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AMB grundades 1946 och är familjeägt i tredje generationen. Det startade som en bakelitfabrik som 
via lyckade investeringar i formsprutning av termoplast, vakuummetallisering för speglande ytor och 
 avskärmning, helautomatiska lackeringsanläggningar och renrumsproduktion för medicintekniska 
 produkter har vuxit och idag har medicinteknik som sitt absolut största affärsområde.

Inledning

Några ord från vd

AMB har i flera generationer 
haft en jordnära och långsiktig 
inställning, och ansvarstagan
de har alltid varit en del av vår 
företagskultur. De senaste åren 
har synen på företagens roll inom 
hållbar utveckling förändrats och 
förväntningarna på oss ökat. 
Detta gäller inom många områ
den, såsom frågor kring socialt 
ansvar, affärsetik och ansvarsfullt 

resursutnyttjande, men även vid 
utveckling av nya produkter och 
processer. 

AMB OMFATTAS INTE av kravet på 
hållbarhetsredovisning, men vi vill 
ändå i denna rapport dela med 
oss av våra utmaningar och bi
drag i arbetet för att nå en hållbar 
utveckling. Årets rapport är den 
fjärde i rodningen och rappor

terna blir ett kvitto på hur långt 
vi kommit i hållbarhetsarbetet 
samtidigt som de kommunicerar 
vårt arbete till våra kunder, med
arbetare och andra intressenter. 
Dessutom fungerar rapporten 
som ett verktyg för att driva på 
hållbarhetsarbetet genom att vi 
sätter upp mål för vårt framtida 
hållbarhetsarbete.

Under vårt 75:e bokslutsår har 
våra samarbeten med befintliga 
kunder ytterligare fördjupats med 
såväl uppstart av nya kundpro
jekt som fortsatt flytt av kunders 
befintliga produkter och projekt till 
vår produktionsenhet i Broakulla. 
Vårt långsiktiga arbete med att 
etablera goda relationer med nya 
kunder är framgångsrikt och vi 
erhåller kontinuerligt projekt från 
nya samarbetspartners. Mark
nadsområdena elektronik, industri 
och medicinteknik hade alla en 
positiv utveckling och fortsätter 
att växa kraftigt medan området 
belysning minskar ytterligare. Vårt 
dominerande område medicin
teknik kännetecknas, som tidigare, 
av långsiktighet, stabila kundrela
tioner, långa produktlivscykler, lågt 
konjunkturberoende och mycket 
höga kvalitetskrav.

PANDEMIN COVID-19 fortsatte 
under året att på olika sätt påver
ka våra kunder och leverantörer 
och därmed även AMB. Störst 
påverkan hade olika störningar i 
försörjningsledet men tack vare 
vår flexibla organisation ledde 

dessa till endast mindre påverkan 
på våra kunder. För att säkerställa 
medarbetarnas hälsa under pan
demin, och samtidigt kunna hålla 
vår produktion igång, genomför
des många olika smittbegränsan
de åtgärder.

Trots pandemin kunde före
taget visa ett rekordår med en 
omsättningsökning på 22% och 
ett mycket starkt resultat. Den 
positiva resultatökningen kommer 
främst av ökande volymer och ett 
allt högre maskinutnyttjande i en 
alltmer automatiserad tillverkning.

TOTALT SETT ökade vår pro
duktionskapacitet genom såväl 
ersättningsinvesteringar som 
utökning med nya formsprutor. 
Dessutom har den tekniska livs
längden för en av våra lackerings
anläggningar förlängts avsevärt 
genom en större investering 

under året. Beslut har 
även fattats om 
ytterligare inves
teringar i produk
tionsutrustning 
vilka nu pågår.

Under året har 
vårt arbete med att 
hitta hållbara lösningar 
fortsatt tillsammans med 
våra kunder och leverantörer. 
Exempelvis har ett framgångsrikt 
kundprojekt med återvunnen 
plastråvara genomförts och åter
vinning av flera plastmaterial har 
införts. Vi har testat polymerer 
med hög andel av biobaserade 
material och även helt bioned
brytningsbara material. Arbetet 
med att bevaka området fortsät
ter då vi genom vårt kunnande 
och våra processer ser oss som 
en viktig länk mellan våra kunder 
och våra material leverantörer.

Tomas Magnusson, vd

Inledning

Några ord från vd

Inledning

Några ord från vd

»  Trots pandemin  kunde 
företaget visa ett 
 rekordår.
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Detta är AMB VÅRA 4 MARKNADSSEGMENT
AMB är verksam som underleve
rantör till kunder inom branscherna 
medicinteknik, elektronik och 
verkstad. Det uttalade syftet är 
att producera polymera produk
ter som på olika sätt bidrar till 
att förbättra människors liv och 
välmående. 

Målgruppen är kunder vars 
produkter är komplexa och som 
ställer höga krav på projektstyr
ning, kvalitets säkring och stabila 
processer. Kunderbjudandet är 
brett och omfattar projektledning 
och support av produktutveck
ling/design av polymera detaljer 
från skiss till tillverkning av färdig 
produkt.

AMB HAR ETT komplett erbjudande 
inhouse från produktidé och  design 
till volymtillverkning och logistik med 
bland annat projektledning, verk
tygsframtagning, kvalitetssäkring, 
validering och mätning.

Bland tillverknings processerna 
och förädlingsstegen fi nns bland 
annat formsprutning, ytbehand
ling, paketering, märkning och 
sammanfogning av polymera 
produkter, ofta med hög grad av 
automation. Ytbehandlingen är 
funktionell eller dekorativ och sker 
genom metallisering, lackering, 
tryck och etsning eller en kombi
nation av dessa processer. 

Även formsprutning och mon
tage i renrum, med kontrollerade 

förhållanden vad gäller partikel
mängd och miljö, erbjuds. 

STRATEGIN BYGGER PÅ ett an
svarsfullt och långsiktigt sam
arbete med kunderna. Genom 
hög kompetens, stabila processer 
och en hög servicenivå ska AMB 
 hjälpa kunder att nå sina mål. 

Företagets produktions
anläggning i Broakulla i sydöstra 
Sverige omfattar cirka 15 500 
kvadratmeter. Företaget har även 
säljkontor i Göteborg och i Nora. 
Under verksamhetsåret 2020/21 
var medeltalet anställda 198 
personer.

MEDTECH

Medtech är AMB:s 
största aff ärs
område och det är 
indelat i två under
grupper: Utrustning
och Engångs artiklar. 
Formsprutning och 
högautomatiserat 
montage i renrum 
är nyckelprocesserna 
i produktionen av 
engångsartiklar för 
medicinskt bruk.

FUNCTIONAL 
DESIGN

Detaljer där form
stabilitet och/eller 
yt fi nish är kritisk 
för slutproduktens 
funktion. Lacktek
nikerna som AMB 
har tillhör de absolut 
bästa i branschen 
och genom vakuum
metallisering kan 
plast detaljer få 
speglande eff ekter 
eller ett metallskikt 
av rent estetiska skäl. 

INDUSTRIAL 
SOLUTIONS 

Här ingår teknis
ka  detaljer, ofta 
med höga krav på 
meka niska egen
skaper, precision och 
hållbarhet. Produk
terna fi nns bland 
annat inom pumpar, 
lek saker, gruv och 
hamn industri och 
VVS.

ELECTRONICS

I det här segmen
tet används ofta 
processen metalli
sering, som skyddar 
mot statisk elektri
citet och avskärmar 
elektromagnetisk 
strålning, som ett 
komplement till 
formsprutning, lack
ering och montage.

ANDEL AV OMSÄTTNING 2020/21
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Hållbar utveckling

ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

STRATEGI OCH STYRNING

AMB tillverkar produkter i poly
mera material vilket medför ett 
antal betydande miljöaspekter, 
exempelvis användning av råma
terial, kemikalier och energi. An
dra viktiga miljöfrågor är utsläpp 
av klimatpåverkande gaser och 
lösningsmedel (VOC) samt upp
komsten av olika typer av avfall 
och utsläpp från transporter. 

Tillstånd för verksamheten 
finns från Länsstyrelsen, och 
AMB:s verksamhet i Broakulla är 
certifierat enligt miljölednings
systemet ISO 14001, som är ett 
värdefullt verktyg i arbetet med 
att systematiskt minska vår miljö

påverkan. Vi visar miljöhänsyn 
med effektiv resursanvändning 
och arbetar systematiskt med 
miljöfrågor.

