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HÅLLBARHETSRAPPORT KLIPPAN SAFETY AB 2020 
 
 
Introduktion 
 
Detta är Klippan Safety AB, nedan kallat bolaget, lagstadgade hållbarhetsrapport för 
verksamhetsåret 2020. I enlighet med ÅRL 6 Kap 11§ har bolaget valt att upprätta en 
hållbarhetsrapport skild från förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten omfattar Klippan 
Safety AB, org.nr 556548-7757, med säte i Klippan, Sverige. 
 
Ingen standard eller ramverk har använts vid upprättande av denna hållbarhetsrapport. 
 
Det är styrelsen vid Klippan Safety AB som ansvarar för att ge ut hållbarhetsrapporten. Bolagets 
revisor har kontrollerat att en hållbarhetsrapport har upprättats enligt lagkrav om obligatorisk 
hållbarhetsrapportering och ett separat yttrande har upprättats. 
 
Verksamhetsåret 2020 
Verksamheten påverkades under framförallt första halvåret av Covid-19, då flertalet av bolagets 
större kunder stängde sina produktionsanläggningar i varierande omfattning. Under andra 
halvåret ökade efterfrågan väsentligt, till en högre nivå jämfört med motsvarande period 2019. 
Frånvaro och kapacitet har pendlat upp och ner under året beroende av Covid-19. Sjukfrånvaron 
har dock varit på en hanterbar nivå med få fall av Covid-19 
 
Affärsmodell 
Klippan Safety AB är en kvalificerad leverantör som med bred teknisk kompetens och långtgående 
specialistkunskaper erbjuder utveckling och tillverkning av system och komponenter för interiöra 
applikationer till den globala fordonsindustrin. Genom att medverka i kundernas 
utvecklingsarbete i ett tidigt skede medverkar bolaget till att optimera design och konstruktion, 
material och produktionsteknik. Detta bidrar till en bättre slutprodukt till en optimal 
produktionskostnad. 
 
I detta arbete är hållbarhet och resurseffektivitet viktiga komponenter och bolaget kan i ett tidigt 
skede säkerställa att dessa aspekter tas i beaktande. Det handlar t ex om aktiva förslag från 
bolagets sida vid val av produkt design för en lång livscykel, att produkterna produceras på ett 
energieffektivt sätt och förslag till konstruktionslösningar där produkterna är lätta att separera 
för återvinning. Tillsammans med bolagets kunder komma med förslag vid val av nya material och 
tekniker som är bättre både för människor och miljö. Ett exempel på detta är t ex möjligheterna 
att använda återvunnet material i konstruktionerna.  
 
Klippan Safety AB har en verksamhet som sedan starten kännetecknats av enkelhet och ärlighet i 
kombination med affärsmässighet, etik och miljöhänsyn. Bolagets värderingar är respekt för 
individen, kunden först, rätt från mig, engagemang, mod samt nytänkande. Bolagets strävan är 
att överträffa kundernas krav och förväntningar. 
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Bolagets vision är att vara den mest efterfrågade leverantören och samarbetspartnern av system 
för att ge förare och passagerare funktioner för säker körning och hög komfort. De viktigaste 
affärssegmenten är sängar och förvarings system för lastbilar och lasthållare för bilar. 
 
Omvärld och marknad, inkl intressenter 
Bolaget har sedan något år arbetat med att identifiera omvärldsfaktorer som påverkar 
verksamheten. I detta arbete har också ingått att identifiera bolagets intressenter och hur dessa 
påverkas av bolagets verksamhet. 
 
Interna intressenter är egen och eventuell inhyrd personal. Externa intressenter som identifierats 
är ägare och systerföretag, kunder, leverantörer, revisorer, myndigheter, grannar med flera. 
 
