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LEAX I KORTHET
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

AFFÄRSIDÉ

LEAX erbjuder utveckling, industrialisering och 
tillverkning av avancerade komponenter och 
delsystem till krävande och utmanande kunder. 
LEAX Industrial System (LIS) erbjuder konkurren-

skraftig tillverkning genom global närvaro. Det är 
vårt systematiska tillvägagångssätt att leverera 
bäst kvalitet och kostnad. Vi älskar produktion!

LEAX LEVERERAR TILL STORA INDUSTRIER SÅSOM:

KONCERN

Koncernen består av nio operativa bolag som självständigt 
utvecklar och driver sina verksamheter. Bolagen inom 
koncernen samarbetar dock i hög grad för att realisera de 
synergier som finns inom koncernen. 

Koncernen styrs genom tre affärsområden och fyra suppor-
tområden. De tre affärsområdena är: Engines & Transmission, 
General Industry och Propeller Shaft. Koncernchefen rapporte-
rar till styrelsen för LEAX Group där fem av styrelsens sex
medlemmar är externa och oberoende till företagets större 
aktieägare. Samtliga ledamöter är framtagna av en 
valberedning.

Plattformen är lagd för att LEAX skall kunna utvecklas och ta 
marknadsandelar i bl a Sydamerika och Asien. Genom att
LEAX har lagt grunden för en bred produktportfölj kombinerat 
med global närvaro har LEAX goda förutsättningar att utvecklas
i linje med den vision som har fastställts av koncernledningen.

olika kontinenter:

- Europa
- Sydamerika
- Asien

EN KONCERN MED BOLAG I SVERIGE, 
LETTLAND, TYSKLAND, UNGERN, 
BRASILIEN OCH KINA

LEAX Group består av nio operativa 
olika bolag: LEAX Mekaniska, LEAX 
Falun, LEAX Skaraborg, LEAX Baltix, 
LEAX Rezekne, LEAX Brinkmann, LEAX 
Hungary, LEAX do Brasil och LEAX China.

LEAX verksamma på 

3 
Tung fordonsindutri

Personbilar

Jordbruksindustri

Allmän verkstadsindustri

Gruv- och 
anläggningsindustri
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BOLAGSSTYRNING
AFFÄRSOMRÅDEN OCH SUPPORTOMRÅDEN

Redovisning, control-
ling, skattehantering

Marknadsföring Joakim Sandberg

Inköp

Projekt & 
Teknik

Peter Luberts

LEAX do Brasil

LEAX FalunHR

IT

Övriga stödfunktionerNya Affärer & Innovation
Frank Johansen

Ekonomi
Tobias Hägglöv

BA Propeller Shaft
Hans Jansson

LEAX Baltix

LEAX Rezekne

BA General Industry
Peter Luberts

LEAX Hungary

LEAX Brinkmann

LEAX Skaraborg

LEAX China

BA Engine & Transmission
Joakim Sandberg

LEAX Mekaniska

Kvalitet och 
Miljö

GCC 
Värmebehandling

VD
Henrik Fagrenius

76



DEN DAG VI SLUTAR BLI BÄTTRE,
 

SLUTAR VI ATT VARA BRA

RESPEKT OCH TILLIT

VÄRDE FÖR PENGARNA

VÅR PRODUKTIONSAPPARAT 
ÄR VÅR PRODUKT

VI LYSSNAR PÅ KUNDEN

Att långsiktigt överleva och utvecklas som företag 
kräver att vi kontinuerligt förbättrar oss i alla 
avseenden. Den organisation som stagnerar, slår 
sig till ro och inte förbättrar sig kommer snart att 
upptäcka att den blivit ifrånsprungen av konkur-
renterna. Vår strävan skall alltid vara att varje dag 
försöka bli lite bättre än dagen innan; att utföra

arbetsuppgifterna något smartare och med högre 
kvalitet än tidigare. Stöter vi på en motgång ger vi 
inte upp utan gör vårt yttersta för att lösa problemet 
på ett sätt som är godtagbart för alla inblandade.
Investeringar som gör att vi förbättrar oss kommer 
alltid att ha hög prioritet i vår organisation.

