverkan 

på FN:s globala mål för hållbar utveckling 

och beslutat om vilka av dessa som är mest 

relevanta för vår verksamhet. Analysen har 

utförts i enlighet med GRI och FN:s Global 

Compact-rapport ”Business Reporting on 

SDGs: Analysis of Goals and Targets”. 
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Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhetsarbete 
Bufabs hållbarhetsarbete styrs av vår uppförandekod och våra 

policyer. Vi stöttar FN:s Global Compact och följer dess tio prin-

ciper. Vårt mål är att gradvis överföra alla våra dotterbolag till vårt 

ledningssystem Best Practice. Med hjälp av ISO 9001, 14001 och 

26000 kommer vi även att införliva ISO 45001 under 2020. 

Läs mer på sid 12.

En hållbar global affär 
Bufabs största hållbarhetspåverkan sker i relation med vårt globala 

nätverk av 3 000 leverantörer. Leverantörerna utvärderas, väljs 

och utvecklas med hjälp av Bufabs globala leverantörsprocess. 

Läs mer på sid 16.

Människor och relationer 
Genom tydliga värderingar och ett starkt ledarskap vill vi bli den 

mest attraktiva arbetsgivaren i C-Parts-branschen.

Våra omkring 1 450 medarbetare är självständiga, systematiska 

problemlösare som spelar en avgörande roll i vårt hållbarhets-

arbete och vi tror att en ökad mångfald ger ett starkare Bufab.

Läs mer på sid 24.

Ansvarsfull tillväxt 
Bufab har ambitionen att växa på ett ansvarsfullt sätt som är till 

nytta för våra intressenter: för våra anställda, för samhället i stort 

och för våra leverantörer. Och viktigast av allt, ansvarsfull tillväxt 

för Bufab åstadkommer vi genom att förbättra hållbarheten i våra 

kunders inköp, logistik och kvalitetssäkring av C-Parts.

Läs mer på sid 20.

LÅNGSIKTIGT, 
SYSTEMATISKT 
HÅLLBARHETS-
ARBETE

HÅLLBAR 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
GLOBAL 
VERKSAMHET

MEDARBETARE 
OCH RELATIONER
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Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhetsarbete

Med vårt ledningssystem Bufab Best Practice, vår uppförandekod och våra policyer strävar 

vi efter att skapa de bästa hållbara interna processerna i vår bransch till 2020 och framåt. 

För att kunna nå vår ambition om att skapa 

världens mest hållbara leverantörskedja för 

C-Parts har vi ökat takten i vårt hållbarhets-

arbete under 2019. Vi har till exempel sett 

positiva resultat från våra investeringar i 

”Digital Bufab”, ett projekt för att digitalisera 

våra processer och system. Vi har utvecklat 

en ny modul för hantering av leverantörer i 

alla våra bolag och har rullat ut ett system-

stöd för vår försäljningsprocess, med ett

integrerat beslutsstöd som tar hänsyn till 

kommersiella, tekniska och hållbarhets-

aspekter vid val av lösning för våra kunder. 

Under 2019 har Bufab också utvecklat nya 

mål och nyckeltal och därigenom förstärkt 

det långsiktiga, systematiska hållbarhets-

arbetet. 

Bufab Best Practice

Bufab Best Practice är vårt koncerngemen-

samma ledningssystem. Systemet baseras på 

standarderna ISO 9001:2015, 14001:2015 

och 26000:2010 och bygger på idén att vi 

ska lära av varandras erfarenheter genom att 

det och bli certifierade i enlighet med ISO 

14001:2015. Våra dotterföretag kommer 

sedan att kunna certifiera sin verksamhet i 

enlighet med ISO 14001:2015 och ISO 

9001:2015.

Styrelsen för Best Practice inbegriper 

Bufabs VD och utvalda seniora ledande 

befattningshavare. De har möte kvartalsvis 

för att följa upp ledningssystemet för Best 

Practice. Syftet är att säkerställa systemets 

fortsatta effektivitet och att det ligger i linje 

med organisationens strategiska inriktning. 

Under 2019 har styrelsen för Best Practice 

uppdaterat olika hållbarhetsrelaterade 

policyer och godkänt nya mål och nyckeltal. 

Styrelsen fastställde även en intern revisions-

plan och säkerställde dess fullgörande. 

Genom att tillämpa systematisk håll-

barhetsstyrning kan vi etablera rutiner för 

ständiga förbättringar och tillmötesgå kraven 

från externa intressenter. Bufab Best Practice 

omfattar minimikraven som alla bolag måste 

följa. Dessa krav är i linje med ISO 9001:2015 

och ISO 26000:2010. Idag har 29 av Bufabs 

sprida goda exempel på förbättringar (best 

practice), problemlösning och dela smarta 

arbetssätt som finns runt om i koncernen. 

På så sätt kan vi utveckla verksamheten och 

möta marknadens ökande krav. Detta är en 

kontinuerlig process där utveckling är en 

integrerad del. Precis som i de flesta företag 

baseras Bufabs arbete med hälsa och säker-

het på lokala lagar och förordningar. Under 

2020 kommer vi att tillämpa ramverket och 

principerna i ISO 45001:2018 och fast ställa 

globala minimikrav i vår Best Practice för att 

säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö 

för alla våra medarbetare.   

Med Best Practice har vi skapat oss en 

plattform för hållbar tillväxt och en världs-

ledande leverantörsbas, vilket är förutsätt-

ningar för att nå vår vision. Genom integre-

ringen av ISO 26000:2010 och ett succesivt 

ökat utrymme för hållbarhetsaspekter 

förstärks hållbarhetsstyrningen inom våra 

väsentliga områden på dotterbolagsnivå. 

Under 2020 kommer vi att anpassa lednings-

systemet så att våra dotterbolag kan använda 

Som ett globalt företag  
drivs vårt hållbarhets-
arbete av våra lokala 
 dotterbolag. Under 2019 
utvecklade våra större 
dotterbolag lokala håll-
barhetsplaner för att  
driva på resultaten och 
engagera alla våra med-
arbetare.

Fokusområde – Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhetsarbete

12 Bufab HÅLLBARHETSRAPPORT 2019



Fokusområde – Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhetsarbete

STYRNING UPPIFRÅN OCH NER:

•  Styrelsen uppdaterar och godkänner 
policyer årligen

•  Styrelsen för Best Practice möts 
 kvartalsvis  
för att utvärdera effektiviteten i  
Best Practice och för att besluta om 
ändringar i ramverket

•  Dotterbolagens VD:ar  
styrs av formella instruktioner  
som uppdateras årligen.

BOLAGSSTYRNING NERIFRÅN OCH UPP:

•  Alla dotterbolag ska genomföra en 
årlig självutvärdering och rapportera 
resultat och vidtagna åtgärder

•  Interna revisionsprogram 

•  Externa revisionsprogram.

dotterbolag lokala certifikat för sitt kvalitets-

arbete enligt ISO 9001:2015 och 11 dotter-

bolag har certifierat sitt systematiska miljö-

arbete enligt ISO 14001:2015 så väl 

som certifieringar enligt 3 IATF 16949 och 

en IATF 18001. 

Styrning

Bufabs hållbarhetsarbete bygger på vår 

styrning och koncerngemensamma policyer. 

Grunden utgörs av vår uppförandekod och 

koncerngemensamma policyer som gäller 

alla bolag i koncernen. Efterlevnad regleras 

i VD-instruktionen för alla verkställande 

direktörer. Bufabs policyer omfattar exem-

pelvis en antikorruptionspolicy, miljöpolicy, 

HR-policy, kvalitetspolicy och whistleblower-

policy. För att stödja implementering och 

efterlevnad kompletteras vissa policyer med 

en policyhandbok. Att följa policyer är också 

en integrerad del av de interna och externa 

revisionsprogram som är kopplade till 

ISO-certifikaten och Best Practice. Styrelsen 

tar emot och läser alla rapporter om allvar-

liga brott mot policyer.