Styrning och uppföljning 
Det är självklart för bolaget att följa lagar och riktlinjer. Utöver detta, så leder bolagets 
värdegrund och policys oss i det dagliga arbetet. Nedan är bolagets policys inom 
hållbarhetsområdet: 
 

• Code of conduct (uppförandekod) 
• Miljöpolicy 
• Arbetsmiljöpolicy 
• Drog och missbrukspolicy 

• Kvalitetspolicy 
 
Rutiner och arbetsinstruktioner i bolagets verksamhetssystem är ett komplement till ovan 
övergripande policys. 
 
Arbetet följs upp på ett systematiskt sätt genom bolagets certifieringar enligt IATF 16949, ISO 
9001 samt ISO 14001. Utöver detta bedrivs en omfattande egenkontroll som kräver regelbundna 
kontroller och uppföljningar. När det gäller lagefterlevnad inom miljöområdet tar bolaget stöd av 
bl a extern expertis. 
 
Inom personalområdet arbetar bolaget med systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna 
uppföljningar vad gäller tillbud, olyckor, trivsel mm. När det gäller policy och uppföljning inom 
mänskliga rättigheter och antikorruption följs detta upp för det som rör egna medarbetare inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom t ex medarbetarundersökningar och 
medarbetarsamtal. Det finns en utvecklingspotential när det gäller uppföljning av krav på 
leverantörer och samarbetspartners, vilket kommer att ske över kommande år. 
 
Miljö  
Klippan Safety AB skall präglas av ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar inom 
miljöområdet. Genom realistiska och konkreta miljömål skall bolaget verka för ett 
kretsloppstänkande, hållbarhetstänkande och hushållning med naturresurser. Ambitionen är att 
sträva mot minsta möjliga miljöpåverkan genom att: 

• I alla led hushålla med energi- och materialresurser samt återvinna restprodukter 

• Tillämpa ett system som är inriktat mot att förebygga miljöpåverkan 

• Utbilda och engagera alla medarbetare i miljöarbetet 

• Efterleva de lagar och övriga miljökrav som samhället ställer på bolaget 
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• Hänsyn skall tas till miljöriskerna vis inköp av råvaror, maskiner och utrustning 

• Sortering av avfall 
 
Regelbunden uppföljning av miljöpåverkan görs. Klippan Safety AB har under 2019 sett över 
bolagets påverkan på miljö och identifierat miljörisker. Ett antal miljörisker har identifierats som 
getts särskilt fokus under året bl a avfall. Genom att sätta mål och mäta avfallsmängder och följa 
upp dessa har arbete för att hantera dessa risker systematiserats. 
 
När det gäller energiförbrukning har ett antal åtgärder genomförts under åren. Bolaget har generellt 
ingen stor energiförbrukning relaterat till tillverkningsprocesserna. Nya investeringar i maskiner 
och utrustningar görs med beaktande av energieffektivitet. 
 
Tillsammans med bolagets kunder diskuteras produkternas design och produktion i syfte att 
optimera resursanvändningen och därmed minska mängden avfall. Kontinuerlig utbildning och 
information ges till samtliga medarbetare avseende sortering av avfall. 
 
Andra miljöaspekter som identifierats som betydande i bolagets verksamhetssystem avseende 
miljö är t ex transporter som leder till utsläpp av växthusgaser. Transporter styrs till stor del av 
bolagets kunder där bolaget har små eller inga möjligheter att påverka. Den största möjligheten att 
minska transportbehovet är att minimera extra transporter och felaktiga produkter till kund. Mål är 
satta för leveranssäkerhet och internkassation och följs kontinuerligt upp. 
 
En annan betydande miljöaspekt är köpt material där plaster och extern ytbehandling innebär 
användning av kemiska produkter som leder till utsläpp av bl a lösningsmedel till luft. Bolaget 
arbetar utifrån REACH-förordningen och är också ansluten till den internationella 
materialdatabasen IMDS. I denna databas skall leverantörerna rapportera de materialsubstanser 
som ingår i produkterna. I IMDS samlas alla material som används för bilproduktion, underhåll, 
analys och arkivering. Med hjälp av IMDS är det möjligt att uppfylla de skyldigheter som åligger 
bilproducenterna och därigenom på sina leverantörer, enligt nationella och internationella 
standarder, lagar och förordningar som t ex REACH, GADSL, konflikt mineraler etc. 
 