Hela tiden anstränger vi oss för att förstå vad 
kunden behöver från oss idag och imorgon. Detta 
gör vi genom att diskutera behoven med kunden 
i öppen dialog. När kunder besöker oss ser vi till 
att så många som möjligt får tillfälle att träffa och 
resonera med honom/henne – allt för att kundens 
synpunkter skall tränga in i organisationen. Vi 
har kontinuerlig kontakt med våra kunder så att 
kundens synpunkter om oss eller våra produkter 

och tjänster aldrig kommer som en överraskning för 
oss. Vi genomför attitydundersökningar bland våra 
kunder för att förstå hur deras syn på oss utvecklas. 
Önskemål och krav från kunder har högsta prioritet i 
organisationen under förutsättning att de är rimliga 
och ekonomiskt försvarbara. Kundens represen-
tant kan vara inköpschef eller lastbilschaufför - vi 
bemöter alla på ett positivt sätt.

Vi skall i alla lägen visa respekt för varandra. 
Genom att hälsa på såväl kollegor som gäster vi har 
hos oss visar vi respekt. Vi lyssnar på andras åsikter 
och visar på så sätt att vi är intresserade av andras 
tankar och att vi är villiga att lära oss nya saker. Vår 
grundsyn är att alla vill göra bra ifrån sig, men att 
utbildning och metoder kan krävas för att alla ska 

kunna göra ett riktigt bra arbete. Vi gläds för såväl 
andras som egna framgångar. När företaget har 
vunnit en större seger uppmärksammar vi detta 
tillsammans. Ledningen visar respekt mot medar-
betare genom att involvera dem i strategi och taktik. 
Beslut fattas alltid mot bakgrund av att vi ska kunna 
stå för dem om de blir offentliga.

Vi använder pengar där de ger ett mervärde 
tillbaka. Våra kunder kommer bara att vara beredda 
att betala för våra tjänster så länge de uppfattar att 
de har ett värde som motiverar det pris som kunden 
betalar. Vi slösar inte med resurser. Alla bolag i 
gruppen stöttar varandra så att vi får bästa möjliga 
användning av våra resurser. Miljön är också en 
resurs som vi förbrukar i vår verksamhet. Alla mil-

jöaspekten skall vägas in i alla beslut vi fattar. Att 
kunna producera utan hänsyn till kostnaden är 
något som alla klarar men att kunna producera det 
till lägsta pris i hela världen kräver de allra bästa 
människorna och arbetsprocesserna. Vårt produk-
tionskoncept bygger på att vi investerar smart, dvs 
genom att kombinera gammal och ny utrustning för 
att skapa en optimal produktionslösning.

En produkt måste ha beskrivna egenskaper för att 
kunna säljas. En attraktiv produkt måste också ha 
egenskaper som inte konkurrerande produkter har.
Vi konkurrerar genom att kunna utföra produk-
tionsprocesserna effektivare än våra kunder och 
konkurrenter. Därför måste vi vårda och utveckla 
vår produktionsapparat på bästa sätt. Vi måste 
vara tydliga med att beskriva vad vår produktions-
process klarar av att leverera idag och i morgon. 
På samma sätt som en fysisk produkt, måste vår 

produktionsapparat vara attraktiv genom att vara 
välordnad, prydlig, visuell och effektiv. Vi fokuserar 
alltid på att vi ska leverera kvalitet. Avvikelser skall 
rapporteras och analyseras för att vi skall kunna 
förstå processorsaken till felet och kunna åtgärda 
denna för att därmed kontinuerligt bli bättre. Vi 
mäter och utvecklar ständigt produktivitet, till-
gänglighet och flexibilitet. Var och en ansvarar för 
kvaliteten på sitt eget arbete. Vi chansar aldrig!
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LEAX VÄRDERINGAR
VÅRT DNA SOM FÖRETAG



LEAX GROUP - 35 ÅR
2017

UNDER 2017 FIRADE LEAX GROUP 35 ÅR

LEAX Group har med sin korta historia växt från ett litet företag på två anställda till att idag vara en företagsgrupp om 
nio operativa bolag med över 1200 anställda.

1982

LEAX Group 
startades med LEAX 
Mekaniska AB av 
Lennart Berggren 
och Axel Seger 
(LeAx).

LEAX Mekaniska 
förvärvar ett litet 
verkstadsföretag vid 
namn Åke Ohlsons 
Mekaniska AB.

1989

LEAX Mekaniska 
AB omsätter ca 10 
MSEK och är 18 
anställda.

1991

2003
LEAX Group startar 
egen produktion i 
Riga, Lettland. LEAX 
Baltix grundas.

2007

Efter avtal med 
Scania, LEAX startar 
ny verksamhet i 
Falun, LEAX Falun 
grundas.