Bufabs uppförandekod för leverantörer

En betydande del av vårt hållbarhetsarbete 

är att skapa och upprätthålla lämpliga 

processer för att identifiera leverantörer 

som uppfyller kraven i vår uppförandekod 

för leverantörer och policyer. Vi uppmuntrar 

alla våra affärspartners att göra löpande 

förbättringar. Bufabs uppförandekod för 

leverantörer innefattar affärsprinciper, 

principer om mänskliga rättigheter och 

social rättvisa (inklusive föreningsfrihet 

och kollektivavtal när det är tillämpbart), 

principer avseende miljö (såsom för-

siktighets prin cipen), kvalitet samt regel-

efterlevnad. Den bygger på ILO:s deklaration 

om grundläggande principer och rättigheter 

i arbets livet, OECD:s riktlinjer för multi-

nationella företag och FN:s allmänna 

 för klaring av mänskliga rättigheter. Upp-

förandekoden för leveran törer finns till-

gänglig på www. bufab.com.

Exempel på lokala aktiviteter 2019

•  Bufab Danmark
– Aktiv planering av bilresor till kunder för att minimera miljöpåverkan.

•  Apex
– Omfattande insatser för att återvinna oljan i produktionen.

• Bufab Polen
– Sponsring av lokala sportevent.

•  Bufab Sverige
– Följa upp och minska (50 procent i förhållande till förra året) flygfrakt.

•  Bufab Irland
– Företagssponsor för hospice i ’Proud Partner’program på Nordirland.

•  Bumax
– Väsentligt minska användningen av material samt produktionen av miljöfarligt avfall. 

• HT BENDIX
– Energiavtalen är till 100 procent vindkraft från och med januari 2020.

•  Bufab Ningbo
– Organiserar sportevent för att förbättra fysisk kondition och hälsa hos medarbetare.

•  Bufab Taiwan
– Minimera miljöpåverkan genom att utnyttja och förbättra globala fraktaktiviteter. 

•  Bufab Shanghai
–  Ett team från Bufab deltar i volontärprogram som har godkänts av det lokala 

 JiaDingkontoret.

Åtgärder

Inga åtgärder

LOKALA FÖRETAG SOM 
HAR GENOMFÖRT 
HÅLLBARHETSÅTGÄRDER

Företag som svarar för 74 procent av vår 

nettoomsättning har vidtagit CSR-åtgärder.
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Aktiviteter 2019 Resultat

 » Genomförande av revisioner hos dotterbolag för att säkerställa att 

Bufab Best Practice implementerats enligt plan

 » Framtagande av lokala hållbarhetsplaner i alla större dotterbolag

 » Löpande uppföljning av våra nyckeltal och implementering av externa 

nyckeltal

 » Information om Bufabs antikorruptionsarbete till medarbetare, kunder 

och leverantörer

 » Ökad användning av tredjeparts digitala analystjänster för hållbarhets-

arbete (Ecovadis)

Mål

 » Vi strävar efter att producera och/eller köpa in 100 procent av vår energi från koldioxidneutrala 

källor till 2030

 » Vi strävar efter att uppnå en återvinningsgrad av material på över 90 procent till 2030 och att 

minska avfallsdeponering till 0 procent samma år

 » Minska totalt avfall med 20 procent till 2030

Planerade aktiviteter 2020

 » Fortsätta utveckla ramverket för Best Practice för att uppnå minimikrav för certifiering  

i enlighet med ISO 14001

 » Integrera nyckeltal i rapporteringsrutiner och förbättringsplaner för dotterbolag

 » Integrera praxis för hälsa och säkerhet baserat på ISO 45001:2018 i Bufab Best Practice  

under 2020

Fokusområde – Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhetsarbete

Antikorruption

En förutsättning för sunda affärer med både 

kunder och leverantörer är vår nolltolerans 

mot korruption. En viktig del i Bufabs anti-

korruptionsarbete är vårt affärssystem och 

våra processer för försäljning, inköp och 

finansiell rapportering som är globala och 

helt transparenta. Vi anser att detta utgör ett 

kraftfullt verktyg för att upptäcka avvikande 

mönster på ett tidigt stadium. Bufabs inställ-

ning till etiska affärer beskrivs i bolagets 

uppförandekod och antikorruptionspolicy 

som antogs 2013.

Inom ramen för Bufab Best Practice har vi 

ett systematiskt förfarande för att bedöma 

och utvärdera risker på landsnivå, vilket 

också omfattar risken för korruption. Analy-

sen inom ramen för Best Practice baseras 

på korruptionsindex hos transparency.org. 

Vi delar in vår riskbedömning i fyra rutor, 

vilket visas av pajdiagrammet. 

Även om Bufabs verksamhet sker på en 

global nivå är det mindre än 10 procent av 

våra intäkter som kommer från länder med 

en risk för korruption som är högre än 

genomsnittet. Dessa länder anses vara 

högriskländer baserat på globala index för 

korruptionsrisker. Vi har genomfört vår årliga 

riskbedömning för att kunna fokusera våra 

förebyggande aktiviteter mot korruption där 

de är mest effektiva och nödvändiga.

KONSEKVENSBEDÖMNING 
PÅ NATIONELL NIVÅ

Hög påverkan/hög sannolikhet, 0%

Hög påverkan/låg sannolikhet, 31% 

Låg påverkan/låg sannolikhet, 61%

Låg påverkan/hög sannolikhet, 8% 
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Fokusområde – Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhetsarbete

Bumax är en världsledande tillverkare av skruvar av rostfritt 

stål av premiumkvalitet och ett av Bufabs största tillverk‑

ningsföretag. Med stöd av ett ambitiöst och långsiktigt håll‑

barhetsprojekt som startade redan 2011 har Bumax lyckats 

halvera sin energiförbrukning.

Förutom att minska koldioxidutsläppen avsevärt och 

effektivisera produktionen har Bumax också lyckats sänka 

sina elkostnader med 1,2 MSEK per år.

Detta har varit möjligt genom investeringar i takisolering, 

nya energieffektiva fönster, isolerade takfönster samt stora 

industridörrar med bättre isolering. En positiv bieffekt är en 

jämnare inomhustemperatur och en bättre arbetsmiljö.

Andra åtgärder som vidtagits är optimering av ventila‑

tionssystemet och lägre temperatur på lagret. 100 procent 

av den el som Bumax förbrukar kommer från förnybar vat‑

tenkraft.

Elförbrukningen har minskat med omkring 55 procent 

under samma period tack vare investeringar i lågenergilam‑

por och lampor med rörelsedetektorer.

– Det är ett stort steg för ett tillverkningsföretag att spara 

så mycket energi i stora fabrikslokaler utan att ge avkall på 

produktion, bekvämlighet, uppvärmning och så vidare.

Vi kommer att fortsätta arbetet för att öka energieffektivi‑

teten och göra verksamheten hållbarare under 2020 och de 

kommande åren.

En lägre energiförbrukning leder till lägre produktions‑

kostnader, vilket inte bara är bra för miljön utan också för vår 

konkurrenskraft.

 

Patrik Lundström Törnquist

CEO, Bumax

Bumax minskar sin miljöpåverkan

Enligt mätningar utgjorde antalet involverade bolag 96 procent under 2017, 

99 procent under 2018 och 98 procent under 2019.

Vi intensifierade vårt arbete med att mäta vår elförbrukning eftersom vi har 

som mål att all vår el ska komma från koldioxidneutrala källor 2030. El spelar 

en viktig roll i att minska våra scope 2-utsläpp och övervakas därför noggrant. 

För att minska våra utsläpp inom scope 1 övervakar vi hur mycket ej förnybara 

bränslen vi använder och fokuserar på hur vi kan ersätta dem med förnybara 

alternativ till 2030.
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Fokusområde – En hållbar global affär

En hållbar global affär

Som ett globalt företag med ett stort antal artiklar och leverantörer och kunder över 

hela världen har vi stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.