Bolagets produkter tillverkas för att hålla och användas under många år på ett resurseffektivt sätt. 
 
Mål och resultat 2020. 
 
Kvalitetsbristkostnader: Mål >0,1% 
 

  
 
Kommentar: Efter en liten ökning 2019 är resultatet åter nere på målvärdet och inga större 
incidenter har noterats under 2020. 
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Fältfel: Mål 0 
 

  
 
Kommentar: En fältreklamation rapporterad och avslutad under året. Genomförda riskanalyser 
och kvalitetsplanering tidigt i alla utvecklingsprojekt har en stor påverkan för att minska risken för 
fältfel. 
 
Leveransprecision: Mål 100% 
 

  
 
Kommentar: Tillfredställande med tanke på att leveransprecisionen in från leverantörer är mindre 
än 94%. Fortsatt arbeta och fokus bl a genom bolagets leverantörsutvecklingsprogram. 
 
Extra transporter In: Mål Uppföljning 
 

  
 
Kommentar: Tillfredställande utveckling. Det relativt höga utfallet 2018 och 2019 till största delen 
beroende av konkursen hos en betydande komponent leverantör och tillgången till godkända 
ytbehandlingsleverantörer.  
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Extra transporter Ut: Mål Uppföljning 
 

  
 
Kommentar: Prototyper inkluderas i denna uppföljning och är en av anledningarna till den 
uppåtgående trenden 2019. Trenden positivt under 2020 men stort fokus krävs fortsättningsvis 
av logistik. 
 
 
Energiförbrukning: Mål 2,5Wh/Kr 
 

  
 
Kommentar: Tillfredställande 
 
Krav på leverantörers systematiska miljöarbete: Mål 100% ISO 14001 certifierade leverantörer 
 

  
 
Kommentar: Utfallet, 90%, ligger under mål. En stor del av avvikelsen beror av de leverantörer 
inom möbelindustrin som bolaget måste använda när det gäller inredningsdetaljer och 
textilprodukter som t ex dragkedjor, skum material, plywood material, etc. Dessa leverantörer 
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arbetar generellt inte med kravstandard ISO 14001 utan har andra kravstandards avseende 
miljöarbetet. 
 
 
Avfall 
Mängden avfall från verksamheten var under 2020 totalt 86855kg fördelat i fraktioner enligt 
nedan: 
Wellpapp   36160kg   Kontorspapper  1480kg   
Krymp-/sträckfilm 3990kg   Brännbart avfall  24940kg 
Metallskrot   17740kg   Blybatterier  1kg 
Färg, lim  11kg              Sorterbart avfall  2160kg 
Oljor 7kg     Metallförp.   26kg  
Elekt.utr.  340kg     
 
Sociala förhållanden och personal 
Inom området sociala förhållanden och personal är bolagets risker kopplade till tillbud och 
olyckor i verksamheten. Dessa risker hanteras genom tydliga arbetsrutiner och instruktioner. 
Bolaget arbetar systematiskt med arbetsmiljöronder och uppmuntrar medarbetarna att 
rapportera tillbud och olyckor.  
 
Tillbud och olyckor följs dagligen på produktionsledningens pulsmöte samt veckovis på 
produktionsveckomöten. Under 2020 rapporterades 31 st tillbud, vilket uppfattas som positivt då 
det handlar om att förebygga risker. Det saknas mål på antal rapporterade tillbud eftersom fokus 
är på att få alla eventuella risker rapporterade. Under 2020 skedde tre olyckor varav en 
skärskada, en stukning och ett metallspån i ett öga. 
 
