The Hydro Way
A more viable society
Et mer livskraftig samfunn
Für eine nachhaltigere Gesellschaft
Uma sociedade mais viável
Una sociedad más viable
Lepiej funkcjonująca społeczność
Une société plus viable
Een duurzamer samenleving.
Per una società più sostenibile
životaschopnejšia spoločnosť
Ett mer hållbart samhälle
O societate mai viabilă
Gyvybingesnė visuomenė
Et mere bæredygtigt samfund
更有望实现的社群

Daha yaşanabilir bir toplum
Élhetőbb társadalom

02

The Hydro Way

The Hydro Way
– ett mer hållbart samhälle

The Hydro Way är vårt sätt att göra saker och avspeglar vilka vi är och strävar
efter att vara. Vår företagskultur har växt fram under mer än 100 år genom ett
ständigt sökande efter nya och bättre arbetsmetoder. Och det är så vi vill fortsätta
att utveckla innovativa produkter och lösningar som gagnar våra kunder och
samhället, både nu och i framtiden. Vi utvecklas ständigt. Men kärnan i det vi
gör är densamma även om sättet vi uttrycker det på förändras med tiden:
The Hydro Way, vårt mål och våra kärnvärden.
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Vårt mål är att skapa ett mer hållbart samhälle
genom att på ett nyskapande och effektivt sätt
utveckla naturresurser till produkter och lösningar.

The Hydro Way

Innovativ och hållbar förädling av naturresurser är kärnan i
Norsk Hydros verksamhet. Allt började 1905 med den första
framgångsrika användningen av vattenkraft för att binda
kvävgas från luften. Mineralbaserat konstgödsel skulle säkra
tillräckligt med mat för en växande befolkning. Genom att ta
till vara energi kunde vi så småningom börja förädla bauxit till
avancerade och miljömässigt hållbara aluminiumlösningar.
Under hela Hydros historia har fokus alltid legat på att tillverka
användbara produkter som världen behöver, om människans
kreativitet och förmåga att ta tillvara det naturen har att
erbjuda, om förmågan att se möjligheter och inse begränsningar
– en styrka som byggts upp av människor som har respekt för
varandra och världen vi lever i. Detta kräver omtanke.
Spektakulär teknik, innovativ utveckling av naturresurser
på en global marknad och skapandet av unika industriorganisationer och -samhällen – så ser det ut i dag och så såg det ut
redan i starten. Detta har gett Hydros två första produktionsanläggningar i Telemark en plats på UNESCOs representativa
förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv.
Precis som under företagets första 100 år, när vår teknik
bidrog till att ge världen tillräckligt med mat och lade grunden
till en helt ny industrigren, så utvecklar vi idag mer hållbara
aluminiumlösningar för att hantera en av vår tids största
utmaningar: klimatförändringen. Vi använder världens mest
energieffektiva produktionsteknik och lanserar regelbundet
nya, mer klimatvänliga produkter baserade på återvinning och
återanvändning – utvecklade vid våra forskningscentra och
produktionsanläggningar runt om i världen. Detta kräver mod.
”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, som man
brukar säga. Detta gäller för vårt företag och relationerna
med våra kunder och partners. Det gäller också för vårt
engagemang i de samhällen där vi är verksamma lokalt och
globalt. Ingen är perfekt. Ingen kan allting. Det är därför det