Vi vill utveckla en världsledande leverantörs-

bas till 2020. Det innebär att vi strävar efter 

att konsolidera våra inköp hos de leverantö-

rer som uppnår våra ambitiösa krav på 

kvalitet, pris och hållbarhet. Vi strävar också 

efter att minska vår klimatpåverkan från 

transporter, säkerställa att våra komponenter 

inte innehåller konfliktmineraler och ständigt 

partnerskapen är att uppnå bättre produk-

tivitet och kvalitet, men även att skapa goda 

möjligheter att arbeta fokuserat med hållbar-

hetsaspekter hos leverantörerna. Som ett 

komplement till vår handelsverksamhet 

tillverkar vi även särskilt tekniskt krävande 

C-Parts vid fem anläggningar i Sverige och 

en i Storbritannien.

Vår globala organisation för leverantörs-

styrning arbetar kontinuerligt med att bygga 

och förbättra den nödvändiga infrastruktu-

ren, centrerad kring vår Supplier Manage-

ment-databas. Med den kommer flera viktiga 

verktyg, till exempel verktyg för leverantörers 

självbedömning, kapacitetsrevisioner och 

scorecards. Vi har lagt ner mycket tid, pengar 

och resurser under 2019 för att utveckla och 

driftsätta dessa verktyg och ser goda resultat 

av detta.

Hållbarhet i leverantörskedjan

Att anta och följa vår uppförandekod för 

leverantörer är ett krav för alla Approved, 

Prefererred och nya leverantörer och nya 

leverantörer sedan 2016. Uppförandekoden 

förbättra vår kvalitet. Under 2019 har vi 

förstärkt vår lista med leverantörer i kategorin 

Preferred ytterligare och fokuserat på studie-

besök på plats till ett stort antal leverantörer. 

Bland Schneider Electrics fler än 50 000 

leverantörer och erkända partners utnämn-

des vi också till Most Responsive Supplier 

Globally.

 

Global närvaro 

En av Bufabs största hållbarhetseffekter sker 

inom vårt globala nätverk av 3 000 leveran-

törer. Leverantörerna väljs, utvärderas och 

utvecklas med hjälp av Bufabs globala 

leverantörsprocess som drivs av vår globala 

inköpsorganisation, som har växt snabbt 

under 2019. Vi öppnade till exempel ett nytt 

inköpskontor i Ningbo, Kina, under 2019. 

Det kommer att tillhandahålla tjänster inom 

inköp, kvalitetsutveckling av leverantörer och 

logistiklösningar i Kina till samtliga dotter-

bolag inom Bufabkoncernen. 

Vissa nära leverantörsrelationer, hos 

leverantörer där Bufab gör kontinuerliga 

inköp, utvecklas till partnerskap. Syftet med 

Bland Schneider 
Electrics fler än 50 000 
leverantörer och  
erkända partners 
utnämndes vi också  
till Most Responsive 
Supplier Globally.

Sverige, 8% 

Övriga Europa, 46%

Asien, 46% 

BUFABS INKÖP
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Fokusområde – En hållbar global affär

hjälper oss också att bedöma potentiella 

leverantörer. Det förekommer dock att 

leverantörer inte kan eller vill skriva under 

uppförandekoden. Med sådana leverantörer 

försöker vi att arbeta fram en lösning. Om vi 

inte kan göra det fasas leverantören ut.

Med ökad kunskap i hela leverantörs-

processen och större inköpsvolymer har 

Bufab lättare att styra leverantörer av C-Parts 

ur ett hållbarhetsperspektiv än våra kunder 

har. I arbetet med att utveckla våra leveran-

törsrelationer prioriterar vi våra stora leveran-

törer där vi ser att arbetet har störst effekt. 

Under 2019 har vi ökat antalet leverantörer i 

kategorin Preferred ytterligare tack vare det 

systematiska arbetet. Leverantörer som 

initialt inte uppfyller de krav vi ställer i upp-

förandekoden väljs bort.

Långsiktighet och goda relationer kan 

minska risken i leverantörskedjan – närmare 

relationer gynnar både pris och ledtider vilket 

påverkar både resultat, effektivitet och 

kundnöjdhet.

Att Bufab har en bred kundbas med 

många goda relationer med både stora och 

små kunder i olika branscher och marknads-

segment och med geografisk spridning är av 

betydelse ut ett riskperspektiv.

 

Leverantörsrevisioner

Leverantörsrevisioner var ett prioriterat 

område i Bufabs hållbarhetsarbete under 

2019. Vi har antagit ett nytt, striktare 

revisions verkyg och tar oss an den mödo-

samma uppgiften att granska vår leverantörs-

bas i enlighet med dessa nya standarder. Vi 

har ett globalt revisionsprogram som styr 

detta arbete. Det omfattar en enda global 

standard och ett ambitiöst utbildningspro-

gram för de revisorer som är inblandade. 

Revisionerna utförs i allmänhet av Bufabs 

experter, men i vissa fall samarbetar vi med 

ackrediterade externa partners. Förutom 

kvalitetsaspekter granskas i en leverantörs-

revision förhållandena för medarbetare och 

hållbarhet, utbildning, hälsa och säkerhet, 

olycksfallsrapportering, arbetet med skydds-

ronder, förekomst av barnarbete, miljöfrågor, 

avfall och utsläpp, kontroll av konfliktmine-

raler samt efterlevnad av REACH och RoHS. 

Grunden till vår uppförandekod utgörs av 

principerna i FN:s förklaring om mänskliga 

rättigheter, ILO:s kärnkonventioner om 

mänskliga rättigheter på arbetsplatsen, 

Rio-deklarationen och FN:s konvention mot 

korruption. Våra revisorer granskar även 

kapacitet och produktivitet. Om de identifie-

rar avvikelser ansvarar leverantören för att ta 

fram en åtgärdsplan som sedan granskas och 

om leverantörerna inte uppfyller kraven fasas 

de ut. Vi uppmuntrar också till att det 

genomförs revisioner initierade av kunder 

eller interna intressenter.

Leverantörsrevisioner är en viktig del av 

vårt integrerade arbete med våra Preferred 

Suppliers och hjälper oss att säkerställa att 

våra leverantörer delar våra värderingar. Vid 

slutet av 2020 har vi för avsikt att ha utfört 

förnyade revisioner i enlighet med våra nyare 

och striktare standarder för huvuddelen av 

vår komponentbas.

Under leverantörsrevisioner samlar vi in 

uppgifter om leverantörernas kapacitet och 

förmågor till vårt ledningssystem för leveran-

törer, därmed har vi möjlighet att filtrera 

leverantörer och minska risknivån i vår 

verksamhet. I vissa fall har vi istället en så 

kallad ”anvisad” leverantör, vilket innebär att 

det är vår kund som har utvärderat och valt 

leverantören samt även tar ansvar för hållbar-

hetsaspekter av leverantörsrelationen.

Mineraler från konfliktområden 

Mineraler från konfliktområden omfattar 

tenn, tantal, volfram och guld som utvinns i 

Demokratiska republiken Kongo och omgi-

vande länder. Utvinningen av mineralerna i 

dessa länder kan finansiera väpnade grupper 

i konfliktzoner och kränkningar mot mänsk-

liga rättigheter.

Alla våra leverantörer som undertecknat 

vår uppförandekod har garanterat att de 

komponenter som de levererar till oss inte 

innehåller mineraler från konfliktzoner, 

varken direkt eller indirekt, finansierar eller 

gynnar väpnade grupper i Demokratiska 

republiken Kongo eller närliggande länder. 