SAMTIDIGT SOM kunskaps och 
teknikutvecklingen leder till eko
nomisk tillväxt ger den oss också 
möjlighet att motverka risker och 
hot mot en hållbar utveckling för 
miljön, samhället och ekonomin. 
Hållbarhetsarbetet utgör en av 
förutsättningarna för långsiktigt 
god affärsverksamhet.

Pandemin Covid19 som berört 
oss alla under året har medfört 
att vi inte haft revisioner på plats 

i vår verksamhet i den omfattning 
som vi skulle haft ett normalt år, 
utan de flesta har fått genom
föras digitalt. 

Vi gör alltid överväganden 
kring hållbar utveckling vid inves
teringar, företagsförvärv, relatio
ner med kunder och leverantörer 
samt vid utveckling av produkter 
tillsammans med kund.

Företagets vision är att vara ett 
föredöme inom formsprutning 
och ytbehandling av plast. Vår 
tillväxt ska främst ske tillsammans 
med kunder vars produkter är 
komplexa och som ställer höga 
krav på projektstyrning och 
kvalitets säkring.

Vår strategi är att driva verk
samheten på ett hållbart sätt och 
aktivt bidra till hållbar utveckling. 
Vi ska även skapa affärsmöjlig
heter genom ett långsiktigt och 
ansvarsfullt uppträdande.

VÅRA ÖVERGRIPANDE miljömål 
på AMB är att använda bästa 
tillgängliga teknik och jobba med 
energibesparingar och energi

effektiviseringar för att hålla 
energi förbrukningen låg så långt 
det är ekonomiskt försvarbart. 
AMB ska dessutom arbeta med 
att minska företagets påverkan 
på miljön från de kemikalier som 
används i produktion och arbeta 
för att produkter som faller under 
REACHförordningen och RoHS 
direktivet inte används på AMB. 
 

DET YTTERSTA ANSVARET för miljö 
och arbetsmiljö ligger på vd, men 
det dagliga arbetet inom yttre 
miljö ligger hos miljösamordna
ren. Hållbarhets arbetet och dess 
aktiviteter följs kontinuerligt av 
ledningsgruppen som har det som 
en stående punkt på agendan.

AMB medverkar i miljönätverk 
och deltar i seminarium för att få 
information om kom mande för
ändringar i lagstiftning på miljö
området men även för erfaren
hetsutbyte i praktiskt miljöarbete.

AMB bedriver tillståndspliktig 
verksamhet och har både lag
stiftning och specifika villkor för 
verksamheten att förhålla sig 
till. Tillstånd finns från Länssty
relsen. Regelbunden rapporte
ring sker till miljömyndigheter 

och inspektioner genomförs 
årligen av tillsynsmyndigheten. 
För lag bevakning tar vi in ex
tern hjälp och vi genomför en 
årlig lag revision.

Vi ska inte ha ämnen som 
är upptagna på kandidatför

teckningen i vår produktion. 
När listan utökas med ämnen 
i produkter som vi använder 
försöker vi påverka leverantö
ren och berörd kund att byta 
ut ingående ämnen eller hitta 
ersättningsprodukter som är 
mer miljö och hälsovänliga.

»  Företagets vision är 
att vara ett föredöme 
inom formsprutning 
och ytbehandling av 
plast. 

18,5
procent minskade 
vår el förbrukning 
med i för hållande 

till förädlings värdet 
jämfört med året före. 

Målet är 5%.

3
kvalitetsstandarder är 
AMB certifierade för:

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485

Utöver ISO 14001 är AMB certi
fierat enligt kraven i kvalitets
systemet ISO 9001 samt den 
branschspecifika standarden 
för medicinteknik, ISO 13485. 
Årligen genomförs därför 
externa revisioner av RISE och 
i december 2020 klarade AMB 
de uppföljande revisionerna 

för samtliga standarder. Sedan 
2017 är AMB registrerade som 
Contract Manufacturer hos FDA.
Under året genom fördes utöver 
revisionen av RISE totalt sex 
 revisioner av extern part på 
AMB. Inga stora avvikelser har 
noterats under någon av de 
externa revisionerna.

AMB har tre internrevisorer 
som genomför interna revi
sioner, men eftersom samtliga 
arbetar på kvalitetsavdelningen 
tar vi in extern hjälp med revi
sion av kvalitetsfunktionen. 

Internrevisorerna noterade 
två större avvikelser och dessa 
berörde dokumentation och 
spårbarhet.

MILJÖLAGSTIFTNING

LEDNINGSSYSTEM/VERKSAMHETSHANDBOK

Stekaremåladammen några hundra meter uppströms från dagens fastighet. Här startade företaget 1946.

AGENDA 2030
Så stödjer AMB FN:s globala hållbarhetsmål – se sidan 21.
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INTRESSENTDIALOG VÄSENTLIGHETSANALYS

ÖVERSIKT AV INTRESSENTDIALOGEN 2020/21

NYCKELTAL FÖR VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Våra medarbetare, kunder och 
leverantörer är givetvis viktiga 
för AMB, men verksamheten 
samspelar även med fl era andra 
intressentgrupper. Uppfattningen 
om vilka intressenter som är bety
delsefulla – och vad de anser som 

väsentligt – baseras på erfaren
heter, aff ärsmässiga relationer och 
dialoger över lång tid, men också 
av händelser som varit aktuella 
under verksamhetsåret.

Dialogen med intressenterna 
genomförs på olika sätt och 

omfattar bland annat utvecklings
samtal med medarbetare, kund
möten och leverantörsbesök.

När intressenterna och vad de 
tycker är väsentligt är känt, har en 
väsentlighetsanalys genomförts. 
Här noteras frågeställningar som 
har betydelse för AMB:s aff ärs
strategi och som vi har möjlighet 
att påverka. Dessa frågor vägs 

sedan mot aspekter som vi 
uppfattar som väsentliga för våra 
intressenter. 

Resultatet för 2020/21 kan 
utläsas i diagrammet nedan.

INTRESSENT VÄSENTLIGA OMRÅDEN AKTIVITETER UNDER ÅRET

Kunder & potentiella 
kunder

Miljöledningssystem, produkt
deklarationer, förekomst av 
farliga kemikalier i produkter, 
miljöanpassning av produkter, 
uppförandekod, leverans  och 
serviceförmåga, produktkvalitet, 
riskanalyser, underhållsplaner, 
hållbarhet.

•  Dialog i samband med aff ärskontakter samt vid seminarier, 
mässor, besök och revisioner. 

•  Kundenkät genomförd 2021.
•  Signerat fl era kunders uppförandekoder.
• Årets hållbarhetsredovisning upplagd på hemsidan.
•  Besvarat frågor om efterlevnad av REACH, RoHS och konfl ikt

mineraler till fl era kunder. Dialog angående uppgradering 
av lackanläggning 2. Förebyggande underhåll av utrustning. 
 Frekvent kommunikation om status i samband med Covid19.

Konsumenter Samtliga AMB:s produkter säjs till 
industriella kunder. Det är osanno
likt att produkterna kopplas direkt 
till AMB:s verksamhet

•  Konsumenternas synpunkter hanteras via dialogen med 
 kunderna och de krav de ställer på oss.

Medarbetare Hälsa, säkerhet, löner, förmå
ner, sociala förhållanden, trivsel, 
utvecklingsmöjlig heter samt 
aff ärsetiska frågor.

•  Utbildning, kompetensutveckling, information, dialog, förhand
lingar, avdelningsmöten och utvecklings samtal.

•  Hälsoundersökning, riskanalyser, tillbudsrapportering, skydds
ronder. Nya rutiner med frekvent uppdatering av läget i sam
band med Covid19. Kvartalsmöten har ersatts av veckorbrev 
på intranätet.

Leverantörer Ledningssystem och kvalitetssäk
ring. Miljöfrågor, hälsa och säkerhet 
på arbetsplatserna. Att leverantö
rernas uppförandekod stämmer 
överens med våra krav.

•  Information samt revisioner och leverantörs bedömningar.  
•  Kvartalsvisa uppföljningar skickade till Aleverantörer.
•  Förhandling pågår med fl era leverantörer om ett standardise

rat avtal med fokus på kvalitet.
• Extra avstämningar av läget i samband med Covid19.

Ägare Riskhantering och eff ektiv 
resurs användning. Integration av 
hållbarhetsfrågor i aff ärsverksam
heten. Kommunikation och image.

•  Möten mellan samtliga ägare och styrelsen i samband med 
konstituerande mötet. Årligt ägarbrev till styrelsens medlemmar. 
Regelbunden rapportering från AMB:s vd och styrelse. Extern 
revision av Access.

Samhälle Engagemang i lokala samhället. 
Deltagande i industriella nätverk 
och andra organisationer. Bidra till 
globala mål för hållbar utveckling.

