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HandlingsplanerMål

Lost Time Injuries Frequency (LTIF):
Sjukfrånvaro på grund av skada per miljoner 
arbetstimmar.
Mål ≤ 0,5 skador/200 k arbetade timmar
Total recorded accident Frequency (TAF)
Totalt antal rapporterade olyckor

Baserat på koncernens säkerhetsgranskningar, 
myndigheters granskningar, interna granskningar  
samt tillbud och olyckor identifieras och utvärderas 
riskerna. 
Förbättringsförslag och handlingsplaner 
dokumenteras i Assignments. 
Riskfyllda arbetsmoment dokumenteras i rutiner och 
vid särskild risk skyltas detta med avsedd symbol.

Sjukdomsfrånvaro ≤ 3,0%. 
Följs upp månadsvis och personliga samtal genomförs 
och vid behov REHAB utredningar vid flertal 
sjukdomsfall eller långtidssjukskrivning. 

Målsättning 2:

Hög medarbetartillfredsställelse

Wavin vill att medarbetarna och 
avdelningarna lever upp till de 
förväntningar och krav som vi berättigat 
kan ställa till varandra för att få Wavin till 
att fungera effektivt och professionellt.
Wavin vill skapa en god arbetsmiljö för 
att ge medarbetarna förutsättning att 
skapa en sund livsstil.

Målsättning 1:
Hög säkerhetsnivå

Wavin vill vara ledande i sin bransch  
beträffande säkerhet.

Målsättningar

Ergonomi: 
På varje arbetsplats skall vår personal kunna arbeta 
uthålligt utan att känna obehag eller ådra sig skador 
på kort eller långsiktigt.

Skyddsronder/möten och övriga 
säkerhetsgranskningar tar upp ergonomiaspekter. 
Fabriksledningen prioriterar förbättringsprojekt och 
akuta åtgärder. Projektets resultat dokumenteras i 
Assignments 
Vid speciella arbetsuppgifter kan arbetsrotation 
krävas.

Reducera hälsofarliga kemikalier, material och 
legionella: 

Personalutveckling:

Vår personal skall kunna utvecklas inom sitt 
arbetsområde och även vidareutvecklas till annan 
rekrytering inom Wavin

Inom Wavin finns en modell för medarbetar utveckling 
som heter Talent Model där det finns krav på 
medarbetarsamtal och dess kvalitet.  
Kompetensmatris uppdateras kontinuerligt av 
respektive chef.

Utifrån behovet planeras och budgetteras årligen 
utbildningsaktiviteter, företagsgemensam samt 
individuella. 

Kemikalier inventeras och riskbedöms en gång per år. 
Riskområden för  bakterie/mögel tillväxt övervakas

* CSR: Corporate Social Responsibility



CSR*-mål och handlingsplaner 2016

3

Mål HandlingsplanerMålsättningar

Minimera miljöbelastande utsläpp till luft, vatten och 
jord:
Vattenförbrukning under antal m3/ producerat 
godkänt ton. Mål ≤ 0,12
Brännbart avfall antal kg/ producerat godkänt ton.
Mål ≤ 6

Den relativa energiförbrukningen: 
Energiförbrukning omräknat i GJ i förhållande till 
producerat godkänt ton.
Mål ≤ 2,92

Målsättning 3:

Låg miljöbelastning:
Wavin vill genom att välja den bästa 
tillgängliga tekniken säkra, att våra 
processer inte belastar ”knappa” 
resurser eller förorenar den yttre miljön.
Wavin tar hänsyn till miljöaspekter när 
nya processer och produktion utvecklas.

Riskanalyser utförs vid behov inför nya produkter och 
processer. 
Genom interna rutiner för  hantering av kemikalier, 
centralanläggningar och nödlägen minimerar vi våra 
utsläpp från befintlig produktion.
Ett förbättringsprojekt pågår för att minimera 
kontaminerat återvinningsmaterial som skrotas som 
brännbart. (Vi har en skuld från 2015 och detta 
kommer bidra till mindre brännbart skrot efter 
semestern 2016 )
Uppföljning sker månadsvis.

Uppföljning av energiförbrukning sker månadsvis. 
Daglig uppföljning med fokus att hålla ner skrotnivåer, 
övervikt samt avstängning av maskiner som ej 
producerar.

Behov av en utförlig energikartläggning för 
förbättrings åtgärder krävs för att nå målen!

* CSR: Corporate Social Responsibility
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Kvalitetsmålsättning 1: 

Extern kundtillfredsställelse
Wavin vill ständigt  förbättra sin förmåga 
att leverera varor som tillfredsställer 
kundernas förväntningar med hänsyn till 
egenskaper, tid, antal, utseende och 
användbarhet.

Servicegrad:
Ordrar levererade enligt avtalad tid. 
Mål ≥ 95% 

Reklamationer: 
Antal produktreklamationer per 100 kEUR in NTO 
Mål: 2,5 (Internt 0,12)
Alla reklamationer ska analyseras och relevanta 
korrigerande åtgärder verkställs. 

Servicereklamationer i procent mot orderlinjer: Mål 
0,31%

Mätning av kundtillfredsställelse: 
Mäts löpande på utvalda kundsegment av 
marknadsavdelningen. 

Mätning av kundtillfredsställelse genomförs vartannat 
år planer för förbättringar utarbetas. 

Inom hela organisationen arbetas det fortlöpande 
med att förbättra servicegraden. Detta följs upp på 
tvärfunktionellt morgonmöte tisdagar.

Behandlas enligt rutiner.
Samtliga Fabriks- och Svensk marknads anknutna 
produktreklamationer följs upp månadsvis på teknik 
möten.

Kvalitetsmålsättning 2:

Reduktion av kvalitetsbristkostnad:
Wavin fokuserar på att reducera 
kvalitetsbristkostnaderna.

Reklamationer: 
Inkomna produktreklamationer från kunder. 
Antal per såld 100 000 EUR ≤ 2,5.

Scrap / Skrot:
Uppstart och löpande skrot i produktion.
Mål: 5,5%

Skrot följs dagligen upp på morgonmöten. Åtgärder 
behandlas i förbättringsteam och avvikelsebehandling 
(Assignments). 

Övervikt: 
Producerad övervikt mer än specificerad min vikt
Mål 4,5%

Övervikt följs dagligen upp på morgonmöten. 
Övervikten justeras kontinuerligt i tillverkningen.
Förbättringar behandlas i Förbättringsteam.

Inkurant lager (Efterskrot). 
Skrotade lagerförda produkter .

Inkuranta varor övervakas och sorteras löpande. 
Åtgärder tas upp i handlingsplaner eller i 
avvikelsebehandling (Assignments). 

Behandlas enligt rutiner och följs upp och övervakas 
månadsvis. 

Mål / MätetalMålsättningar Handlingsplaner