På förfrågan ska leverantörerna kunna 

identifiera och rapportera användningen av 

LEVERANTÖRSKLASSIFICERING 

Vi klassificerar våra leverantörer utifrån  
 följande kategorier:

•  Preferred:  Har genomgått revision på plats 
och undertecknat både inköpsavtal och 
Bufabs uppförandekod för leverantörer. 
I denna grupp finns även våra strategiska 
partners.

•  Approved: Har undertecknat Bufabs upp‑
förandekod för leverantörer.

•  Potential: Leverantörer som ännu inte 
genomgått vår godkännandeprocess.

•  Blocked: Leverantörer vi inte arbetar med 
eller som är under utfasning.

LEVERANTÖRER KATEGORIER

Montering
Bult
Delar med varumärken
Gjutgods
Förbrukningsmaterial
Komponent för kreativa lösningar
Kunder
Elektronik
Tyger
Hårdvara
Hydraulik
Maskinbearbetade delar
Mutter
Förpackning
Plastkomponenter
Råmaterial

Nitar
Gummikomponenter
Skruvar
Serviceleverantör
Tunnplåt
Specialsmide (icke‑fästelement)
Rostfria fästelement
Ytbehandling
Gängade pinnbultar och gängstavar
Verktyg
Handlare
Brickor
Tråddelar
Trä
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tenn, tantal, volfram och guld i sina produk-

ter. Vi hanterar detta genom ett tredjeparts-

system som ökar transparensen ytterligare i 

vår leverantörskedja. 

Genom vår riskbedömning har vi identifie-

rat omkring 250 leverantörer som levererar 

komponenter som innehåller mineraler som 

skulle kunna ha utvunnits i konfliktzoner. 

De flesta av dessa leverantörer har skickat in 

en rapporteringsmall för konfliktmineraler 

som utvecklats av Responsible Mining 

Initiative. Under 2019 lanserades en ny policy 

och plattform för att säkerställa att samtliga 

berörda leverantörer granskas för konflikt-

mineraler och att relevanta leverantörer 

löpande rapporterar (i CMRT) sin användning 

av tenn, tantal, volfram och guld. Leverantö-

rernas rapporter valideras av Bufab för att 

säkerställa att alla smältugnar uppfyller 

normerna enligt processen för kontroll av 

ansvarsfull mineralförsörjning (Responsible 

Minerals Assurance Process). Alla oklarheter i 

rapporteringen följs noggrant upp av Bufab 

och vår externa partner tillsammans med 

leverantören för att klargöra, och om nöd-

vändigt, ersätta mineralkällan. Alla rapporter 

konsolideras i Bufab CMRT och görs tillgäng-

liga på förfrågan. CMRT uppdateras årligen.

Transport

Bufab bidrar till att minimera miljöpåverkan 

genom att samordna transporter av C-Parts 

från leverantörer till kunder, jämfört med 

kunder som köper sina egna C-delar. Med 

god fyllnadsgrad och strategiskt styrda 

leveranser minskar utsläppen från transpor-

terna markant.

Leveranser från leverantörer och regionala 

lager sker huvudsakligen med båt eller lastbil 

medan kortdistansleveranser till kunder sker 

med lastbil. Vid risk för förseningar eller sent 

uppkomna behov används expressleveranser 

med flyg och ibland även lastbil. Men vi 

strävar hela tiden efter att minimera negativ 

miljöpåverkan av våra transporter med 

minimal användning av flyg- och expressfrakt 

samt genom att använda hög fyllnadsgrad. 

Persontransporter utgör en mindre andel av 

våra koldioxidutsläpp från transporter. Trots 

det så är det ett område där vi i största 

möjliga mån försöker vi ta tillvara på möjlig-

heterna med videokonferenser för att mini-

mera våra persontransporter ytterligare.

Utsläppen från transporter är ett av de 

områden där Bufab har en väsentlig miljö-

påverkan. Detta har lett till att Bufab använ-

der verktyg för logistik och mått för att kunna 

förbättra beslutsfattande och uppföljning. 

Vi arbetar också ständigt med att utveckla 

ramverket för vår rapportering. Under 2019 

har vi beslutat om mål och indikatorer och vi 

kommer nu att fokusera på att integrera 

systemet i förhållande till alla leverantörer. 

Vårt mål är att ta fram en rättvisande redo-

visning över utsläppen genom tillämpning av 

standardiserade metoder och principer.

Kvalitetssäkring

Att vara leverantör till krävande kunder över 

hela världen kräver omfattande kvalitets-

arbete. På Bufab är kvalitetssäkringen helt 

Aktiviteter 2019 Resultat

 » Fortsatt konsolidering av våra bästa leverantörer, kommersiellt och ur 

ett hållbarhetsperspektiv

Pågående och en del 

av vår kontinuerliga 

konsolideringsprocess 

för C-parts

 » Stora investeringar i en expanderad global inköpsorganisation, 

 inklusive asiatiska inköpskontor

 » Fortsatt ökad kvalitet och intensitet i vårt program för leverantörs-

revisioner

 » Implementering av en förbättrad leverantörsdatabas

 » Fullständig implementering av ”Bufab Supplier Management Process”

– Systematisk förvaltning av leverantörsbasen

– Ökad kvalitet och intensitet i revisioner

–  Förstärkt stöd i arbetet med att säkerställa uteslutandet av 

 konfliktmineraler

– Fördjupade partnerskap med nyckelleverantörer

Pågående

Mål

 » 100 procent av våra leverantörer har bedömts och granskats vad gäller konfliktmineraler

 » Alla våra godkända leverantörer har skrivit under uppförandekoden för leverantörer och 

 genomfört en kapacitetsrevision.

 » För varje godkänd leverantör (A, B, C) har en kapacitetsrevision gjorts

Planerade aktiviteter 2020

 » Fortsatt konsolidering av våra bästa leverantörer, kommersiellt och ur ett hållbarhetsperspektiv

 » Fullständig implementering av ”Bufab Supplier Management Process”

 » Systematisk förvaltning av leverantörsbasen

 » Fortsatta kvalitetsrevisioner

 » Fördjupade partnerskap med nyckelleverantörer

 » C-partskonsolidering för nya kunder och förvärv

integrerad med styrningen genom lednings-

systemet Best Practice som bygger på 

standarden för ISO 9001:2015. Den omfattar 

viktiga förebyggande aktiviteter så som 

riskbedömningar av nya delar och att hitta 

den bäst lämpade leverantören för varje del, 

så väl som en godkännandeprocess för 

delarna och en skräddarsydd kvalitetsinspek-

tion. Som en del av vårt förbättringsarbete 

har vi infört en process för så kallade Red 

Flags. Denna rutin hjälper oss att hantera 

frågor på ett tidigt stadium för att minimera 

eventuella negativa konsekvenser för våra 

kunder. Identifierade Red Flags rappor teras 

löpande till högsta ledningen som ser till att 

analyser och åtgärder är tillräckliga för att 

förhindra upprepning. De åtgärder som 

vidtas innebär ofta att vi uppdaterar vår 

bästa praxis för att införa åtgärderna i hela 

koncernen.
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Montrose förvärvades av Bufab 2016. Sedan dess har jag haft 

ansvar för driften av Bufabs verksamhet i Storbritannien/

Irland. Vi har gradvis blivit mer integrerade i Bufabs lednings‑

system Best Practice genom strategin med ”pull integration” 

för förvärvade bolag. Det har gått bra och har inte inneburit 

någon onödig belastning för teamet. Istället har vi fått möj‑

lighet att tillämpa delar och processer av ledningssystemet 

när tiden har varit inne.

Följaktligen har Best Practice inte bara hjälpt oss att 

utveckla arbetssätten, den har också hjälpt oss att utveckla 

kulturen och ökat produktiviteten väsentligt. Som ett exem‑

pel kan vi nu på ett mer omfattande sätt utvärdera våra leve‑

rantörer och spåra påverkan av vår frakt genom att använda 

oss av Bufabs fraktavtal.