•  Kontakter med skolor och universitet, tex Linné universitetet 
(tre examensarbeten inom Produktivitet, Produktionsutrustning 
med hållbarhetsfokus och Inköp med hållbarhetsfokus), Blekinge 
Tekniska Högskola, Bjurbäcksskolans högsta dium och Vilhelm 
Mobergsgymnasiet. API och feriearbete. Anställt nyanlända. Utö
kat samarbete med Samhall. Sponsring av lokala föreningar med 
ungdoms verksamhet, tex JIF och ESS, och andra organisatio
ner som engagerar våra medarbetare, tex Cancerfonden, BRIS, 
Världens Barn och SOS Barnbyar. Studiebesök.

•  Flera direkta investeringar i energibesparande åtgärder men 
även fl era i samband med byte av utrustning, t ex formsprutor.

Myndigheter Efterlevnad av lagstiftning. 
 Rapportering. Efterlevnad av 
tillstånd.

•  Dialog med miljö och arbetsmiljömyndigheter i samband med 
inspektioner och platsbesök. Dialog kring ändring av hantering 
av matavfall. 

Grannar Yttre miljö, transporter. •  Sökt och erhållit tillstånd för fartdämpande åtgärder längs med 
Kvarnvägen. Blomlådor utplacerade med positiv eff ekt. Kontroll 
av buller på grannfastighet.

Frivilliga organisationer 
(NGO)

Klimatfrågor, farliga kemikalier, 
energi och vattenanvändning 
samt sociala frågor.

•  Under året har AMB ej haft några direkta kontakter med fri
villiga organisationer.

Väsentlighet för 
våra intressenter

Väsentlighet för vår strategi

❶ Ekonomiskt resultat
❷ Aff ärsetik
❸ Attraktiv arbetsgivare
❹ Lagefterlevnad
❺ Arbetsmiljö
❻ Leverantörer
❼ Externt buller och lukter
❽ Utsläpp till luft och vatten

❾ Mänskliga rättigheter
❿ Mångfald
⓫ Klimatpåverkan
⓬ Samhällsengagemang
⓭ Resurseff ektivitet
⓮ Kemikalieanvändning
⓯ Plaster i ett livscykelperspektiv
⓰ Avfall
⓱ CRkrav från kunder

⓲ Riskområden och konfl iktzoner
⓳ Transporter
⓴ Skatter

● HÖG PRIORITET
● MELLANHÖG PRIORITET
● LÅG PRIORITET

HÖG

LÅG

LÅG HÖG

❶❷

❸
❹

❺

⓰

❼
❽

❾

❿
⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

❻

⓲

⓱

⓳ ⓴

2020/2021 2019/2020 2018/2019

MILJÖANSVAR

Energiförbrukning, kWh/tkr omsättning 19,6 23,5 26,4

Utsläpp VOC, ton* 3,4 3,2 3,7

Utsläpp VOC, g/1000 detaljer 83 99 107

Förbrukning plastråvaror, ton** 213 192 194

Totalt avfall, kg/tkr omsättning 0,7 1,1 0,8

Sorterat avfall, % 56,4 55,7 23,8

Vattenförbrukning, m3/Mkr omsättning 8,3 11,1 11,1

Överträdelse av miljölagstiftning, st 0 0 0

SOCIALT ANSVAR

Olycksfall, st (inklusive olyckor till och från arbetsplatsen) 3 2 6

Kvinnliga medarbetare, % 43 45 44

Kvinnliga medarbetare i ledningsgruppen, % 30 30 30

Utvärderingar av leverantörer (miljö och socialt ansvar) 44 0 0

EKONOMISKT ANSVAR

Nettoomsättning, Mkr 276 226 216

Rörelseresultat (EBIT), Mkr 60 31 35

Rörelsemarginal (EBIT), % av omsättning 21,7 13,7 16,1

Medelantal anställda*** 198 186 183

*) Tillståndsgräns för utsläpp av lösningsmedel = 7 ton/år (VOC=Volatile Organic Compounds).
**) Tillståndsgräns för förbrukning av plastråvaror = 500 ton/år.
***) Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Hållbar utveckling defi nieras ofta som en utveckling som »tillgodoser dagens behov utan att även
tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov«. Den omfattar oftast områdena 
 ekonomi, miljö och social hållbarhet.
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Miljöansvar

FÖRBRUKNING AV NATURRESURSER
På AMB använder vi polyme
ra material, kemiska produkter 
och metaller för ytbehandling i 
vår produktion. Hydraulolja till 
maskiner, plastmaterial, lack och 
lösningsmedel är till exempel 
oljeprodukter. 

Under 2020/21 användes 
213 ton (192) plastmaterial. AMB 
sätter inga nya egna produkter på 
marknaden och efter som vi är en 
lego tillverkare är valet av material 
kundens beslut. Det innebär att 
kundernas tekniska produktkrav 
inte alltid går att kombinera 
med våra ambitioner kring mer 
miljömässigt hållbara alternativ. Vi 
har möjlighet att själva mala ner 
använt plastmaterial för åter
användning, men eftersom mer
parten av produkterna fi nns inom 
det medicintekniska området får 
råvaran inte vara återanvänd i de 
fl esta av produkterna vi tillverkar.

UNDER ÅRET HAR vi provkört 
produkter som inte är medicintek
niskt klassade med inblandning 
av återvunnet material. Vi har 
sett över arbetssättet kring an
vändning av malt material och vi 
har som mål att fördubbla mäng
den malt material som används i 
produktionen.

Ett annat, större projekt kring 
materialåtervinning fi nns beskri
vet på nästa sida. 

Vid nya produkter till AMB är 
projektorganisationen ofta delak
tig i utformningen av produkten 
och här har vi en chans att på
verka kundens materialval. Efter 
tester förra året har en av våra 
kunder under året kunnat byta 
ut PC/ABS till återvunnen PA från 
fi sknät i vissa av deras produkter. 
Till en annan kund har tester på
börjats för att byta ut materialet 
till bionedbrytningsbart PLA.

Under året har projektorgani
sationen även testat en polymer 
med hög inblandning av biobase
rat material men resultatet blev 
tyvärr inte tillfredsställande.

Vi följer utvecklingen inom 
biobaserade plaster och målet är 
att hjälpa kunder med att testa 
och utvärdera användningen av 
alternativa plastmaterial.

FÖR ALLA NYA material säkerställs 
det att krav i t ex Reach och RoHS 
uppfylls. Vi ser att kundkraven 
på dokumentation och intyg att 
dessa lagstiftningar uppfylls ökar. 

Genom välplanerade pro
duktionsupplägg och minskade 
interna kassationer kan vi minska 
förbrukningen av naturresurser. 

AMB tillverkar produkter i polymera material vilket medför ett antal betydande miljöaspekter,  exempelvis 
användning av material (plaster och metaller), kemikalier (lacker, lim, lösningsmedel) och energi. Andra viktiga 
miljöfrågor är utsläpp av klimatpåverkande gaser och lösningsmedel (VOC) samt uppkomsten av olika typer av 
avfall och transporter. Här följer ett antal miljöaspekter som vi bedömer kan ha en betydande miljöpåverkan.

213
ton plastmaterial 
användes under 
verksamhetsåret.

ENERGI
Energi är en annan viktig miljö
aspekt som påverkar den yttre mil
jön. Energi används till produktions
maskiner, uppvärmning, ventilation, 
kylning, belysning och rening. 

AMB använder sedan många 
år 100% grön el och vi arbetar 
kontinuerligt med energibesparan
de åtgärder. Vi övergår till elektriska 
formsprutor vid nya investeringar, 
vilka är mer energieff ektiva och 
minskar hanteringen av hydrauloljor. 

I år har fem formsprutor 
ersatts och beslut fattats om byte 
av ytterligare fem maskiner som 
samtliga är mer energieff ektiva. 
Vi har installerat en värmepump 
som ersätter en elpanna då 
 beräkningar visade att det ger 
stora energibesparingar. 

Vi arbetar ständigt för att mins
ka kassationerna som i sin tur leder 
till lägre energi förbrukning.

Vi installerar alltfl er närvaro

styrda sensorer för belysning och 
byter efter hand ut belysningen i 
fastigheten till LEDbelysning. 

Energianvändningen uppgick 
under 2020/21 till 5 422 MWh (5 322). 
Det ligger fl era energi besparande 
investeringar och aktiviteter inplane
rade under nästa år för att fortsatt 
kunna nå de mål vi har satt upp för 
energiförbrukningen.

100%
av energi

användningen på 
totalt 5 422 MWh 

utgjordes av grön el.