05

är så viktigt att ha skickliga och lojala kollegor som samarbetar.
Det är därför bra affärspartners och en öppen kunddialog är
avgörande för att nå framgång. Och det är därför ömsesidig
respekt och öppenhet är en förutsättning för allt vi gör, i alla
delar av världen. Detta kräver samarbete.
Omtanke. Mod. Samarbete. Detta är vår värdegrund.
Ett mer hållbart samhälle
Förr i tiden handlade det om att överleva – och att kunna äta
sig mätt varje dag är fortfarande den största utmaningen för
miljontals människor. De senaste decenniernas utveckling har
lärt oss att klimatförändringen på sikt kan utgöra ett ännu
större hot. Den påverkar var och en av oss och är inget vi kan
blunda för. Vi investerar dagligen betydande resurser för att
tackla denna utmaning.
Genom att erbjuda jobb, köpa tjänster, betala skatter och
avgifter och genom att försöka vara goda grannar, bidrar vi
till det samhälle som vi är en del av. Men vårt största bidrag
till ett mer hållbart samhälle kommer från våra produkter och
innovativa lösningar – hur de är tillverkade, hur de används
och hur de någon gång i framtiden kommer att återuppstå
som nya, ännu bättre och mer klimatvänliga produkter.
Det är därför vi utvecklar världens renaste och mest energi
effektiva aluminiumproduktionsteknik. Det är därför vi
arbetar med kunder och partners inom många olika branscher
för att utveckla bättre, miljöanpassade lösningar. Det är därför
vi har höga ambitioner när det gäller att återvinna aluminium,
en process som bara kräver 5 procent av den energi som går åt
när metallen framställs.
Vi har ännu inte nått vårt mål. Vi står fortfarande inför
utmaningar. Men vi är på väg mot ett mer hållbart samhälle.
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The Hydro Way
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Omtanke.
I vår verksamhet agerar vi med respekt
för människor och miljön och sätter
säkerheten främst.

The Hydro Way
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Omtanke om
människor och miljön

Vi är en del av någonting större. Detta kräver omtanke.
Allt vi gör har sitt ursprung i naturen. Detta kräver omtanke.
Allt vi skapar tillverkas av människor, köps av människor
och används av människor – över hela världen. Detta kräver
omtanke. Hydro är ett stort företag med tusentals anställda.
Detta kräver omtanke. På många mindre orter där vi är
verksamma, har vi en stor påverkan på den lokala miljön.
Detta kräver också omtanke.
Vi behöver varandra. Allas bidrag är lika viktiga – både
praktiskt och idémässigt. Det är därför säkerheten alltid
har högsta prioritet, oavsett vad vi gör och var vi gör det.
Ingen är perfekt. Det är därför vi behöver kollegor som vågar
och är beredda att bry sig om. Säkerhet och omtanke är två
sidor av samma mynt.
Vi utvecklas hela tiden så det är viktigt att vår omtanke har
ett mål och att våra mål är tydliga. Det är därför vi måste

tänka och agera långsiktigt. Under mer än 100 år har Hydro
behövt genomföra flera både mindre och större förändringar.
Vissa åtgärder har varit uppenbara och enkla, andra kontroversiella och problematiska. Omorganisation, nedläggning av
gamla produktionsanläggningar och personalneddragningar
är aldrig lätta beslut, men ibland är de finansiella eller miljömässiga omständigheterna sådana att detta är det enda rätta.
Missöden och olyckor kan inträffa även om vi gör allt som
står i vår makt för att förhindra dem. Då måste situationen
hanteras på bästa sätt för alla berörda: med omtanke.
Små och stora problem är en del av vardagen. Det är därför
vi måste ha beredskap att hantera dem. Här på Hydro måste
detta ske med omtanke och utifrån ett långsiktigt perspektiv,
genom en uppriktig dialog med dem som berörs.
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Detta kräver mod

Det krävdes mod att bygga upp ett stort företag i världsklass
i de norska fjällen för över 100 år sedan. Hydros pionjärer
vågade tänka stort, trots begränsade resurser och många
svåra hinder på vägen. Det krävs mod för att sätta upp höga
mål och utveckla ny och banbrytande teknik. Det krävs mod
för att bana väg och bryta ny mark. Ledare måste visa vägen.
Det finns inget alternativ när vi siktar på att lösa framtidens
största utmaningar med hjälp av aluminiumlösningar. Så när
finanskrisen slog till för några år sedan tvekade vi inte. Vi var
tvungna att skära ned på de totala kostnaderna, men det var
aldrig aktuellt att sänka ambitionsnivån på företagets forskning och utveckling. Det var ett djärvt drag, och ett framsynt
sådant skulle det visa sig. Som ett resultat av detta har Hydro
i dagsläget världens mest energieffektiva och miljövänliga
process för aluminiumframställning vid sin pilotanläggning
i Karmøy i Västnorge. Men våra ambitioner tar inte slut här,
vi ska bli ännu effektivare.