2008

LEAX startar upp 
sin andra fabrik i 
Lettland, i staden 
Rezekne.

2011

I juni 2011 blir 
LEAX officiellt 
etablerat i Curitiba, 
Brasilien. LEAX 
utökar sin nuvarande 
verksamhet i Sverige 
och Lettland.

2013
LEAX Skaraborg, 
LEAX Arkivator 
Telecom, LEAX 
Hungary, LEAX China 
och LEAX Brinkmann 
grundades. 

2017

Henrik Fagrenius tar 
över positionen som 
VD. LEAX Group fyller 
35 år. Företaget säljer 
sin verksamhet inom 
Telecom och blir en 
minoritetsaktieägare av 
LEAX Arkviator Telecom.

LEAX Group är en snabbväxande, 
privatägd, företagsgrupp med ursprung 
i Köping.

Vi omsätter över 1,6 miljarder kronor på 
årsbasis och är över 1 200 anställda.

Våra kunder finns främst inom tung 
fordonsindustri, gruv- och anläggnings-
industri, personbilar, jordbrukssindustri 
samt övrig verkstadsindustri.

Idag har vi fem fabriker i Sverige, två i 
Lettland, en i Tyskland, en i Ungern, en 
i Brasilien och en i Kina - vilket gör att 
vi kan möta kundernas behov av både 
närhet och låga kostnader.
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LEAX MEKANISKA AB

LEAX Mekaniska AB bedriver sin verksamhet enligt 
svensk miljölagstiftningen vid två produktionsanläggnin-
gar i Köping. Bolaget är tillståndspliktigt enligt miljöbal-
ken. Aktuellt tillstånd styr vår verksamhet omfattande 

bearbetning och värmebehandling som påverkar den 
yttre miljön genom utsläpp till luft i form av, transport 
till och från produktionsanläggningarna, avfall som t.ex. 
metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.

SIA LEAX REZEKNE

SIA LEAX Rezekne bedriver sin verksamhet enligt 
lettisk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i 
Rezekne, Lettland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet 
omfattandes bearbetning och värmebehandling som 
påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form 

av, transport till och från produktionsplatsen, avfall 
som t.ex. metallspån, skrot, farligt avfall, oljiga vätskor 
och genom buller. Sedan 2012 har fokus legat på miljö 
projekt med syfte att minska påverkan på miljön, t.ex. 
spara kWh eller minska mängden avfall.

LEAX CHINA

Kunshan LEAX Precision Industry Parts Co., Ltd bedriver 
sin verksamhet enligt kinesisk miljölagstiftning vid en 
produktionsanläggning i Kunshan, Kina. Aktuella tillstånd 
styr vår verksamhet omfattande bearbetning och 

montering som påverkar den yttre miljön genom utsläpp 
till luft i form av; transport till och från produktionsplat-
sen; avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och 
genom buller.
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HÅLLBARHET
MILJÖPÅVERKAN

KONCERN - LEAX GROUP

LEAX Group bedriver verksamhet enligt svensk miljölag-
stiftning i tre dotterbolag, enligt lettisk miljölagstiftning 
i två dotterbolag, enligt brasiliansk miljölagstiftning i ett 
dotterbolag, enligt tysk miljölagstiftning i ett dotterbo-
lag, enligt ungersk miljölagstiftning i ett dotterbolag och 
enligt kinesisk miljölagstiftning i ett dotterbolag.

LEAX koncernens tillstånd påverkar miljön genom sina 
dotterbolag LEAX Mekaniska AB (Köping, Sverige), LEAX 
Falun AB (Falun, Sverige), LEAX Skaraborg AB (Falköping 
och Tidaholm), LEAX Baltix SIA (Riga, Lettland), SIA 

LEAX Rezekne (Rezekne, Lettland), LEAX do Brasil 
Ltd. (Curitiba, Brasilien), LEAX Brinkmann GmbH 
(Detmold, Tyskland), LEAX Hungary Zrt (Mezökövesd, 
Ungern) och Kunshan LEAX Precision Industry Parts 
Co., Ltd. (Kunshan, Kina). Bolagen bedriver i varierande 
omfattning verksamheter inom bearbetning, målning, 
värmebehandling och montering som påverkar den yttre
miljön genom utsläpp till luft i form av, transporter till 
och från produktionsanläggningarna, avfall som t ex 
metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX SKARABORG AB