ENERGIFÖRBRUKNING ÖVER TID

Förbrukning dividerat med omsättning (kWh/tkr) (vänster skala)

  Målnivå: att senast 2022/23 ha minskat den relativa energiförbrukningen
med 50% jämfört med 2012/13

 Total energiförbrukning (kWh) (höger skala)
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Förra året drog vi igång ett 
större arbete kring materialå
tervinning av plast. Historiskt 
har produktions spill från form
sprutningen sorterats som 
brännbart och därmed gått till 
förbränning. Det handlar om 
plast i form av kasserade detaljer, 
ingöt, rensmassa och överblivet 
granulat. Under året har vi med 
hjälp av återvinningsföretaget 
Stena Recycling hittat en mot
tagare för materialet. Efter att 
materialet granulerats säljs det 
vidare och hamnar i produkter 
som utemöbler, lådor, rör och 

soptunnor. En viss del går även 
till bilindustrin.

Det brännbara avfallet från 
AMB går idag till energiåter
vinning men förbränning av 
plast står för 92–97% av de 
fossila utsläppen från avfall 
i el och fj ärrvärmesektorn, 

detta enligt en studie som 
Naturvårdsverket beställt från 
Svenska Miljöemissionsdata. Att 
fossil plast ger höga koldioxid
utsläpp vid förbränning är ett 
allvarligt samhällsproblem och 
ska Sverige kunna nå målet om 
klimatneutralitet till 2045 måste 
mängden fossil plast som för
bränns minska.

Vi valde att börja sortera ut 
fem olika plastmaterial och un
der 20 månader har vi sorterat 
och skickat iväg närmare 50 ton 
plastmaterial till återvinning i 
stället för förbränning.

PLASTÅTERVINNING I STÄLLET FÖR FÖRBRÄNNING
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KEMISKA PRODUKTER OCH METALLER
I produktionen på AMB används 
lösningsmedelsbaserade  lacker 
och det skulle vara bättre ur 
både  miljö och hälso syn punkt 
att ersätta dessa med vatten
baserade produkter. På samma 
sätt som med plastmaterial så är 
det slutproduktens användnings
område, och därmed kundens 
krav på produkten genom sina 
produktspecifikationer, som avgör 
val av lacksystem. Utvecklingen 
inom området bevakas kontinuer
ligt av AMB. 

AMB VILL INTE ha några ämnen 
som är upptagna i kandidatförteck
ningen under REACH. Förteckning

en uppdateras ett par gånger om 
året och tack vare att vi har alla 
kemikalier med dess ingående äm
nen samlade i ett kemikalie register 
har vi kontroll på om produkterna 
kan behöva fasas ut eller ersättas. 

I dagsläget finns det fem 
produkter på AMB som innehåller 
något av dessa ämnen. Under året 
har vi lyckats byta ut en produkt 
till en som är mer  hälso och miljö
vänlig. Vi har även tillsammans 
med en kund valt att avsluta 
produktion med ett material som 
innehöll ett ämne på kandidatför
teckningen.

På AMB används volfram i en 
av våra processer och eftersom 

den är klassad som ett konflikt
mineral begär vi in en deklaration 
från leverantören som klargör att 
metallen inte är från de berörda 
områdena.

UTSLÄPP TILL LUFT

UTSLÄPP TILL VATTEN

För att ta hand om VOChaltig luft 
från våra lackanläggningar har vi 
en reningsanläggning som ska 
rena minst 90% av våra utsläpp. 
2020/21 låg reningsgraden i snitt 
vid interna mätningar på 90,6%. 
Vi har bekräftat genom extern 
mätning att kolet behöver bytas 
ut för att kunna säkerställa en bra 
reningshalt. Detta kommer att ske 
under hösten 2021.

På AMB finns 385 kg HFC, så 
kallade Fgaser som är starka växt
husgaser. De finns i våra kylanlägg
ningar och ventilationssystem. 

Under året har vi undersökt 
om vi kan byta ut ytterligare en 
utrustning som innehöll HCFC, 
ett köldmedium som inte längre 

är tillåtet att fylla på. De nya 
utrustningarna innehåller godkänt 
köldmedium av typen HFC.

TRANSPORTER TILL och från AMB 
sker med lastbil. AMB har svårt 
att  påverka denna aspekt till stor 
del då kunden står för frakten 
av färdigt gods från AMB. Det vi 
kan arbeta för är att kunder inom 
yt behandling flyttar formverktyg 
till AMB för att minska utsläpp vid 
transporter av produkter till och 
från företaget, samt att hålla god 
leveransprecision för att undvika 
extratransporter. Vi förespråkar 
också att använda telefonkonfe
renser och virtuella möten där så 
är möjligt.

Beräkningar i enlighet med 
GHGprotokollet visar att AMB 
enligt Scope 1 gett upphov till 
ett utsläpp på 30 ton CO2 (40,8) 
från transporter med företagets 
fordon. Under Scope 2 finns inget 
att redo visa eftersom vi enbart 
köper in grön el. Under Scope 3 
kan vi redovisa att transporter för 
tjänsteresor orsakade ett utsläpp 
på 2,8 ton CO2 (21,6) och inköpta 
frakter gav ett utsläpp på 19,2 ton 
CO2 (18,3).

AMB har en tvättanläggning 
som rengör fixturer från lack, och 
sköljvattnet släpps enligt avtal 
till det kommunala spillvatten
nätet. Vattenförbrukningen har 
tidigare ökat under ett par års tid, 
delvis på grund av ett ökat antal 
fixturer, men under året har en 

översyn och omprogrammering 
av tvättmaskinen skett och vi har 
lyckats minska vattenförbruk
ningen från tvätt anläggningen 
från 24 till 19 m³ i veckan. 

EFTERSOM tvättvätskorna i an
läggningen har ett högt pHvär

de behöver vi tillsätta syra till 
utgående vatten för att hålla oss 
inom tillståndskraven för vårt pro
cessvatten. pHvärdet har legat 
inom tillåtna gränsvärden hela 
året med ett medel på 8.

91%
av våra utsläpp av 
lösnings medel från 
lack anläggningarna 

renades.

I den här hållbarhetsrapporten 
redogörs årligen för hur mycket 
CO2 (koldioxid) som släpps ut i 
samband med våra tjänstere
sor, transporter med företagets 
fordon och de frakter som AMB 
står för. Förra året orsakade 
dessa transporter ett utsläpp på 
80 ton CO2.

Ökningen av CO2 i atmos
fären uppkommer bland annat 
från utsläpp av oss människor, 
från förbränning av fossila 
bränslen som kol, olja och gas 
samt från avskogning. Detta 
förstärker växthuseffekten och 
leder till klimatförändringar på 
jorden. Därför är det viktigt att 

arbeta för att CO2utsläppen 
reduceras. 

FÖR ATT TA ansvar för de ut
släpp som AMB orsakar genom 
våra transporter har vi beslutat 
att klimatkompensera för dem. 
Att klimatkompensera innebär 
att den som orsakar utsläpp 
av växthusgaser betalar för att 
se till att motsvarande mängd 
utsläpp minskar någon annan
stans på vår jord.

Samtliga medarbetare på 
AMB fick rösta på ett av fyra för
slag som presenterades, och för 
utsläppen 2019/2020 klimatkom
penserade AMB genom Zero

mission i ett projekt som syftar 
till att skydda och återplantera 
mangroveskog i Kenya.

PROJEKTET Mikoko Pamoja, som 
betyder Mangrove Tillsammans, 
är beläget i Gazi Bay i sydöstra 
Kenya. Då illegal avskogning är 
ett stort problem i området har 
projektet fokus på att återplan
tera och skydda den värdefulla 
mangroven. Mangroveskogen 
är viktig för miljön och samhäl
let då den ger ökad biologisk 
mångfald, kustskydd, vatten
rening, gynnar fisklivet samt 
att den binder stora mängder 
CO2 från atmosfären. För det 
bundna kolet får medlemmarna 
i Mikoko Pamoja en ersättning 
där överskottet går till att stärka 
samhället.

Det planteras cirka 4000 
träd årligen och projektet lagrar 
in omkring 2500 ton CO2 per 
år. Investeringar i projektet 
har även bidragit till att bygga 
vattenledningar till skolan vilket 
idag förser 600 elever och deras 
lärare med rent dricksvatten. 
Det har även investerats i nya 
böcker till skolan.