 Best Practice är grunden för de dagliga arbets metoderna 

som tillåter dotterbolag att dra nytta av varandras kunskap 

och spetskunskap. Att tillämpa Best Practice innebär att vi 

behåller ett försprång i förhållande till marknaden och att vi 

kontinuerligt utvecklar våra processer. Det är helt enkelt ett 

sätt att arbeta som utvecklas med medarbetarna och inves‑

teringarna. 

I år kommer vi att fortsätta integrationen med det globala 

Bufab. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa med Bufab 

under 2020 och framåt.

 

Scott Wheeler 

Affärsenhetschef

Bufab Storbritannien/Irland

Integrering av Bufab Best Practice
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Ansvarsfull tillväxt

Vi växer både organiskt och genom förvärv på ett ansvarsfullt sätt,  

genom att skapa avkastning för våra ägare och öka vårt bidrag till andra intressenter: 

anställda, samhället, leverantörer och kunder.

Med Bufab Best Practice har vi skapat en 

plattform för hållbar tillväxt. Den lägger 

grunden för vårt arbete med ansvarsfull 

tillväxt, för förvärv, vår egen produktion samt 

i samarbetet med våra leverantörer. Bufab 

har ambitionen att växa med 10 procent 

årligen, såväl organiskt samt genom förvärv. 

Tillväxt är viktigt för att kunna ge goda 

finansiella resultat. Detta skapar avkastning 

till våra ägare, en viktig intressentgrupp. Men 

starka finansiella resultat är också nödvän-

diga för att skapa utrymme för investeringar. 

Det stora arbete vi har gjort de senaste fem 

åren för att öka hållbarheten i vår leverantör-

skedja skulle inte ha varit möjligt att genom-

föra utan tillväxt. Ansvarsfull tillväxt är också 

till nytta för våra andra intressenter. Våra 

anställda drar nytta av detta genom lön, 

pension och andra förmåner, såväl som 

genom möjligheter till personlig utveckling 

hos en arbetsgivare som betonar stor 

personlig frihet och personligt ansvar. 

Samhället i de länder där vi verkar drar nytta 

av direkta och indirekta skatteintäkter. Våra 

leverantörer, som är utvalda för sin förmåga 

Fokusområde – Ansvarsfull tillväxt

Tack vare Bufabs 
 globala kunder och 
leverantörsnätverk 
kan vi bidra med en 
positiv påverkan i varje 
land vi är verksamma.

att bidra till ansvarsfull tillväxt kan i sin tur 

växa för egen del och investera i en uppåt-

gående spiral. Avslutningsvis innebär Bufabs 

tillväxt att en större andel av våra kunders 

leverantörskedja för C-Parts hanteras på ett 

hållbart sätt.

Goda verksamhetsmetoder

Tack vare Bufabs globala kunder och leve-

rantörsnätverk kan vi bidra med en positiv 

påverkan i varje land vi är verksamma. Vi 

stödjer utveckling genom att säkerställa 

goda verksamhetsmetoder och konkurrens 

på lika villkor och det är en självklarhet för 

oss att säkerställa lagefterlevnad i alla länder 

där vi är verksamma. Detta är en integrerad 

del av Bufab Best Practice. 

Att betala skatt i våra verksamhetsländer 

handlar om mer än att bara följa lagen. Det 

handlar om att bidra till ekonomisk tillväxt i 

varje land och att hjälpa till att stärka den 

sociala utvecklingen. Vår skattestrategi är en 

del av vår globala strategi och är integrerad 

i våra VD-instruktioner och dokumentation 

av internprissättning. Detta i kombination 

med vårt revisionsprogram garanterar att vi 

följer skattelagarna var vi än bedriver verk-

samhet och att tillräckligt med värde stannar 

kvar i landet.

Vi bedriver ingen verksamhet i skatte-

paradis, utan bidrar i stället med ekonomiskt 

värde till lokalsamhällena. Vi strävar ständigt 

efter en öppen dialog med myndigheterna. 

I de länder där vår verksamhet är för liten för 

att bygga upp den spetskunskap som krävs är 

vi beroende av externa konsulter så som 

auktoriserade revisorer.

Denna metod hjälper oss att följa lagar 

och förordningar i de länder där vi är verk-

samma, men också att bidra till ekonomisk 

och samhällelig tillväxt och välstånd i de 

länder där vi finns.
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Genererat och distribuerat ekonomiskt värde är ett nyckeltal som visar det värde vi  

skapar genom vår verksamhet och den allokering av våra intäkter per intressentgrupp som 

görs till följd av detta. Vi skapar värde för ett stort antal intressenter genom vår verksamhet 

däribland aktieägare, anställda, leverantörer och kunder, banker, stat och samhälle.

Bufab har ambitionen att växa på ett ansvarsfullt sätt som är till nytta 

för våra intressenter: för våra anställda, för samhället i stort och för 

våra leverantörer. Och viktigast av allt, vi uppnådde ansvarsfull tillväxt 

med i genomsnitt 15 procent under de fyra senaste åren genom att 

förbättra hållbarheten i våra kunders inköp, logistik och kvalitetssäkring 

av C-Parts.
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Aktiviteter 2019 Resultat

 » Fortsatt fokus på hållbar tillväxt 
15 procent total tillväxt  

(jfr mål: 10 procent)  

 » Integration av genomförda förvärv

God integration av 

HT Bendix. Accele-

rerad integration av 

 Rudhäll-koncernen

 » Uppdatering av Bufab Best Practice för förvärvade bolag

 » Tillväxt genom förvärv
12 procent förvärvad 

tillväxt

 » Utbildning för alla regionchefer och VD:ar  i Best Practice vid förvärv

 » Utreda strukturer för ömsesidig redovisning av moms och 

 sjukfrånvaro i alla regioner

Mål

 » 10 procent årlig tillväxt, både organiskt och genom förvärv

 » Genom fortsatt årlig tillväxt på över 10 procent ökar vi vårt bidrag till samhället genom en 

 ansvarsfull och rättvis skattepolicy

Planerade aktiviteter 2020

 » Fortsatt fokus på hållbar tillväxt, både förvärvad och organisk

 »   Integration av genomförda förvärv

• Uppdaterad Bufab Best Practice efter att förvärv har integrerats

• Integration av Flos, Montrose, Thunderbolts i Bufab Best Practice

 » En ny generation av Bufabs kunderbjudande med mer betoning på hållbarhetsvärderingar

 » Lansera ett nytt kunderbjudande i utbildningen av chefer inom Sales Excellence

Fokusområde – Ansvarsfull tillväxt

Förvärv

Vi förvärvar endast bolag som delar våra 

grundläggande värderingar och är beredda 

att underteckna Bufabs uppförandekod. När 

vi förvärvar bolag lägger vi tid och möda på 

att utvärdera bolagen under due diligence-

fasen för att säkerställa att de har ambitioner 

och ett fokus som möter våra krav. Vi 

förvärvar inte företag om vi inte kan säker-

ställa att vi har samma fokus på centrala 

hållbarhetsfrågor som antikorruption, 

miljöpåverkan eller kontroll i leverantörs-

kedjan. 

Det händer dock ofta att vi har mycket att 

lära från bolagen vi förvärvar. Förvärvet av 

Kian Soon som gjordes nyligen har till 

exempel lärt oss om hur det är att driva en 

hållbar leverantörskedja i Sydostasien. Vi har 

lärt oss mycket av HT BENDIX om hur man 

garanterar en bra leverantörsbas på de 

områden där de har sin styrka, så som 

träprodukter som uppfyller FSC:s krav.

Det är också viktigt att integrera nya 

bolag på ett framgångsrikt sätt. Vår 

integrations filosofi baserar sig på att det 

förvärvade bolaget bestämmer vilken del 

av Bufab Best Practice de vill fokusera på 

(”pull integration”), vilket gör att vi kan lära 

oss från varandra och implementera lös-

ningar i båda riktningarna. Vi tvingar inte på 

någon praxis eller rutiner. Istället har de 

förvärvade bolagen kunnat välja från en 

”meny” med lösningar som erbjuds globalt 

och på våra regionala Centers of Excellence. 