Det krävs också mod att göra tunga investeringar runt om i
världen för att utveckla nya och bättre legeringar och lösningar
för fordons-, transport-, anläggnings- och förpacknings
branscherna. Det är viktigt att se möjligheter när vi arbetar
med att göra bilar och andra fordon lättare, säkrare och mer
miljövänliga, när vi utvecklar nya och mer avancerade karossdelar i ett enda stycke eller producerar allt fler produkter som
är återvinningsbara till 100 procent.
Möjligheterna är oändliga så länge som vi har mod att tänka
i nya banor och anpassar oss till nya utmaningar

The Hydro Way

Mod.
Vi bryter ny mark och tar kalkylerade risker
samtidigt som vi är flexibla, ansvarstagande
och proaktiva.

Benefits of Using Aluminium 11
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Samarbete.
Vi arbetar som partners både internt och
externt för att samla kompetenser och skapa
win-win-situationer.

The Hydro Way
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Samarbete – avgörande
redan från början

Allt började med ett målinriktat och framgångsrikt samarbete.
Hydros grundare, Sam Eyde, gjorde sitt tekniska genombrott
tillsammans med forskaren Kristian Birkeland. Det blev
starten på en ny internationell industri. Eyde säkerställde den
ekonomiska grunden för Hydro genom att samarbeta med de
förmögna svenska bröderna Wallenberg. Ett starkt bidrag till
Eydes framgångar var nog emellertid hans assistent, Sigurd
Kloumann, som var i 20-årsåldern när han anställdes av Eyde.
Kloumann fick ansvaret för nästan allt som Eyde byggde upp i
Hydro, bland annat världens första framgångsrika anläggning
för produktion av mineralgödsel och några av världens
största vattenkraftverk. Allt har emellertid sin tid och 1911
gick grundaren och hans assistent skilda vägar. Kloumann
hamnade i den lilla byn Høyanger i Västnorge, där han 1915
grundade och byggde upp Norges första aluminiumföretag.
I företaget arbetade flera av kollegorna från Hydrotiden.
Två år senare utökade han verksamheten med en fabrik
för aluminiumförädling i Holmestrand och ett integrerat
aluminiumföretag hade sett dagens ljus. När de båda företagen 1986 blev en del av det växande aluminiumföretaget
Hydro var cirkeln återigen sluten.

Genom innovativa samarbetsinsatser på 1960-talet blev
Hydro en pionjär när det gäller arbetsorganisation.
De anställda på produktionslinjen fick ta över en del av
ansvaret som legat på ingenjörskontoren. Detta lade grunden
för en samarbetskultur som har präglat företaget allt sedan
dess och som mer än någonsin utgör en av Hydros starka
sidor. Vid den här tidpunkten tog vi också de första stegen
mot det som senare kom att bli ett storföretag i aluminiumbranschen. Ett av stegen var att investera i strängpressning,
först i Norge och Sverige och sedan i ett internationellt
nätverk av produktionsanläggningar. Anläggningarna servar
och samarbetar med sina lokala kunder med stöd av den
samlade expertisen hos kollegorna i det globala nätverket.
Vi ser samarbete som en av våra styrkor, men vi kan bli
ännu bättre genom att dela erfarenheter mellan våra olika
enheter och genom att ha en öppen dialog med kunder
och leverantörer.
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Omtanke. Mod. Samarbete.
Detta är vår värdegrund.

Norsk Hydro ASA
NO-0240 Oslo
Norway
T +47 22 53 81 00
F +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Hydro är ett helt integrerat aluminiumföretag med 35 000 anställda i 40 länder.
Hydro har mer än hundra års erfarenhet av förnybar energi, teknik och
innovation och är engagerade i hela värdekedjan för aluminium, från bauxit,
aluminiumoxid och energi till primär aluminium, valsade och extruderade
produkter samt återvinning.