Det finns ett tätt och väl fungerande samarbete mellan företaget och arbetstagarrepresentanter. 
Uppstarten av varje skyddsrond sker med en genomgång av områdets rapporterade tillbud (och i 
förekommande fall olyckor) sedan senaste skyddsronden för att säkerställa en god uppföljning av 
att vidtagna åtgärder fått avsedd effekt. 
 
Korttidssjukfrånvaron är högre på kollektivsidan under 2020 jämfört med 2019, vilket inte är 
konstigt med tanke på Covid -19. På tjänstemannasidan är den på samma nivå som under 2019. 
Att den stannar på samma nivå trots pandemin kan säkerligen bero på att det varit en större 
utsträckning av hemarbete jämfört med tidigare år.  
 
Under 2020 som varit ett väldigt annorlunda år har arbetet med att minska korttidssjukfrånvaro 
satts på paus. Däremot har arbetet med långtidssjukskrivna och rehabiliteringarbetet fortsatt likt 
tidigare. Ett fåtal rehabiliteringsärenden har pågått under året, där bland annat tillfälliga interna 
omplaceringar har varit nödvändiga.   
 
Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs och strävan är att alla skall känna trygghet, trivsel och 
ansvar i det arbete som utförs. Samtidigt verkar bolaget för ökat arbetsinnehåll, inflytande, 
personlig utveckling och säkerhet i alla processer. Genom organiserat och systematiskt arbete 
bedrivs aktiviteter i syfte att förbättra arbetsmiljö och brandskydd. Regelbundna skyddsronder 
och skyddskommittémöten säkerställer detta. Medarbetarsamtal då medarbetarens 
utvecklingsplan gås igenom samt lönesamtal genomförs årligen. 
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Rätt kompetens och utveckling är viktig för Klippan Safety AB. Här krävs det att tydligare 
definitioner vad som räknas som utbildningsinsatser så att alla olika slag av kompetenshöjande 
insatser fås med i uppföljningarna inklusive tydliga mål för dessa insatser.  
 
Årligen görs en medarbetarundersökning vars resultat gås igenom först med alla chefer och sedan 
med samtliga medarbetare, i år gjordes detta arbete i mindre grupper då pandemin satte stopp 
för att samla alla anställda. Under september 2020 genomfördes den senaste 
medarbetarenkäten. I enkäten undersöktes medarbetarens arbetsorganisation och krav i arbetet, 
resurser och stöd i arbetet, allmän trivsel och kränkande särbehandling. Årets enkät innehöll 
föregående års frågor med någon enstaka ny fråga. Svarsfrekvensen var ok och jämförbar med 
föregående år. Resultatet och medelvärdet i det stora hela var bra men med någon enstaka fråga 
som visade ett något sämre resultat.  
 
Workshops har genomförts och actions utifrån enkätens resultat har planerats. Utifrån dessa 
workshops har vi bland annat kommit fram till förslag på hur vi ska förbättra tillgängligheten till 
chefer, utveckla fadderutbildningen i produktionen och utbilda fler, utforma en mötespolicy samt 
ett hålla förbättringsevent för en av linjerna i produktionen.  
 
 

Mål och resultat 2020 
Antal anställda under 2020 var totalt 112 i december 2020 varav män, 62st, och kvinnor, 50st. 
 
Korttidsfrånvaron uppgick 2020 till 5,6% på kollektivsidan (4,1% 2019) och 1,6% på 
tjänstemannasidan (1,6% 2019).  
Tillbud 31 st 
Olyckor 3st 
Utbildningstimmar c:a 350 timmar 
 
Mänskliga rättigheter 
I ett bolag som har affärer med kunder och leverantörer globalt, med kulturella skillnader samt 
olika värderingar, är det egna bolagets värdegrund extra viktig. Klippan Safety AB ”Code of 
Conduct” (uppförandekod) visar var bolaget står avseende miljö, socialt ansvarstagande, 
arbetsmiljö och understöds av övriga policy. 
 
