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OM DENNA RAPPORT

Om denna rapport
Detta är Eco Log Sweden ABs första hållbarhetsrapport och den gäller för verksamhetsåret
2018. Den har upprättats i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6e kapitel. Eco Log Sweden
ABs styrelse har det yttersta ansvaret för Eco Log Sweden ABs hållbarhetsrapportering och
de fokusområden som anges i hållbarhetsrapporten. Syftet med rapporten är att ge Eco
Logs intressenter en transparent bild av Eco Logs hållbarhetsarbete.
Vi på Eco Log har ett stort ansvar gentemot våra kunder, medarbetare, ägare och övriga
intressenter att minimera vår negativa påverkan på omvärlden. Därför är det viktigt för oss
på Eco Log att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi berättar i rapporten hur vi arbetar för
att främja en hållbar utveckling, vilka våra prioriteringar är och en del utmaningar vi möter.
Vi berättar även om de risker vi ser och hur vi arbetar med att förebygga dem.
Eco Log ska som företag sträva efter att våra produkter har en så liten negativ påverkan
på jordens resurser som möjligt. Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela vår organisation
och ständigt vara närvarande i arbetet hos alla våra medarbetare. Hållbarhetsfrågorna ska
ingå i alla våra beslutsprocesser.
Vi på Eco Log arbetar därför med Hållbarhet som bärande begrepp i allt vi gör från
produktutveckling till färdig maskin i skogen och det är just det som vi här i denna rapport
vill förmedla till våra intressenter för att ge ytterligare inblick och förståelse för hur vi väljer
att arbeta med hållbarhetsfrågorna.
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VD har ordet
Vi ser idag en värld med växande befolkning och en ökad konsumtion där
naturen utsätts för allt större påfrestningar. Företagen har tillsammans
med myndigheterna en avgörande roll för att säkerställa en hållbar framtid
för kommande generationer. Det är därför avgörande att företag idag
arbetar aktivt och proaktivt med hållbarhet som en del av verksamhetens
strategiarbete.
Eco Log arbetar inom skogsindustrin som bland annat spelar en
avgörande roll för att minska CO2 i atmosfären och därmed minska den
pågående växthuseffekten. Ett träd absorberar naturligt koldioxid men ju
äldre ett träd blir desto sämre blir upptaget av koldioxid. Det är därför helt
avgörande för miljön att vi förståndigt och hållbart avverkar äldre skog och
planterar ny skog. Eco Log utvecklar och tillverkar skogsmaskiner för detta
ändamål. Vi arbetar med Hållbarhet som bärande begrepp i allt vi gör från
produktutveckling till färdig maskin i skogen.
Givet att ett effektivt skogsbruk är en förutsättning för en atmosfär i balans
är det vårt ansvar att se till att detta skogsbruk bedrivs optimalt med minimal
påverkan på miljön. Därför har Eco Logs maskiner en bränsleeffektiv drivlina,
en effektiv avverkningsprocess, låga underhållskostnader samt markfrigång
och chassi som skapar den mest hållbara skogsmaskinen på marknaden.
Eco Log är inne i en förändringsprocess där vi ser över och förbättrar våra
processer. Hållbarhet är ett bärande begrepp i detta arbete och vi kommer
i framtiden att intensifiera våra ansträngningar att bidra till ett hållbart
samhälle. Vi kommer att fortsätta att arbeta med affärsetik och integritet,
efterlevnad av lagar och skatteregler, miljöhänsyn, arbetsrätt, mänskliga
rättigheter och inte minst de hållbarhetsaspekter som vi prioriterat
tillsammans med våra intressenter. Eco Log ska verka för och bidra till ett
hållbart samhälle.
Anders Gustafson
VD

" Vi arbetar med Hållbarhet som bärande begrepp

i allt vi gör från produktutveckling till färdig
maskin i skogen. "
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AFFÄRSMODELL

Eco Logs affärsmodell
Eco Log konstruerar, tillverkar och säljer maskiner för modernt skogsbruk. Våra skördare
och skotare ger möjligheter till ett hållbart nyttjande av en av våra viktigaste förnyelsebara
resurser – skogen. För oss är skogen en hjärtesak. Den är basen för vår verksamhet och en
ständig källa till inspiration.
Eco Log har stor betydelse för många olika intressenter. Bolaget skapar aktieägarvärde
genom att producera och sälja skördare och skotare inklusive olika variationer av
serviceavtal. Genom serviceavtalen får kunderna stöd under produkternas hela
livslängd. Eco Log skapar arbetstillfällen, bidrar till regional utveckling, erbjuder
affärsmöjligheter för leverantörer och levererar produkter som möjliggör för kunderna
att vara konkurrenskraftiga på sina respektive hemmamarknader. De produkter som Eco
Log konstruerar, tillverkar och säljer för CTL-baserat skogsbruk (Cut to Length) bidrar till
effektivisering av kundens värdekedja för ett hållbart skogsbruk och är därmed en viktig
del i ett långsiktigt hållbart skogsbruk.
I kundens värdekedja (se bild nedan) levererar Eco Log skogsmaskiner för att skörda
skogen samt för att transportera virket ut ur skogen, dvs skördare respektive skotare.