Redan från första dagen får de förvärvade 

bolagen tillgång till vår globala kundbas och 

leverantörskedja. Ett annat nyckelområde är 

vår HR-filosofi. Vi har uppfattningen att om 

människor får ansvar och om vi delar 

värderingar, så kommer de att välja rätt 

verktyg och kan förflytta sig framåt på 

bästa sätt. 

Vi förvärvar bolag som:

•  Drivs på ett bra sätt och delar våra 

 värderingar och kultur

•   Har tillväxtsynergier  

(kunder, geografi, produkter, inköp)

•  Är intresserade av avtal som båda parter 

vinner på (win‑win) och  

ansvarig hållbar tillväxt 

Leverantörsbasen

Vi hanterar vår leverantörsbas genom globala 

Commodity Managers, som var och en 

ansvarar för en viss kategori av komponenter. 

Därtill har Bufab inköpskontor i Kina, Indien, 

Taiwan, Singapore, Nederländerna, Polen 

och Sverige. Genom att använda detta 

ramverk kan varje dotterbolag inom Bufab 

dra nytta av det globala nätverket av leveran-

törer och se till så att rätt leverantör matchas 

med rätt krav varje gång.

Med våra stora inköpsvolymer har vi 

möjlighet att ställa krav på leverantörer 

beträffande både sociala och ekonomiska 

villkor för deras anställda. Vi vill att alla som 

arbetar i Bufabs leverantörskedja behandlas 

rättvist och har en trygg och hälsosam 

arbetsplats och vi jobbar hårt för att säker-

ställa att så är fallet. Bufabs uppförandekod 

för leverantörer är ett viktigt verktyg i detta 

arbete. I det arbetet ersätts ofta sämre 

leverantörer med bättre alternativ och 

effektiviteten i logistiklösningen förbättras. 

Detta förbättrar kvalitet och leveranspreci-

sion, minskar kostnader och begränsar 

utsläppen av växthusgas.

Kundanpassning

Ansvarsfull tillväxt för Bufab sker ofta genom 

att vi tar över en allt större del av  

hanteringen av C-Parts från en kund. Detta 

möjliggör för kunderna att öka sin kontroll 

över det totala hållbarhetsarbetet och ökar 

kundernas produktivitet sammantaget. 

Under 2020 kommer vi att ordna en utbild-

ning Bufab Sales Academy baserat på 

kunskapsdelning och insikter kring hållbarhet 

hos 45 säljare i alla regioner för att ytterligare 

förstärka vår kommunikation och vårt 

värdeerbjudande.
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Fokusområde – Ansvarsfull tillväxt

Bufabkoncernens strategi för skatt baseras på vårt generella mål om att 

vara ansvarstagande medborgare i de länder och lokalsamhällen där vi 

har verksamhet och att fullgöra vårt ansvar i förhållande till aktieägare, 

medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Kärnan i vår 

skattestrategi är att betala rätt summa skatt vid rätt tillfälle till de rätta 

skattemyndigheterna och att respektera alla tillämpliga skattelagar i de 

länder där vi är verksamma. Vår princip när det gäller transaktioner 

mellan koncernföretag är att hålla armlängds avstånd när det gäller 

internprissättning av koncerninterna transaktioner för att spegla var 

värdet skapas i koncernen och vilken jurisdiktion som har rätt att 

beskatta vinsterna. Utveckla konstruktiva, professionella och trans-

parenta relationer med skattemyndigheter, baserat på integritet, 

samarbete och ömsesidigt förtroende.

MSEK Intressenter 2016 2017 2018 2019

Intäkter – nettoomsättning Kunder 2 847 3 201 3 786 4 348 

Övriga intäkter — 32 32 50 39 

Summa genererat värde  2 879 3 233 3 836 4 387

Leverantörer Leverantörer –2 100 –2 403 –2 854 –3 200

Kostnader, löner och ersättningar till medarbetare, 
exkl. sociala avgifter Medarbetare –367 –407 –491 –561

Kostnader, sociala avgifter och pensioner Stat/samhälle –126 –137 –160 –178

Finansiella kostnader Banker och kreditinstitut –21 –26 –29 –42

Utdelning till aktieägare Aktieägare –65 –76 –85 –94

Bolagsskatt Stat/samhälle –88 –65 –74 –73

Summa distribuerat värde  –2 767 –3 114 –3 693 –4 148 

Behållet ekonomiskt värde  112 119 143 239 

GENERERAT OCH DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE
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Fokusområde – Människor och relationer

Människor och relationer

Genom tydliga värderingar och en stark ledarskapsfilosofi baserat på  

personligt entreprenörskap och individuellt ansvar vill Bufab bli den mest  

attraktiva arbetsgivaren i branschen för C‑Parts.

1 450 lösningsorienterade Solutionists globalt

Bufab eftersträvar att kombinera storlek och 

närvaro hos en internationell koncern med 

det mindre familjeföretagets egenskaper 

som att alltid sätta kunden först och att agera 

som en entreprenör. Vi samarbetar med 

leverantörer som levererar miljarder delar 

årligen till tusentals kunder och om en enda 

komponent fattas kan det stoppa en hel 

monteringslinje. Det är därför vi behöver vara 

snabba och flexibla, och fokusera till 100 

procent på kundens behov. 

Sådana utmaningar passar en viss typ av 

person. En entreprenör som alltid vill leve-

rera, men som också ser behovet av den 

mänskliga dimensionen och av teamwork. 

Och någon som våra kunder kan ha fullt 

förtroende för att de tar hand om deras 

verksamhet som de själva skulle ha gjort, 

eller bättre. Vi kallar dessa medarbetare 

Solutionists. 

Vi har omkring 1 450 av dessa Solutionists 

som medarbetare i 41 dotterbolag i 28 

länder. De är vår största tillgång och vårt 

viktigaste strukturella kapital. Dessa personer 

och dotterbolag där de arbetar samt deras 

ledningsgrupper är mycket självständiga och 

tar ett stort eget ansvar. Men de tar också 

ansvar för att leverera kvalitet och för säker-

ställa hållbarhet genom hela värdekedjan. Vid 

förvärv har vi en långsiktig åtagande vid inte-

gra tionen av det nytillkomna bolaget i syfte 

att vårda det entreprenörskap vi förvärvat.

Vi försöker ta väl hand om våra Solutio-

nists. Vi investerar i deras utveckling, till 

exempel i Bufab Academy, men också 

genom att motivera dem att ständigt för-

bättras i sina roller. Vi skapar möjligheter för 

erfarenhetsutbyten genom olika former av 

nätverk, samverkan, revisioner, jobbrotation 

och rörlighet. Vi arbetar också systematiskt 

med att använda Bufab Best Practice, till 

exempel i de årliga utvecklingssamtalen för 

att förbättra arbetsprestationer, mångfald 

och utveckling i alla våra team inom kon-

cernen. Vi tror att det här är nyckeln, både 

för att utveckla och att skapa nöjda med-

arbetare, samt till goda verksamhetsresultat.

Vi vill skapa en positiv och engagerande 

arbetsmiljö för våra medarbetare där deras 

idéer och bidrag värderas, där arbetsresultat 

får erkännande, där hälsa och säkerhet 

garanteras och där välbefinnande förstärks. 

Våra medarbetare ska ha lika möjligheter att 

utveckla sina färdigheter och sin kompetens 

för att kunna nå sin fulla potential. De stödjer 

i sin tur vår fortsatt framgång genom att 

arbeta mot överenskomna mål i enlighet 

med våra värderingar och drivkrafter. 