Klippan Safety AB vill inte vara med och bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter på våra 
arbetsplatser eller i våra affärsrelationer. Bolaget respekterar individens rättigheter, jämställdhet 
och tolererar inte trakasserier eller diskriminering på någon grund i enlighet med tillämpliga lagar 
och förordningar. Bolaget respekterar också de anställdas arbetsförhållande genom att följa de 
nationella bestämmelser och avtal som gälle arbetstid, betald semester och friheten att vara 
ansluten till en fackförening. Nolltolerans gäller avseende barnarbete och tvångsarbete. 
 
Hos Klippan Safety AB skall ingen känna sig kränkt eller illa behandlad.  Bolaget har en framtagen 
policy mot trakasserier och kränkande särbehandling, där det tydliggörs arbetstagarens och 
arbetsgivarens ansvar, hur arbetet sker förebyggande samt var man vänder sig om man upplever 
att man känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Det finns också ett visselblåsarsystem 
dit man vänder sig om man upplever oegentligheter i bolaget. 
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Bolaget har också en värdefull resurs i leverantörsbasen. Samarbetet med leverantörerna skall 
därför präglas av långsiktighet, öppenhet och ömsesidig respekt. Bolaget väljer leverantörer med 
samma grundsyn till kvalitet, miljö och hållbarhetsarbete som bolaget utifrån beaktande av bästa 
totalkostnad. 
 
Klippan Safety AB försöker ständigt att minska verksamhetens påverkan på den omgivande miljön 
och människors hälsa genom att vidta åtgärder för att undvika upphandlingar eller användning av 
material som erhålls genom oetiska eller på annat sätt oacceptabla metoder, t ex 
konfliktmineraler. 
 
Bolaget deltar inte i olagligt branschsamarbete och accepterar inte att mutor erbjuds, begärs eller 
tas emot utan agerar i enlighet med god affärs- och marknadsföringssed. Vidare uppmuntras alla 
anställd i bolaget att undvika situationer där lojaliteten till företaget kan komma i konflikt med 
andra personliga intressen. 
 
Bolaget har generella ställningstagande formulerade i en ”Code of Conduct” (uppförandekod). 
Informationen om uppförandekoden och uppföljning av följsamheten till att denna efterlevs av 
bolagets medarbetare, leverantörer och samarbetspartners kan utvecklas och förbättras.  
 
Framåtblick 
Klippan Safety AB är ödmjuk inför att hållbarhetsfrågor är komplexa och att bolaget bara kommit 
en bit på vägen. Ambitionen är att ta ett mer samlat grepp om hållbarhetsfrågorna och tydligare 
integrera dem i bolagets affärsmodell. Arbetet med denna hållbarhetsrapport har hjälpt till att 
identifiera några utmaningar inom hållbarhetsarbetet. Några delar som kan bli bättre är att 
utveckla hållbarhetsrelaterade risker i bolagets ordinarie riskanalyser som genomförs årligen av 
ledning och styrelse. Hur bolagets hållbarhetsarbete bidrar till FN:s globala mål för hållbar 
utveckling (Agenda 2030) samt hur bolaget kan utveckla egna hållbarhetsmål är också något som 
kommer att ses över kommande år. Utöver detta har bolagets globala kunder sina fokusområden 
avseende hållbarhetsfrågor där Klippan Safety AB är en bidragande faktor till den gemensamma 
utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. 
 
 
 
 



Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 

Till bolagsstämman i Klippan  Safety  AB org. nr 556548-7757 

Uppdrag och ansvarsfördelning 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisoms 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 hållbarhetsrapport har upprättats. 

Mal ö den  
S • 

1111 AB 

•
4, 

D id 0 ow Terese  Larsson  

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

KPMG AB  
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