KLIMATKOMPENSATION GENOM TRÄDPLANTERING I KENYA
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UPPFÖRANDEKOD
AMB:s uppförandekod förtydligar 
hur våra värderingar ska omsättas 
i praktiken. Den ska fungera som 
en etisk kompass och alltid följas 
av samtliga medarbetare. Upp
förandekoden gäller även styrel
semedlemmar samt entreprenörer 
och konsulter som är engagerade 
i AMB:s verksamhet. Den visar 
också vad vi förväntar oss av våra 

affärspartners. Under året har vi 
förmedlat AMB:s uppförandekod 
till våra A och Bleverantörer. 
Vår uppförandekod bygger bland 
annat på FN Global Compact, inter
nationella riktlinjer och på standar
den för socialt ansvar ISO 26000.

INOM NÅGRA AV uppförande
kodens nyckelområden har vi 

nolltolerans mot avvikelser. Det 
gäller exempelvis efterlevnad 
av lagstiftning, tillämpningen av 
mänskliga rättigheter och frågor 
som rör mutor, korruption och 
konkurrenslagar. Inom andra 
områden arbetar vi systematiskt 
och målmedvetet med ständiga 
förbättringar.

Socialt ansvar
AMB är en betydande arbets givare 
lokalt och har en viktig roll på orten 
och i regionen. Vi uppmuntrar lokal 
samverkan och deltar aktivt i det 
lokala näringslivet.

Under verksamhetsåret 
2020/21 var medelantalet anställda 
198 personer (186) och av dessa 
var fördelningen 43% kvinnor 
och 57% män. Av chefer/ledare 
med personalansvar var andelen 
kvinnor 27% och totalt bland tjäns
temännen (inklusive samordnare) 
var andelen kvinnor 43%.

Utvecklingssamtal ska genom
föras årligen med samtliga med
arbetare och under 2020/21 deltog 
96% (96%). Av de personer som 
inte deltog var procent andelen 
 något högre för kvinnor än för 
män, och anledningen till att 
utvecklingssamtal inte hölls var på 
grund av tjänstledighet, föräldra
ledighet eller sjukskrivning.

SOM EN DEL i vårt hållbarhets
arbete har AMB ett samarbete 
med Samhall. Detta har utökats 
under året och bedöms fungera 
bra i alla aspekter. Planen är att 
utöka samarbetet ytterligare och 
erbjuda sysselsättning på flera 
avdelningar på företaget.

AMB samarbetar med skolan, 
såväl med högskola och gymna
sium som med grundskola. Under 

året har tre examensarbeten ge
nomförts på AMB men på grund 
av pandemin Covid19 har vi inte 
tagit emot elever från gymnasium 
eller grundskola. Vi har inte heller 
haft praktikanter på plats under 
året. 

PÅ AMB FINNS en plan för arbete 
mot diskriminering som har tagits 
fram i samverkan med fackliga 
representanter på företaget. 
Dokumentet beskriver det arbete 
och åtgärder som genomförs för 
att förebygga diskriminering enligt 
diskrimineringslagen. Arbetet 
syftar till att skapa balans mellan 
män och kvinnor vad gäller 
arbets miljö, lön, anställningsvillkor, 
rekrytering, kompetensutveck
ling och föräldraledighet. Arbetet 
belyser även trakasserier och 
kränkande särbehandling. 

AMB GENOMFÖR ÄVEN lönekart
läggning i enlighet med diskrimi
neringslagen. I år genomfördes 
den dock inte enligt tidsplan 
eftersom lönerevisionen flyt
tades fram ett par månader på 
grund av pandemin. Eftersom det 
tidigare inte hittats några osakliga 
löne skillnader och inga föränd
ringar i lönesystemet har gjorts så 
valde vi att genomföra kartlägg
ningen efter lönerevisionen. 

Personal policyn beskriver 
bland annat grundläggande 
värderingar och förväntningar på 
medarbetare och ledare, samt 
anger ramar för lönesättning, 
rekrytering, kompetensutveck
ling, arbetsmiljö, likabehandling, 
alkohol och droger, friskvård och 
rehabilitering.

På AMB har vi boken »Röda 
tråden«, en skrift som förklarar vad 
vi vill, vart vi är på väg och varför 
vi valt just denna väg. Röda tråden 
ska underlätta förståelsen för hur 
vi vill arbeta på AMB eftersom vår 
fortsatta utveckling av företaget 
hänger på att alla förstår vart vi 
är på väg och arbetar efter våra 
gemensamma principer. 

Förutom företagets 12 princi
per för det dagliga arbetet finns 
AMB:s syfte, vision, affärsidé, mål, 
strategier och uppförandekod 
förklarade. Alla nya medarbetare 
får introduktion till Röda tråden.

 Kvinnor

 Män

Antal medarbetare

198
personer var anställda 

i medeltal 2020/21.

AGENDA 2030
Så stödjer AMB FN:s globala hållbarhetsmål – se sidan 21.

AVFALL

NÖDLÄGESBEREDSKAP

Under 2020/21 kunde vi material
återvinna totalt 50% (53) av vårt 
avfall. 

Totalt genererades 183 ton 
(260) avfall, varav 9 ton (28) var 
farligt avfall. Anledningen till den 
stora mängden avfall året före 
var främst att det skrotats ut 
verktyg och utrustning samt att 
det uppstod många ton rivnings
avfall vid ombyggnation. 

VAD GÄLLER farligt avfall så töm
des och rengjordes en bassäng 
med natrium hydroxid vilket förra 
året gav upphov till 10 ton avfall. 
Samtliga restprodukter tas om 
hand av godkänt återvinningsfö
retag. Under året har vi avslutat 
samarbetet med en aktör och för

Brandskyddsarbetet bedrivs sys
tematiskt och förebyggande. Det 
finns åtgärdsplaner och rutiner för 
eventuella olyckor och vi genom

för regelbundet utbildningar och 
övningar inom brandskydd. Under 
året genomfördes två utrym
ningsövningar med bra resultat 

och utbildning för utrymnings
ledare har genomförts.

Plast klingar ofta negativt för 
många eftersom materialet 
gång på gång uppmärksam
mas för det fossila ursprunget, 
att det kan innehålla miljö och 
hälsofarliga kemikalier och att 
det efter användning ställer till 
problem i hav och natur och 
där bryts ner till små partiklar, 
så kallad mikroplast, som kan 
påverka levande organismer. 
Mycket arbete pågår hos myn
digheter och organisationer 

för att minska användningen 
i engångsprodukter och att 
öka återvinningen av använda 
produkter. 

Plast är ett billigt, starkt och 
hållbart material och har därför 
funnit sin användning i många 
ovärderliga användnings
områden och underlättar vår 
vardag på många sätt, inte minst 
inom sjukvården.

Eftersom materialgruppen 
plast har en väldig bredd i olika 

egenskaper och är väl anpas
sat för en effektiv produktion 
fortsätter plastmaterial att bidra 
till stora tekniska framsteg och 
då ofta till en lägre energiåtgång 
och mindre resursförbrukning 
jämfört med alternativa material.

För att minska plasters 
miljöpåverkan läggs dessutom 
alltmer fokus på att ta fram plast 
från biobaserade eller återvunna 
råvaror.

MILJÖNYTTA

 Materialåtervinning (49,9%)

  Förbränning med energiåtervinning (49,8%)

 Deponi (0,3%)

AGENDA 2030
Så stödjer AMB FN:s globala hållbarhetsmål – se sidan 21.

utom att matavfall tas om hand 
av det lokala energibolaget så har 
vi nu en och samma leverantör 
för avfallshantering och återvin
ning.

Vårt interna nyckeltal för sor
tering av avfall beräknas på övrigt 
avfall, där inte avfall som klassas 
som farligt avfall ingår. 

På fem år har vi lyckats gå 
från att sortera ut ca 20% till 

materialåtervinning till att idag 
ligga en bra bit över 50%. Under 
2020/21 sorterades 56,4% ut för 
återvinning. Målet för nästa år är 
60%.

Material som direkt åter
används i vår produktion räknas 
ej som avfall.
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Ekonomiskt ansvar
Omsättningen ökade det gångna 
året med 22% och resultatet är 
klart tillfredsställande. AMB har 
fortsatt en mycket stark fi nansiell 
ställning.

PRODUKTIONSKAPACITETEN på 
företaget har under året höjts ge
nom en utökad maskinpark i form 
av nya formsprutor. Dessutom 
har vi under året fortsatt att göra 
investeringar i våra lackanlägg
ningar och har därmed förlängt 

den tekniska livslängden även i 
vår andra lackanläggning. Beslut 
har även fattats om ytterligare 
investeringar i produktionsutrust
ning för nästa år.