Rekrytering

När vi rekryterar nya medarbetare är det 

absolut viktigaste för oss att hitta personer 

med rätt attityd och som delar våra värde-

ringar. De ska exempelvis kunna hantera och 

uppskatta stor frihet under ansvar. Vi kan lova 

dem utvecklingsmöjligheter, både globalt 

och lokalt. Vi förväntar oss engagemang, 

flexibilitet och teamarbete. 

Implementeringen 
av ISO 45001:2018 i 
Bufabs ledningssystem 
kommer att stärka 
vårt arbete med hälsa 
och säkerhet.
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Fokusområde – Människor och relationer

Verksamheten är lokal

All verksamhet skapas i lokalsamhällen. 

Därför är lokalt engagemang väldigt viktigt 

för oss. Vi anställer därför ofta personer som 

kommer från, eller länge varit verksamma, 

i den region där dotterbolaget är lokaliserat. 

De flesta lokalanställda har omfattande 

nätverk, något som är positivt för Bufabs 

lokala utveckling. Bufabs globala lednings-

grupp omfattar totalt 74 (79) personer, varav 

endast 36 (41) procent är från Sverige. Totalt 

finns 25 nationaliteter representerade i 

gruppen.

Bufab Academy

Bufab Academy lanserades 2014 och 

erbjuder utbildningar inom försäljning, 

ledarskap, inköp, leverantörskedja och teknik. 

Den är en viktig del i vår strävan att bli den 

mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch 

och skapar förutsättningar för en utveck-

lande arbetsplats. Inom ramen för Bufab 

Academy genomgick våra medarbetare 

totalt 4 474 (3 384) timmars utbildning under 

2019. Under året har vi fortsatt förstärka 

Bufab Academy med hållbarhetsinslag i flera 

utbildningar. Ett exempel är kategorihante-

ring och leverantörsrelationer inom Sourcing 

Academy. 

Vårt introduktionsprogram är en viktig del 

av Bufab Academy. Detta introduktionspro-

gram riktar sig till alla anställda som i sitt 

arbete behöver kunskap om koncernen 

totalt. Totalt har 62 (44) medarbetare 

genomgått introduktionsprogrammet under 

året.

Med Bufab Academy har alla våra dotter-

bolags VD:ar också fått tillgång till en verk-

tygslåda som stöd i deras verksamhets-

ledning. Under året har alla regionchefer och 

VD:ar erbjudits utbildning i hållbarhet.

Alla Bufabs leverantörsrevisorer genomgår 

en ambitiös utbildning i social hållbarhet och 

det är vår policy att ge medarbetarna en 

lämplig säkerhetsutbildning när de påbörjar 

sin anställning.

Mänskliga rättigheter

Grundläggande mänskliga rättigheter är en 

universell rättighet. Stöd för mänskliga 

rättigheter så som de uttrycks i FN:s 

 allmänna förklaring av mänskliga rättigheter 

är en av hörnstenarna i vår uppförandekod, 

i våra värderingar, policyer och i Bufab Best 

Practice. Under 2019 har vi sett över vår 

personalpolicy och genom integrationen av 

ISO 26000:2010 i Bufab Best Practice säker-

ställer vi efterlevnad av relevanta deklaratio-

ner och konventioner från FN och dess 

organ. Detta utgör strukturen i vårt lednings-

system för mänskliga rättigheter och arbets-

rätt samt korruption, konkurrens på lika 

villkor och konsumenträttigheter. 

Som ett exempel bygger huvudtemat 

”Arbetsförhållanden” i ISO 26000 på ILO:s 

konventioner och på grundläggande princi-

per för mänskliga rättigheter och rättigheter 

på arbetet. 

Inga brott mot mänskliga rättigheter 

rapporterades under 2019.

Vi är entreprenörer – med stora hjärtan
För att lyckas i affärer behöver du ha ett stort hjärta – och det är precis det vi har. Trots vår storlek  
har vi lyckats behålla känslan av familjeföretag. Vi hjälps åt och behandlar varandra med respekt. Vi är 
lyhörda för våra kunders behov och finner kreativa lösningar åt dem. Vår passion är att finna lösningar  
– vi är entreprenörer.

Vi levererar alltid – som ett lag
Vi gör professionella, kostnadseffektiva, hållbara affärer och hanterar våra kunders resurser lika ansvarsfullt 
som om de vore våra egna. Vi tror på personliga initiativ för att driva affären framåt, och på lagarbete för 
framgång. Alltid med våra kunders bästa i åtanke.

Vi är en ansvarstagande partner
Vi vill hjälpa våra kunders med deras behov av CParts, vilket innebär att vi tar det fulla ansvaret för inköp, 
logistik och kvalitet. Vårt mål att bli ledande på marknaden innebär att vi vill skapa ökat värde till både 
 kunder, leverantörer och medarbetare och att alltid garantera kvalitet, kundfokus och hållbarhet. Vi är en 
ansvarstagande aktör.
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Fokusområde – Människor och relationer

Whistleblowerfunktion

Det är viktigt att alla medarbetare känner att 

de har möjlighet att rapportera misstänkta 

oegentligheter som kan uppstå på Bufab. 

Sedan 2016 har alla anställda möjlighet att 

använda Bufabs whistleblowerfunktion som 

har ett anonymitetsskydd via ett tredjeparts-

förfarande. Antalet misstänkta oegentligheter 

som rapporterats via whistleblowerfunk-

tionen ligger på en låg, relativt stabil nivå. 

Vi fortsätter arbetet genom olika kanaler för 

att öka rapporteringsfrekvensen, för att 

undvika att incidenter förblir orapporterade. 

Misstänkta oegentligheter utreds antingen 

av tredje part eller av Bufab. I de fall Bufab 

utreder frågan följs utredningen på nära håll 

av tredje part. Baserat på utredningens 

slutsatser vidtas nödvändiga åtgärder.

Alla medarbetare som genomgår Bufabs 

introduktionsprogram eller ledarskaps-

program informeras om whistleblower-

funktionen och tredjepartsförfarandet. 

Därtill  har alla VD:ar informerats om funk-

tionen och fått i uppdrag att vidarebefordra 

informa tionen i sina egna organisationer.

Aktiviteter 2019 Resultat

 » Utveckling av ny strategi och handlingsplan för Bufab Academy

Plan beslutad under 

2019 för implemente-

ring 2020

 » Utveckling av resurs- och kompetensplaner, inklusive  

successionshantering, för alla regioner och globala funktioner

Genomfört både 

2018 och 2019, men 

kommer att upprepas 

årligen

 » Implementering av centrala nyckeltal inom HR

Mål

 » Alla medarbetare ska ha minst ett utvecklingssamtal årligen 100 procent

 » Inga arbetsrelaterade skador eller sjukdomar 0

Planerade aktiviteter 2020

 » Implementering av ny strategi och handlingsplan för Bufab Academy inklusive  

nya koncept för breddutbildning

 » Utveckling av resurs- och kompetensplaner, inklusive successionshantering,  

för alla regioner och globala funktioner

 » Integrera praxis för hälsa och säkerhet baserat på ISO 45001:2018 i Bufab Best Practice  

under 2020

2018 2019

Incidentrapporter uppfångade av oberoende extern  
aktör för whistleblowing

1 1

av vilka eskalerades till styrelsen 0 0

Incidenter som rapporterats av VD/CFO till styrelsen 0 2

Andra betydande avvikelser som rapporterats av VD/CFO till 
styrelsen

0 0

WHISTLEBLOWING OCH ANDRA BETYDANDE AVVIKELSER

26 Bufab HÅLLBARHETSRAPPORT 2019



Fokusområde – Människor och relationer
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KÖNSFÖRDELNING

2017 2018 2019

Män under 30 114 118 131

 procent män 74 72 70

Kvinnor under 30 41 46 55

 procent kvinnor 26 28 30

Totalt under 30 155 164 186

Män 30–50 537 532 554

 procent män 71 71 71

Kvinnor 30–50 218 222 225

 procent kvinnor 29 29 29

Totalt 30–50 755 754 779

Män 50+ 193 209 250

 procent män 74 73 72

Kvinnor 50+ 69 76 96

 procent kvinnor 26 27 28

Kvinnor 50+ 262 285 346

Total alla* 1 172 1 203 1 311

Totalt män 844 859 935

Totalt kvinnor 328 344 376

 procent kvinnor 28 29 29

* Genomsnittligt antal anställda exklusive nyligen genomförda förvärv.