LEAX Skaraborg AB bedriver sin verksamhet enligt 
svensk miljölagstiftning vid produktionsanläggningar 
i Falköping och Tidaholm. Bolaget är tillståndspliktigt 
enligt miljöbalken. Grundtillståndet för anläggningen 
i Falköping lämnades av länsstyrelsen 2005-09-14 
och omfattar bearbetning av 10 000 ton råmaterial 
per år. Ändringstillstånd till grundtillståndet utfärdades 
2007-04-20 och omfattar termisk sprutning med en 
förbrukning av maximalt 150 ton aluminiumtråd per år.
Grundtillståndet för anläggningen i Tidaholm lämnades 

av länsstyrelsen 2008-04-09 och omfattar en årlig 
bearbetning av högst 12 500 ton råvara.

Aktuella tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bear-
betning, induktionshärdning, sprayning och montering 
vilket påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft 
i form av, transporter till och från produktionsanlägg-
ningen, stoffutsläpp, avfall som t.ex. metallspån, skrot, 
oljiga vätskor och genom buller.

LEAX BALTIX SIA

LEAX Baltix SIA bedriver sin verksamhet enligt lettisk 
miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i Pinki 
(Riga), Lettland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet 
omfattandes bearbetning och värmebehandling som 
påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form 

av, transport till och från produktionsplatsen, avfall 
som t.ex. metallspån, skrot, farligt avfall, oljiga vätskor 
och genom buller. Sedan 2012 har fokus legat på miljö 
projekt med syfte att minska påverkan på miljön, t.ex. 
spara kWh eller minska mängden avfall.

LEAX DO BRASIL LTD.

LEAX do Brasil Ltd. bedriver sin verksamhet i enlighet 
med brasiliansk miljölagstiftning vid en produktions-
anläggning i Araucaria (Curitiba), Brasilien. Aktuella 
tillstånd styr vår verksamhet omfattandes bearbetning, 
värmebehandling och montering som påverkar den yttre 
miljön genom utsläpp till luft i form av, transport till och 
från produktionsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, 

skrot, oljiga vätskor och genom buller. Sedan starten av 
verksamheten 2012 har miljöprojekt genomförts som 
till exempel ny infiltration i marken och årliga mätningar 
av buller. Under 2014 slutfördes uppbyggnaden av Mil-
jöskyddsområdet runt fabriken och underhåll genomförs 
halvårsvis.

LEAX FALUN AB

LEAX Falun AB bedriver sin verksamhet enligt svensk 
miljölagstiftningen vid produktionsanläggningen i 
Falun, Sverige. Nuvarande tillstånd styr vår verksamhet 
omfattandes bearbetning, målning, värmebehandling 
och montering som påverkar den yttre miljön genom 
utsläpp till luft i form av, transport till och från produkti-

onsplatsen, avfall som t.ex. metallspån, skrot, oljiga
vätskor och genom buller. Vi har fortfarande utrymme 
i gällande miljötillstånd att växa, men vi måste aktivt 
arbeta för att minska vår miljöpåverkan och visa våra 
intressenter att vi är ett företag som tar ett långsiktigt 
ansvar för vår miljö.

LEAX BRINKMANN GMBH

LEAX Brinkmann GmbH bedriver sin verksamhet enligt 
tysk miljölagstiftning vid en produktionsanläggning i 
Detmold, Tyskland. Aktuella tillstånd styr vår verksamhet 
omfattandes bearbetning och värmebehandling som 

påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i form 
av, transport till och från produktionsstället, avfall som 
t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom buller.

LEAX HUNGARY ZRT.

LEAX Hungary Zrt bedriver sin verksamhet enligt 
ungersk miljölagstiftning på produktionsanläggningen 
i Mezõkövesd, Ungern. Nuvarande tillstånd styr vår 
verksamhet omfattandes bearbetning och montering, 
som påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft i 
form av, transport till och från produktionsstället, avfall 
som t.ex. metallspån, skrot, oljiga vätskor och genom 

buller. Under året har vi arbetat med fler energibespa-
ringsprojekt relaterat till:
·     Luftrening 
·     Minskad förbrukning av skär
·     Hantering av farligt avfall
·     Utbyte av belysning i produktionsområdet för att 
reducera energiförbrukningen.