Skog

Skörda skog

Kapa till
önskad längd

Transport ut
ur skogen

Transport på
väg

Förädling

Eco Log omsatte 466 MSEK under 2018. Medelantalet anställda var 73. Vår största
marknad är Europa men vi finns även i Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika och
Nordamerika. 53 % av produktionen gick på export där återförsäljare i 26 länder stod för
försäljningen.
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OMSÄTTNING

ANSTÄLLDA

466 MSEK 100 st*
EXPORT

53 %

*(73 st FTE i medelantal)

HÅLLBARHETSARBETE

Eco Logs
hållbarhetsarbete
Hållbarhet och att vara ett ansvarsfullt företag går för oss på Eco Log hand i hand och
innebär att alla aspekter av hållbarhet måste respekteras. Affärsetik och integritet,
efterlevnad av lagar och skatteregler, miljöhänsyn, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och
inte minst de hållbarhetsaspekter som våra intressenter prioriterat tillsammans med oss är
därför väsentliga komponenter för att driva hållbarhetsarbetet. Det ger oss en solid grund
för att bygga förtroende samt att företaget utvecklas på ett långsiktigt och ansvarsfullt
sätt.
Genom att samverka med våra intressenter har vi fått värdefulla insikter om vad vår
omvärld har för förväntningar på oss avseende vårt hållbarhetsarbete. Vi har genomfört en
enkät där vi samlat in våra intressenters synpunkter gällande hållbarhet och förväntningar
på Eco Log. Från dessa insikter har vi skapat oss en intern väsentlighetsbedömning
med prioriteringar som utgångspunkt för hållbarhetsarbetet. De hållbarhetsaspekter
som identifierats som de viktigaste och som ligger till grund för Eco Logs fokus i
hållbarhetsarbetet är Produktsäkerhet och Kvalité, Arbetssäker och hälsosam arbetsmiljö och
Ansvarsfull arbetsgivare.

Verksamhetens behov

Värdeskapande förädling inom Eco Log

Finansiella
medel
Förädlade
råvaror

Värdeskapande för intressenter

Lönsam tillväxt

Innovation

Effektivitet

Hållbarhet

Strategiska val

Nöjda
intressenter:
• Kunder
• Ägare
• Medarbetare
• Leverantörer
• Samhälle

Humankapital
Användning av
infrastruktur
Intellektuellt
kapital

Ledning &
styrning

Produktsäkerhet &
kvalitet

Intressentrelationer
Användning av
naturtillgångar
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Skapa värde

Hållbarhetsaspekter

Arbetssäkerhet &
hälsosam
arbetsmiljö

Kundnöjdhet
Ansvarsfull
arbetsgivare

Biprodukter & avfall

Återvinning

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets strategiska val för att skapa värde för våra intressenter såsom kunder, ägare,
medarbetare, leverantörer och samhälle handlar om att utveckla företaget baserat på
hållbarhet, innovation och effektivitet i syfte att skapa långsiktig lönsam tillväxt och nöjda
kunder. Hållbarhetsaspekterna produktsäkerhet och kvalité, arbetssäker och hälsosam
arbetsmiljö och ansvarsfull arbetsgivare prioriterade av intressenterna förstärker de
strategiska valen i strävan mot långsiktig lönsam tillväxt och därmed nöjda intressenter.
Den värdeskapande förädling som Eco Log levererar till intressenterna skapar
emellertid en rad behov. Verksamhetens behov av finansiella medel handlar om den
kapitalförsörjning som långivare och ägare bidrar med. Eco Log tillverkar inte själva
någonting utifrån råvaror utan köper komponenter och funktioner, dvs förädlade råvaror,
av sina leverantörer som sedan monteras ihop till leveransklara produkter. Humankapitalet
utgörs framför allt av de egna medarbetarna. Den infrastruktur vi behöver består av
grundläggande samhällsfunktioner och kollektiva nyttigheter. Det intellektuella kapitalet
är vår egen innovation samt den i samhället ständigt pågående teknikutvecklingen. Våra
intressenter bidrar med värdefulla krav, synpunkter och förväntningar. Naturtillgångar
som Eco Log använder i verksamheten är luft, vatten och självfallet skogen, som är en av
de grundläggande anledningarna till varför Eco Log finns till.
Ambitionen är att hållbarhet ska genomsyra hela vår organisation och ständigt vara
närvarande i arbetet hos alla våra medarbetare, att hållbarhetsfrågor ska ingå i alla våra
beslutsprocesser och att verksamheten på så sätt har så liten negativ påverkan på jordens
resurser som möjligt.
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Produktsäkerhet
och kvalitet
Produkter och tjänster
Eco Log erbjuder ett brett sortiment av skördare, skotare, tillval, tillbehör och tjänster. I
vårt produktprogram ingår 6 skördarmodeller och 2 skotarmodeller. Våra maskiner finns
i flera olika storlekar och har en mängd olika specifikationer för att klara skogsbrukets
varierande uppgifter och miljöer. Modellerna är anpassade för att hantera allt från
förstagallring till slutavverkning och de krävande miljöer de arbetar i som t ex känslig
mark, branta sluttningar eller kuperad terräng. Den gemensamma nämnaren för alla
våra kvalitetsprodukter är att de är starka, driftsäkra och kostnadseffektiva. Hjärtat i vårt
tjänsteutbud är livscykelbaserade serviceavtal och utbildning, det sistnämnda där vi
utbildar föraren hur Eco Log-maskinen ska hanteras och köras på det mest hållbara och
effektiva sättet.
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PRODUKTSÄKERHET OCH KVALITET