ÅLDER OCH KÖN
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För tio år sedan började jag arbeta som praktikant på 

Bufab i Värnamo. Jag minns att det var ett annat företag 

på den tiden, men jag kände mig direkt som en del av 

familjen. 

Efter bara ett år i Värnamo fick jag ett erbjudande om 

att flytta till Birmingham och att arbeta med affärsutveck‑

ling. Det var perfekt för en ung kille som mig och jag har 

en massa härliga minnen från den perioden. Jag var kvar i 

två år innan nästa möjlighet dök upp.

På den tiden hade Bufab det kämpigt i Danmark och jag 

fick erbjudande om att bli VD i Danmark. Jag minns att jag 

var väldigt tacksam för möjligheten och för förtroendet 

trots min unga ålder. När jag antog erbjudandet var det 

bara att kasta sig in och efter två tuffa år lyckades vi vända 

den negativa trenden under det tredje. Jag blev kvar i 

Danmark under fem år och efter det fick jag min nuva‑

rande befattning som VD i Norge. Det var samma år som 

danska Bufab fick utmärkelsen som Gazelle‑företag av 

Børsen.

Jag är en person som älskar nya utmaningar och Bufab 

erbjuder ständigt nya möjligheter till utveckling genom 

utbildning, kompetensutveckling och nya intressanta 

tjänster. Det är en styrka att kunna erbjuda medarbetarna 

möjligheten att växa inom organisationen utifrån mitt per‑

spektiv. Det är det som ger mig mest tillfredsställelse i min 

roll som chef. Att se kollegorna ta sig an nya utmaningar, 

utvecklas och ha roligt i sina jobb. Och även om jag fort‑

farande har mycket att lära tycker jag verkligen att det är 

roligt att vara chef på Bufab. 

I Norge var 2019 ett väldigt bra år för organisationen 

och vi lyckades ta viktiga steg i enlighet med Bufabs ram‑

verk för Best Practice. Vi kommer fortsätta denna resa 

under 2020. 

David Vahter

VD, Bufab Norge

Bufabmedarbetaren: Solutionist
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Hållbarhetsrisker och  
riskhantering

Bufabs målsättning är att identifiera risker, att förebygga att risker inträffar samt att begränsa 

eventuella skador från dessa risker. Detta gäller hållbarhetsrisker såväl som operativa och finansiella risker.  

Bufabs riskhantering utgår från Bufab Best Practice, läs mer på sid 12.

Riskbeskrivning Riskhantering

LEVERANTÖRS‑
BASEN
(Sociala aspekter, 

miljö och mänskliga 

rättigheter)

Leverantörernas hållbarhetsarbete

Bufab har en uppförandekod för leverantörer. Om Bufabs 

leverantörer inte följer uppförandekoden kan leveran-

törernas medarbetare och den omgivande miljön 

 påverkas negativt.

De vanligast förekommande avvikelserna i våra leve-

rantörsrevisioner gäller hälsa och säkerhet samt hur leve-

rantörerna hanterar avfall. Risken för brott mot mänskliga 

rättigheter samt tvångs- och barnarbete bedöms inte vara 

väsentlig på grund av våra kontrollerade leverantörskedjor.

Leverantörernas hållbarhetsarbete

Bufab genomför löpande revisioner av nya och befintliga 

leverantörer för att säkerställa att de uppfyller kraven i vår 

uppförandekod. Vi strävar också att konsolidera vår leveran-

törsbas och öka andelen leverantörer inom kategorin Prefer-

red Suppliers. Dessutom skapar goda exempel på förbättringar 

(best practice) transparens och struktur som motverkar brott 

mot mänskliga rättigheter.  

Läs mer på sid 16–18.

Konfliktmineraler

Det finns en risk att en del komponenter som Bufab till-

handahåller skulle kunna innehålla mineraler som kan 

härledas till konfliktzoner. Konfliktmineraler understödjer 

väpnade konflikter.

Konfliktmineraler

Bufab begär rapportering enligt Conflict Mineral Reporting 

Template från leverantörer som använder tenn, tantal, volfram 

och guld i sina produkter.

Användandet av mineralerna och dess utvinning  

följs upp löpande. Läs mer på sid 17.

MILJÖ Transport

Våra varutransporter, huvudsakligen från Asien, bidrar till 

koldioxidutsläpp som påverkar miljön negativt.

Transport

Bufab strävar efter att jobba med färre och större transport-

leverantörer. I möjligaste mån använder vi sjötransporter 

och vårt mål är att öka fyllnadsgraden i leveranserna i så stor 

utsträckning som möjligt. Vi undersöker också möjligheten att 

använda tåg för långa transporter som ett hållbart alternativ. 

Läs mer på sid 18.

Egen produktion

Sex av Bufabs dotterbolag har egen tillverkning. 

Vid utgången av 2019 var tillverkningsföretagen 

 tillståndspliktiga enligt Miljöbalken.

Egen produktion

Tillverkningsföretagen följer löpande upp energiförbrukning 

och utsläpp.

Bufab Lann och Bumax är certifierade enligt ISO 

14001:2015, ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016. APEX 

är  certifierat enligt ISO 9001:2015.

Rudhäll AB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Evjo 

är certifierat enligt ISO 14001 och IATF 16949 (jämförbar med 

9001, bilindustrin). Hallborn är certifierat enligt ISO 9001.

MEDARBETARE Våra medarbetares nätverk och relationer till kunder och 

 leverantörer är en förutsättning för Bufabs fortsatta fram-

gång. Om vi skulle förlora flertalet nyckelpersoner kan 

Bufabs relationer och finansiella ställning påverkas.

Det är viktigt att vi kan utveckla och motivera våra medarbe-

tare för att ta till vara på deras spetskunskap och relationer. 

Genom Bufab Academy och annan kompetensutveckling 

skapar vi förutsättningar för en attraktiv och stimulerande 

arbetsplats. Läs mer på sid 24–29.

ANTI‑
KORRUPTION

Bufab har fler än 3 000 leverantörer och över 13 000 

kunder. I vissa affärsförbindelser kan det finnas en ökad 

risk för  korruption, speciellt på utsatta marknader. Denna 

risk bedöms ej som väsentlig. Korruptionsfall kan påverka 

Bufabs anseende, påverka bolagets finansiella ställning och 

leda till legala konsekvenser.

Bufabs affärsrelationer ska vara sunda och präglas av transpa-

rens. För att öka kompetensen på området är antikorruptions-

utbildning en del i vårt introduktionsprogram för nyanställda. 

Bufab har genomfört en riskbedömning avseende antikorrup-

tion som omfattar samtliga dotterbolag. Läs mer på sid 14.

Hållbarhetsrisker
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Revisorns yttrande

Till bolagsstämman i Bufab AB (publ),  

org.nr 556685-6240. 

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för den lagstadgade  

hållbarhetsrapporten för år 2019 och för att den är upprättad i enlighet 

med årsredovisningslagen. 

Granskningens omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns yttrande 

om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår 

 granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 

 väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 

som en revision enligt International Standards on Auditing och god 

 revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 

grund för vårt uttalande. 

Uttalande

En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats. 

Värnamo den 18 mars 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fredrik Göransson 

Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande avseende den  
lagstadgade hållbarhetsrapporten
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Box 2266

331 02 Värnamo.

Besöksadress: Stenfalksvägen 1 

Värnamo, Sverige

Tel. 0370 69 69 00
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