MILJÖKOSTNADERNA uppgick till 
897 tkr (1 022) under 2020/21 och 
utgjordes främst av kostnader 
för återvinning och omhänder
tagande av avfall, avgifter till 
myndigheter, provtagningar och 
kemikalieregister. 

Kostnader för vatten och 
avlopp uppgick till 90 tkr (82) 
och energi kostnaden uppgick till 
3681 tkr (3468).

77%
i soliditet 2020/21 kan 
jämföras med riks

snittet för tillverkande 
företag som är 46% 

enligt SCB.

2020/2021 2019/2020 2018/2019 

FINANSIELLA NYCKELTAL

Nettoomsättning, Mkr 276 226 216

Rörelseresultat (EBIT), Mkr 60 31 35

Rörelseresultat (EBIT i % av omsättning) 21,7 13,7 16,1

Soliditet, % 77,2 76,0 71,7

Medelantal anställda* 198 186 183

*) Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

AGENDA 2030
Så stödjer AMB FN:s globala hållbarhetsmål – se sidan 21.

UTBILDNINGSINSATSER
Under 2020/21 genomfördes ca 
3200 utbildningstimmar för med
arbetarna på AMB och det innebär 
16 (16) timmar per medarbetare. 
Huvudorsaken till att utbildnings
timmarna har varit så få de senaste 
två åren är att pandemin Covid19 
medfört att fl era externa utbildning
ar ställts in och att vi tvingats skjuta 
fram många interna. I dessa timmar 
ingår inte all utbildningstid som sker 
när medarbetare i produktion går 
under upplärning för att byta tjänst, 
eller när tjänste män deltar i olika 
seminarier för att bredda sin kun

skap inom olika områden. Vi har ett 
arbete att göra med att defi niera 
vad som är utbildning och att inom 
organisationen bli bättre på att 
mäta den tiden.

FÖRUTOM ATT få introduktion till 
Röda tråden får alla nyanställda en 
utbildning i kvalitets och miljö
arbetet på AMB. Vi har under året, 
som vanligt, genomfört många 
utbildnings insatser för att stärka 
kompetensen inom olika områden 
i vår produktion, såsom automa
tionsutbildning, robotteknik, ställar

utbildning, 
ultraljuds
svetsning, ut
bildning MED, lödutbildning, 
processtekniker lackering, verktygs
kunskap, mätdonshantering, Lean
verktyg, grundorsaksutbildning, 
heta arbeten, elsäkerhetsutbildning, 
härdplastutbildning, truckutbildning 
och traversutbildning. 

Dessutom har vi genomfört 
utrymningsledarutbildning, ADR 1.3, 
YKB 1–5, avtalsutbildning, kvalitets
verktyg med mera.

AGENDA 2030
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HÄLSA OCH SÄKERHET

ÅRETS FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Vi arbetar systematiskt med arbets
miljön med exempelvis skyddsron
der, riskbedömningar, utredningar 
av tillbud och olyckor, utbildningar 
och sammanträden med skydds
ombuden och skyddskommittén. 
Under året fanns det fem skydds
ombud på AMB. På AMB fi nns en 
beredskapsgrupp som i normala fall 
sammanträder två gånger om året 
men som sedan i mars 2020, då 
pandemin Covid 19 bröt ut, har haft 
veckovisa avstämningar. Det har va
rit viktigt att samordna förebyggan
de åtgärder, se över förhållningsreg
ler och att nå ut med information till 
medarbetarna.

UNDER 2020/21 rapporterades 76 
tillbud och 3 av dessa klassas som 
olyckor. Som olycka räknas de 
tillbud som inneburit uppsökan
de av sjukvård för den drabba
de. Samtliga olyckor skedde till 
och från arbetet. Statistiken för 
tillbud och olyckor är exklusive de 
Covid19fall som varit. I samtliga 
fall bedöms smittan ha kommit 
utifrån. Ingen smittspridning har 
under året skett internt. 

Vanliga orsaker till tillbudsrap
porterna är skrubbsår, klämskador, 
blåmärken, halkolyckor och min
dre brännskador. Handläggnings
tiden för att släcka en rapport om 

olycka eller tillbud var under året i 
genomsnitt sex dagar.

För att uppmuntra till en 
hälso sam livsstil har alla anställda 
möjlighet till ett friskvårdsbidrag 
på 2000 kronor per år. Under det 
gångna året var det mycket som 
ställdes in på grund av pandemin, 
men i normala fall betalar före
taget även startavgifter till lokala 
motionslopp och ställer varje år 
upp i Spin of Hope till förmån för 
Barncancerfonden. I det dagliga 
arbetet kring före byggande hälso
vård ingår pausgympa och för de 
medarbetare som tvingats arbeta 
hemifrån under pandemin har det 
erbjudits pausgympa via Teams. 
Under pandemin kunde företaget 
inte erbjuda den massage som 
samtliga anställda annars har möj
lighet att gå på. Så fort restriktio
nerna hävs återkommer massören 
till AMB en dag i veckan.

NYCKELTAL HÄLSA OCH SÄKERHET 2020/2021 2019/2020 2018/2019

Antal tillbudsrapporter (st) 76 96 80

Antal olycksfall (st) 3 2 6

Antal brandtillbud (st) 0 0 0

Åtgärdstid (snitt) av tillbud/olycka (antal dagar) 6 4 10

Frisknärvaro (%) 94,5 94,2 94,6

3
olyckor inträff ade 

under 2020/21.

Varje år premieras årets bästa 
förbättringsförslag på AMB. Under 
2020 lämnades 789 förslag in från 
våra medarbetare. Ledningsgrup
pen valde i år ut fyra pristagare 

för deras förbättringsförslag i 
kategorierna Årets miljöförslag, 
Årets fi nurligaste förslag, Årets 
besparingsförslag och Årets ergo
nomiförslag. 

utbildning, 
ultraljuds
svetsning, ut
bildning MED, lödutbildning, 
processtekniker lackering, verktygs
kunskap, mätdonshantering, Lean

ÅRETS FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
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Intressenter

AFFÄRSPARTNERS

INTRESSENTER I SAMHÄLLET

MYNDIGHETER

GRANNAR

I vår uppförandekod redogör vi 
för hur vi tillämpar god affärsetik:

1. Vi ställer krav på ärlighet 
och hederlighet i alla delar 

av vår verksamhet och förväntar 
oss detsamma från våra affärs
partners.

2. Vi erbjuder aldrig, och tar 
heller aldrig emot, gåvor 

eller förmåner som kan påverka, 
eller uppfattas att påverka, objek
tiviteten i mottagarens beslut 
eller som bryter mot lagstiftning 
och/eller lokala seder.

3. Vi undviker situationer där 
lojaliteten mot företaget 

kan komma i konflikt med per
sonliga intressen.

4. Vi följer konkurrens
lagstiftningen och verkar 

för rättvis konkurrens.

5. Alla medarbetare har rätt 
att, utan risk för  negativa 

personliga konsekvenser, slå 
larm om ekonomiska och andra 
oegentligheter.

Det har inte noterats något fall 
av muta eller korruption under året.

KUNDKRAVEN BIDRAR ständigt 
till utvecklingen av vår organisa
tion och AMB skickar årligen ut en 

kundenkät. Vi kan med detta som 
underlag konstatera att AMB har 
nöjda kunder. Undersökningen 
visar även i år en minskning för de 
låga poängen, men för att förbättra 
oss ytterligare har kontakt tagits 
direkt när en kund visat missnöje 
och i flera fall har oklarheter kunnat 
redas ut och kundrelationen har 
förbättrats genom dialog. AMB 
behöver främst arbeta med att för
bättra leveranssäkerheten. Under 
året ökade flera stora kunder sina 
volymer och med hänsyn till det 
och den rådande materialbristen så 
är kunderna relativt nöjda. 

AMB har signerat kvalitets
avtal med flera av kunderna och 
det pågår diskussioner om nya 
avtal med flertalet kunder.

UNDER ÅRET HAR sex externa 
audits genomförts av kunder. Vi 
har signerat flera av våra kunders 
uppförandekoder och krav från 
våra kunder på information, intyg 
och dokumentation kring REACH, 
RoHS och konfliktmineraler har 
fortsatt varit ett stort område 
under året. Vi har även lämnat 
deklaration för ämnen reglerade 
i MDR. Det har inte genomförts 

några leverantörsbesök under året 
men däremot har det genom
förts betydligt fler regelbundna 
avstämningar digitalt med kritiska 
leverantörer.