NYCKELTAL

Totalt 38 810 MWh
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ENERGIFÖRBRUKNING
LEAX arbetar med att använda resurser så effektivt 
som möjligt i produktionen. Vi har identifierat tre 
prioriteringar som hjälper oss att minska vår mil-
jöpåverkan:
 • Minska utsläpp till luft
 • Minska användning kemikalier 
 • Effektiv användning av energi
I denna rapport redovisar vi vår energi-användning. 
Fokuset på energianvändning har förstärkts de 
senaste åren med det nya EU energieffektivise-
ringsdirektivet, EED (Direktiv 2012/27/EU). Som 
ett resultat av detta sker olika initiativ på våra 
europeiska produktionsenheter.

Brasilien
820

Kina
290

Lettland
9700

Sverige
22000

Tyskland
2600

Ungern
3400

Energianvädning per land [MWh]

ISO 14001 OCH ISO 50001 CERTIFIERINGAR
Som ett led i att systematisera vårt miljöarbete har 
vi ett internt krav på att samtlige produktionsen-
heter ska vara miljöcertifierade. Idag är samtliga 
produktionsenheter är certifierade mot ISO 14001. 
Under 2017 genomförde 2 enheter övergången 
till ISO 14001:2015, övriga enheter kommer att 
genomföra detta under 2018.
Ett ytterligare led i arbetet med att etablera syste-
matiska arbetssätt är att vi under 2017 certifierade 
en av de lettiska enheterna mot ISO 50001 – Ener-
giledning. Under 2018 kommer ytterligare en enhet 
ta detta steg.

0
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2015 2016 2017

Antal certifikat

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 ISO 50001
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
LEAX är fast beslutna att ständigt förbättra de 
sociala förhållandena och i samarbete med intres-
senter följa FN: s Global Compacts principer om 
arbetspraxis, mänskliga rättigheter, miljö och anti-
korruption.

Som grund för detta har vi upprättat en uppförande 
kod som utövar styrning över våra bolag inom 
området tex gällande:

 • Jämställdhet
 • Tillämpning av Internationella 
 arbetsorganisationens konventioner
 • Arbetsvillkor
 • Information och samråd med 
 arbetstagare
 • Fackföreningars rättigheter
 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

PERSONAL
LEAX anser att medarbetarna till stor del är 
avgörande för företagets framgång. Att säker-
ställa att alla medarbetare känner engagemang 
och intresse för sitt arbete är betydande uppgift 
för ledare på alla nivåer i organisationen så att våra 
medarbetare trivas och mår bra. 

Vi arbetar systematiskt med att följa upp hur 
medarbetarnas trivsel har utvecklats med hjälp av 
enkätundersökningar.

Frågor som rör trivsel, arbetsmiljö, säkerhet och 
hälsa har hög prioritet. Alla ledare och anställda 
arbetar med att förfina våra arbetsmetoder så att 
de ska leda till förbättringar inom dessa områden. Vi 
har på detta sätt kunnat hålla en hög frisknärvaron. 

Brasilien
58 Kina

22

Lettland
346

Sverige 
423

Tyskland
106

Ungern
310

Antal anställda

87%

13%

Män

Kvinnor

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasilien Kina Lettland Sverige Tyskland Ungern

Frisknärvaro

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
LEAX stöder och respekterar internationella regler som gäller mänskliga rättigheter och ser till att vår 
verksamhet inte strider mot dem.

Vi anställer och leder personal på ett sådant sätt att vi inte diskriminerar någon baserat på kön, religion, 
ålder, sexuell läggning, nationalitet, politisk eller facklig anslutning, social eller etnisk inriktning.

På alla nivåer i koncernen uppmuntras mångfalden.

Ingen form av tvång eller användning av arbetstagare vars ålder är under lagen används.
Våra säkerhetsföreskrifter säkerställer att vi hela tiden uppfyller eller överstiger lagar, krav och föreskrif-
ter i de länder där LEAX är verksamma.

MOTVERKANDE AV KORRUPTION
LEAX ger inte på något sätt kunder, potentiella kunder, statliga myndigheter eller företrädare för dessa, 
belöningar och förmåner som strider mot lag eller affärspraxis.

Våra företrädare får inte acceptera gåvor, betalningar eller andra former av ersättning från tredje part som 
kan påverka våra affärsbeslut.

Totalt 1 265 anställda



LEAX GROUP AB
Nya Hamnvägen 4
731 36 Köping
Sweden

Phone +46  221 - 346 00 
E-Mail info@leax.com

www.leax.com