Risker
Att skörda skog i de krävande miljöer som Eco Logs kunder arbetar i har sina utmaningar.
Det handlar om att genomföra jobbet på ett säkert sätt både för föraren och med hänsyn
till andra aktörer som verkar i maskinförarens närområde. Risken finns för olyckor i
tuff terräng och måste i möjligaste mån minimeras så mycket som möjligt. Miljön har
sina utmaningar dessutom där oljespill, skador genom marktryck samt skogsbränder
till följd av gnistbildning måste undvikas. Genom Eco Logs skogsmaskiner erbjuds en
kundupplevelse som kan hantera dessa utmaningar. Mer om detta under kommande
kapitel om Eco Logs värdeskapande kunderbjudande.

Värdeskapande kunderbjudande
Eco Logs skördarserie med pendelarmar minimerar skador på omgivningen genom att ha
en justerbar markfrigång som gör att maskinerna smidigt kan köra över stock och sten. Vid
våt mark kan Eco Logs skördare tack vare pendelarmarna hasa fram på bukplåten för att
minimera markskador.
Vid lutande terräng kan Eco Logs skördare alltid ha hytten och kranen horisontellt och
säkerställer därmed säkerheten för föraren så maskinen inte välter. Genom pendelarmarna
har hela maskinen en extra dämpning vilket gör arbetsmiljön för föraren exceptionell.
Eco Logs maskiner är enkla att underhålla med lättåtkomliga servicepunkter och längre
serviceintervall jämfört med många andra skogsmaskiner. Maskinerna är även enkla att
rengöra vilket minimerar miljöbelastning och arbetsinsats. Vidare har Eco Logs maskiner
en mycket bränsleeffektiv drivlina. Detta resulterar i en lönsam produktion med minimal
belastning på miljön.
Vårt kvalitetsprogram ”QUALITY by Eco Log” med fokus på maximering av maskinens
livslängd och drifttid i kombination med vårt utbildningskoncept för skogsmaskinsförare
säkerställer att Eco Log hela tiden håller sig uppdaterad med kundkrav och kundbehov i
syfte att skapa högsta möjliga kundnöjdhet.
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Återkoppling från 2018 samt en kort framåtblick
Eco Logs produkter var under 2018 inte inblandade i några allvarliga händelser. Inga
allvarliga arbetsplatsolyckor eller tillbud, skador på egendom eller miljöhändelser
rapporterades.
För att ytterligare förstärka vikten av närhet till kund där föraren och förarens arbetsmiljö
sätts i centrum, lanseras inom kort en rad verktyg för att Eco Log och maskin samt Eco
Log och maskinförare ständigt ska vara uppkopplade mot varandra i syfte att i realtid
optimera och skapa värde för kunden. Utbildningskonceptet riktat till maskinförarna tas
dessutom vidare till nästa steg. Parallellt med detta fortsätter teknikutvecklingen med
fokus på hållbarhet genom optimering och förbättring av bränslelinan samt minimering
av miljöpåverkan vid avverkning i krävande miljö.
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Samhälle och
medarbetare
Våra medarbetare
Vi är ca 100 medarbetare (2018 var vi 73 FTE på årsbasis) på Eco Log. Samtliga
medarbetare omfattas av kollektivavtal. Vi styr oss själva genom ett antal policys inom
personalområdet och Eco Log tar på detta sätt sitt arbetsgivaransvar både gentemot
medarbetare och samhälle
En av de viktigaste framgångsfaktorerna Eco Log har är att genom sina kompetenta
medarbetare producera det kunderna vill ha i rätt tid och med rätt kvalitet. Därför är
ett av de viktigaste åtagandena vi har gentemot både våra medarbetare såväl som
mot samhället vi verkar i att erbjuda en bra arbetsmiljö med hög säkerhet, goda
utvecklingsmöjligheter och rättvisa anställningsvillkor – kort och gott att vara en
attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare. Arbetssäkerhet och hälsosam arbetsmiljö och att
vara en Ansvarsfull arbetsgivare har därför prioriterats som två av tre fokusområden för
hållbarhetsarbetet inom Eco Log.
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SAMHÄLLE OCH MEDARBETARE