SAMTLIGA NYA leverantörer av 
kvalitets och miljöpåverkande 
leveranser och tjänster godkänns 
och bedömningen gäller bland 
annat företagens miljöaspekter. 
Efter godkännande görs regel
bundet en värdering av leveran
törens förmåga att uppfylla AMB:s 
krav och förväntningar. Frekven
sen beror på leverantörens volym 
och risk. AMB har under året kom
municerat sin uppförandekod till 
samtliga A och Bleverantörer. 

Under 2020/21 gjordes 13 (15)
leverantörsgodkännanden enligt 
vår rutin. Årets värderingar och 
utvärderingar visade inte på några 
risker avseende socialt ansvar eller 
miljö hos någon affärspartner.

I vår uppförandekod står det att :

1. Vi engagerar oss på den 
ort och i det samhälle där vi 

som AMB, och våra medarbetare, 
verkar.

2. Vi strävar efter att anställa 
och utveckla lokala med

arbetare och ledare.

3. Vi deltar aktivt i projekt och 
samarbeten med industriella 

nätverk, skolor, universitet och 
forskningsinstitut.

4. Vi arbetar för att nästa 
generation ska få ökade 

kunskaper om våra processer och 

vår verksamhet och söker sig till 
vårt företag.

5. Vi prioriterar stöd till, och 
sponsorsavtal med, organi

sationer som delar våra värde
ringar och som gynnar de sam
hällen där vi verkar. Det innebär 
att vi prioriterar föreningar eller 
organisationer som är engagera
de i frågor av stort värde för våra 
medarbetare och deras familjer.

ENGAGEMANGET I samhället visar 
vi exempelvis genom att ha kon
takt med skolor och universitet, ta 

emot studiebesök, erbjuda praktik
platser, API, prao och ferie arbete. 
Vi har erbjudit praktikplatser och 
även anställt flera nyanlända. 

AMB sponsrar lokala idrottsför
eningar med ungdomsverksamhet 
och stöttar organisationer som 
exempelvis Cancerfonden, BRIS, 
Världens barn och SOS Barnbyar. 

Utöver bidrag direkt från före
taget så pantas insamlade burkar 
från lunchrummen och perso
nalen erbjuds köpa över blivna 
pallkragar där samtliga intäkter 
går direkt till Barncancerfonden.

Tillsynsmyndigheten har varit på 
AMB för ett tillsynsbesök under 
året. Syftet med tillsynen är att 
säkerställa att miljöbalken och 
dess förordningar efterlevs. Efter 
att kompletterande information 
skickades in efter mötet återstår 

inga öppna punkter.
Omdömet i rapporten från 

tillsynsmyndigheten är att AMB 
visar ett stort miljö och energi
effektiviseringstänk och att man 
får ett gott intryck utav verksam
heten.

Inget nytt tillsynsbesök är 
planerat. Detta då den periodiska 
undersökningen, som sker vart 
tredje år, kommer att genomföras 
i december 2021 och då är tillsyns
myndigheten närvarande.

En ombyggnation som genomför
des förra året för att skapa bättre 
arbetsmiljö och ett bättre flöde i en 
av våra formsprutningsavdelningar 
har medfört att en kompressor 
i den delen av fastigheten är i 
bruk betydligt mer än tidigare. Vid 
mätningar på närmaste grannfast

ighet ligger vi nära de riktvärden 
som finns för buller. Åtgärder är 
beslutade för att dämpa ljudnivån 
från kompressorn. Andra synpunk
ter eller klagomål från närboende 
noterades inte under 2020/21. De 
fartdämpande blomlådor som pla
cerats ut unders sommarhalvåret 

har en positiv effekt.
Våra utplacerade fågelholkar 

har även i år medfört många nya 
små skönsjungande grannar. Vår 
knipholk resulterade i år för första 
gången i fyra knipungar som för
gyllde våra fikapauser med sina 
simturer i Lyckebyån.

0
olyckshändelser eller 

okontrollerade utsläpp 
till miljön registrera

des 2020/21. 

1
synpunkter eller 

klagomål från när
boende inkom under 

2020/21.

6
kunder har genom
fört egna kvalitets
revisioner hos AMB 

under 2020/21.

EKONOMISKT VÄRDE FÖR INTRESSENTER (Mkr) 2020/21 2019/20 2018/19

Leverantörer 94,3 83,7 73,8 Ersättning material och tjänster 
( rörelsekostnader)

Leverantörer 10,7 15,9 13,5 Investeringar

Anställda 108,4 98,8 95,9 Löner och sociala kostnader 

Aktieägare 9 9 6 Utdelning

Kreditgivare 0 0 0,2 Räntekostnader

Samhället 12,6 7,3 7,7 Redovisad skatt

AGENDA 2030
Så stödjer AMB FN:s globala hållbarhetsmål – se sidan 21.
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Risker och möjligheter Agenda 2030
Vi arbetar ständigt för att mini
mera riskerna i verksamheten i 
Broakulla. Med regelbundna risk
bedömningar är målet att identi
fiera risker inom miljö, ekonomi, 
IT,  etik och socialt ansvar så tidigt 
som möjligt. 

Risker som kan orsaka bety
dande kostnader för vår industri 
är strängare miljölagstiftning, 
skatter och avgifter. AMB har de 
tillstånd som krävs för verk
samheten idag och vi uppfyller 
kraven i REACH, RoHS, producen
tansvar för förpackningsavfall, 
lagstiftning kring kemikalier och 
annan lagstiftning inom miljö och 
arbets miljö som är relevant för 
oss. Förutom att vi tillhandahåller 
deklarationer till våra kunder kring 
REACH och RoHS förbereder vi 
oss också för att kunna hantera 
fler förfrågningar kring innehåll av 
kemikalier som regleras i nya MDR 
(Medical Device Regulation). 

Att arbeta med hållbar utveck
ling innebär också möjligheter då 

det ger ytterligare möjligheter att 
attrahera de bästa kunderna och 
de duktigaste medarbetarna. 

Vår verksamhet kräver alltmer 
tekniskt utbildade medarbetare. 
Det är en utmaning att kunna bi
behålla jämställdheten i vår orga
nisation när kvinnliga sökanden, 
eller sökanden med annan etnisk 
bakgrund, uteblir till tekniskt 
orienterade tjänster. De senaste 
åren har vi med framgång kunnat 
rekrytera flera nyanlända till vår 
produktion.

Vi samverkar sedan många 
år med universitet och högskolor 
och framöver vill vi kunna erbjuda 
ännu fler studenter att skriva 
examensarbete i samarbete med 
AMB.

DET PRATAS ALLTMER om bio
baserad och bionedbrytbar plast 
och vi följer aktivt utvecklingen 
inom området genom att hålla 
medarbetarna som arbetar när
mast kund och driver nya projekt, 

samt styrelsen, uppdaterade kring 
nyheter inom området. Vi har 
även satt oss in i kraven för att 
certifiera en produkt enligt ISCC 
(International Sustainability & Car
bon Certification). Vill våra kunder 
använda sig av mer hållbara ma
terial, certifiera sig och märka sina 
produkter med ISCClogga, krävs 
att även vi som leverantör är 
certifierade och detta vill vi gärna 
erbjuda våra kunder. 

Vi har under året fört material
diskussioner med flera kunder 
som efterfrågar mer miljövän
liga alternativ. Detta arbete har 
under året lett till att vi i en grupp 
produkter ersatt en fossilbaserad 
plast med en, av fisknät, åter
vunnen plast. I ett annat pro
jekt pågår ett materialbyte från 
fossilbaserad polypropen till en 
polypropen baserad på vegetabi
lisk olja (avfall/biprodukt). I detta 
projekt innebär det att CO2av
trycket från materialet minskar 
med 70%.

MÅL AGENDA 2030 SÅ STÖDS AGENDA 2030 AV AMB

5

•  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och 
 flickors egenmakt.

•  Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning 
av makt, inflytande och resurser.

•  Vi ska säkerställa lika rättigheter, möjligheter 
och villkor på vår arbetsplats samt verka för 
balans mellan kvinnor och män på ledande 
befattningar.

8

•  Verka för en inkluderande långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsätt
ning med anständiga arbetsvillkor för alla.

•  Vi ska arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö, 
skydda arbetstagares rättigheter och säkra 
anständiga arbetsvillkor både i vår egen verk
samhet och i leverantörsledet. 

•  AMB ska kommunicera företagets uppförande
kod till leverantörerna. 

•  Vi ska värna om sysselsättning och ekonomisk 
tillväxt.

9

•  Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, 
verka för en inkluderande och hållbar industria
lisering och främja innovation.

•  Vi ska fortsätta arbeta för en effektiv resurs
användning och investera i miljövänlig och 
resurssnål teknik.

10

•  Minska ojämlikheter inom och mellan länder. 

•  Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas 
lika rättigheter och möjligheter oberoende av t ex 
kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder 
och annan ställning.

•  Vi ska på ett målinriktat sätt arbeta för att aktivt 
främja mångfald och motverka diskriminering.

•  Alla medarbetare ska ha lika möjligheter till 
utbildning, befordran samt utveckling i arbetet.

•  Vi ska arbeta för ett livslångt lärande på före
taget.

•  Vi ska säkerställa ett lyhört och inkluderande 
beslutsfattande på företaget.

12

•  Främja hållbara konsumtions och produktions
mönster.

•  Omställning till en hållbar konsumtion och 
produktion av varor är en nödvändighet för att 
minska vår negativa påverkan på klimat, miljö 
och människors hälsa.

•  Vi ska hushålla med våra resurser, minska vårt 
avfall, minimera utsläpp till luft och vatten 
samt arbeta ansvarsfullt med vår hantering av 
kemikalier. 

•  Vi ska inte ha några ämnen som är listade på 
kandidatförteckningen i vår verksamhet. 

•  Vi ska öppet och transparant publicera vår 
hållbarhetsredovisning. 

Fortsatt arbete
Eftersom ett genuint hållbarhets
arbete idag utgör en av förut
sättningarna för en långsiktigt 
framgångsrik affärsverksamhet, 
behöver arbetet fortgå med att 
exempelvis effektivisera och 
minska onödigt resursanvändan
de, genomföra riskanalyser och 
arbeta med förebyggande miljö 
och arbetsmiljöåtgärder och fort

sätta investera i ny teknik. Det är 
viktigt att hållbarhetsarbetet finns 
med som en del av det dagliga 
arbetet i vår verksamhet och inte 
drivs som ett projekt. 

Vi ska varje år sätta upp nya 
mål för miljö och hållbarhetsar
betet, för utan mål är det svårare 
att nå till nästa nivå.

Under 2015 antog FN:s med

lemsländer 17 globala mål för att 
uppnå en socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar utveckling i 
världen senast 2030. 

Vi har bedömt det som möjligt 
att bidra inom fem av de 17 
globala målen i Agenda 2030, och 
våra åtaganden inom respektive 
område redovisas nedan. 

Det är viktigt att man har 
kunskap om vad de olika 
begreppen betyder. Ibland går 
egenskaperna hand i hand, 
men inte alltid. 

BIOBASERAD PLAST är material 
som helt eller delvis är produ

cerat av förnyelsebar råvara, så 
kallad biomassa. 

BIONEDBRYTBAR PLAST är 
material som kan brytas ned 
biologiskt. Bara för att en plast 
är biobaserad betyder det 
inte att den är bionedbryt

bar – samtidigt som det finns 
fossilbaserade plaster som är 
nedbrytbara.

BIOBASERAT VS. BIONEDBRYTBART
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Våra mål 2021/2022
EKONOMISKT ANSVAR  
OCH MILJÖANSVAR
AMB har som mål att: 
•  Årligen sänka  elförbrukningen 

med 5% i förhållande till föräd
lingsvärdet. Dessutom har före
taget som mål att till 2022/2023 
minska den relativa energi
användningen med 50% jämfört 
med 2012/2013.

•  Flytta fler verktyg till AMB för 
att minska transporterna mellan 
AMB och kund.

•  Ersätta fem formsprutor till mer 
energieffektiva maskiner. 

•  Energibesparande åtgärder för 
belysning ska genomföras på 
fler avdelningar, såsom instal
lation av LEDbelysning och 
tidsstyrning.

•  Genomföra läcksökning på 
tryckluftssystemet.

•  Undersöka om vi kan ersätta fö
retagets bil med ett fordon som 
är ett bättre alternativ för miljön.

MILJÖANSVAR
AMB har som mål att:
•  Sortera minst 60% av avfallet.
•  Utreda om vi kan sortera ut 

fler material och/eller om det 
är andra plastmaterial som bör 
sorteras ut. 

•  Använda dubbelt så mycket malt 
plastmaterial i vår produktion 
som föregående år. 

•  Följa utvecklingen inom bioba
serade plaster och i dialog med 
kunder testa och utvärdera 
användningen av alternativa 
plastmaterial som har mindre 
miljöpåverkan än de olje
baserade materialen.

•  Inte ha några ämnen som är 
listade på kandidatförteckningen 
i vår verksamhet.

•  Byta ut ytterligare en avfukt
ningsutrustning som innehåller 
köldmedia av typen HCFC, som 
vid läckage kan påverka ozon
skiktet negativt.

•  Uppmana till digitala möten som 
alternativ till resa.

•  Byta kol och katalysatormassa i 
MIAB för att säkerställa fortsatt 
god rening av processluft.

•  Beräkna mängden CO2 som 
släpps ut till luften efter rening 
av lösningsmedelshaltig luft 
(VOC).

SOCIALT ANSVAR
AMB har som mål att:
•  Fortsätta arbetet med att kom

municera uppförandekoden till 
våra leverantörer.

•  Öka andelen kvinnor på ledande 
befattningar.

•  Utöka samarbetet med Sam
hall genom att sysselsätta fler 
personer.

•  Erbjuda studenter att göra 
 examensarbete i samverkan 
med AMB.

•  Genomföra medarbetarenkät 
våren 2022.

Ordlista
Formsprutning  Tillverkningsmetod för produktion av polymera komponenter. Plast sprutas 

under högt tryck in i en form där komponenten tillverkas.

GHG-protokollet  (Greenhouse Gas Protocol) är en global standard för mätning och rapportering 
av växthusgasutsläpp där utsläppen redovisas enligt scope 1, scope 2 och scope 
3 för att underlätta jämförelse.

Globala mål  De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egen
makt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för plane
ten och dess naturresurser.

Grön el  El som produceras av förnybara energikällor; sol, vind och vatten. Förny bara 
energikällor släpper inte ut koldioxid och förbrukar inte jordens resurser.

HFC  Vätefluorkolföreningar är växthusgaser som bidrar till växthuseffekten.

ISCC  ISCC är ett globalt tillämpbart hållbarhetscertifieringssystem som täcker alla 
hållbara råvaror, bland annat cirkulära och biobaserade material. 

ISO 13485  Internationella standardiseringsorganets standard som anger kraven på 
kvalitets ledningssystem inom medicinteknik.

ISO 14001  Internationella standardiseringsorganets standard som anger kraven på miljö
ledningssystem.

ISO 9001  Internationella standardiseringsorganets standard som anger kraven på 
kvalitets ledningssystem.

Kandidatförteckningen  Lista på särskilt farliga ämnen (SVHCämnen) som har egenskaper som kan 
medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön.

Konfliktmineral  Mineraler som utvinns i områden där det pågår väpnade konflikter, tvångsarbe
te är vanligt och arbetsförhållandena är ofta omänskliga.

MDR  Förordningen om medicintekniska produkter (engelska: Medical Device 
 Regulation) är en EUförordning som säkerställer säkerheten och prestandan av 
medicinteknisk utrustning.

Miljöaspekt  Delar av verksamheten, tjänster, produkter och aktiviteter som har eller kan ha 
inverkan på miljön.

Mänskliga rättigheter  Bygger på erkännandet av alla människors lika rättigheter, vilket utgör grund
valen för frihet, rättvisa och fred i världen. Fastställs i FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter (1948).

Naturresurser  Är någonting vi kan ta ur vår naturliga omgivning och använda. Ickeförnybar 
resurs kan inte ersättas av naturen, t ex mineraler. Förnybara resurser innebär 
att naturen kan ersätta dem, t ex trä och solenergi.

PLA  Polylactic acid eller polymjölksyra är en biopolymer, en biologiskt nedbrytbar 
plast som tillverkas av förnyelsebara material.

Polymera produkter  Polymerer är kemiska föreningar av mycket långa kedjor uppbyggda av mindre 
repeterande enheter. Plast och gummi är exempel på polymera material.

Process  En serie aktiviteter som utförs i en specifik följd för att ta fram en  design, 
 produkt eller tjänst

REACH  EUlagstiftning som omfattar produktion och (säker) användning av kemikalier och 
deras eventuella påverkan på människors hälsa och på miljön.

RoHS  EUlagstiftning som begränsar användningen av vissa miljö och hälsofarliga 
ämnen.

Validering  Dokumenterade bevis som säkerställer att en process konsekvent kommer att 
producera en produkt enligt en viss specifikation.

VOC  (Volatile Organic Compounds) Lättflyktiga organiska föreningar som lätt för
ångas i rumstemperatur och bland annat bidrar till bildandet av marknära ozon.
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