82%
Män

18%
Kvinnor

Risker inom personalområdet & hur dessa hanteras
Arbetsmiljön är ett riskområde där våra medarbetare dagligen utsätts för risker.
Arbetsskador och arbetsrelaterade förslitningsskador kan orsaka kostnader, skapa
underbemanning med försenade leveranser som följd samt kan påverka företagets
rykte negativt. Det i sin tur kan göra det svårt för företaget att attrahera kompetenta
medarbetare. Vidare kan nöjd medarbetarindex sjunka till följd av bristande arbetsmiljö.
Har företaget problem med sin attraktionskraft kan påföljden bli att det samtidigt
som det är svårt att rekrytera de rätta medarbetarna eventuellt också skapas stor
personalomsättning.
Kompetens är ett annat riskområde och om inte de rätta kompetenserna som redan
finns hos våra medarbetare stannar kvar samt nya kompetenta medarbetare inte kan
rekryteras kommer företagets intellektuella kapital att försvagas. Kompetensbrist kan
komma från att företaget får svårt med sin attraktionskraft. Men det kan också bero
på samhället där det från tid till annan kanske inte är populärt att utbilda sig inom de
gymnasie- och högskoleutbildningar som riktar sig till branschen. Konsekvensen av detta
kan bli att produktionskostnaderna ökar genom längre genomloppstider orsakade av
kompetensbrist samtidigt som kvalitetsproblem uppstår på grund av
avsaknaden av relevant kompetens. Kundnöjdheten kommer
sedan att påverkas negativt.
Inom Eco Log ser vi även risker med för mycket
sjukfrånvaro. Vi har därför valt att ett av de viktigaste
mätetalen vi följer upp är frisknärvaro, vilket under
2018 var 97,5 %.
Stigande medelålder bland medarbetarna är också

97,5 %
Frisknärvaro

en risk. En föryngring av personalstyrkan pågår
emellertid i och med att Eco Log stadigt expanderar och
därmed behöver ny arbetskraft.
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Ytterligare en risk är att medarbetarnas engagemang inte är på topp. Resultatet av
det kan uttrycka sig på samma sätt som risken med kompetensproblem, dvs högre
produktionskostnader och kvalitetsproblem som påverkar kundnöjdheten negativt.
Till stöd för att hantera riskerna inom vårt hållbarhetsarbete för våra medarbetare finns
följande policys:
• Arbetsmiljöpolicy, som beskriver hur vi som arbetsgivare agerar för att arbetsplatsen
ska vara säker och hälsosam, samt vilka rättigheter medarbetarna har för att inte riskera
skador eller annan ohälsa.
• Policy mot trakasserier och diskriminering, förklarar vårt ställningstagande för allas
lika värde. I dokumentet finns en handlingsplan för hur man kan anmäla trakasserier,
kränkningar och diskriminering.
• Jämställdhetsplan, där det slås fast att Eco Log ska arbeta målinriktat för att främja
allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion, ålder
och funktionshinder. Eco Log ska arbeta för att alla ska ha samma rättigheter gällande
utbildning och utveckling av lön och ett respektfullt bemötande.
Avgörande för att hantera alla dessa risker inom personalområdet är först och främst
ledarskapet. Inom Eco Log har vi en rak och tydlig linjeorganisation som stöds av enkla och
tydliga befattningsbeskrivningar. Vi värdesätter ”högt i tak” och anser oss hålla en bra nivå
på kommunikation och dialog mellan ledning och samtliga medarbetare. Vidare jobbar
vi med kompetensmatriser för att ständigt fokusera på individuell och organisatorisk
utveckling. Vi jobbar med löne- och belöningssystem där kompetens och prestation
värdesätts högt, vilket i sin tur leder till hög motivation och arbetstillfredsställelse.
Samtliga medarbetare får dessutom regelbundet återkoppling i form av individuella
medarbetarsamtal samt kollektivt via företagets interna kommunikationskanaler.
För att ytterligare förstärka arbetet inom detta område redogörs i kommande avsnitt
för arbetet med hållbarhetsaspekterna Arbetssäkerhet och hälsosam arbetsmiljö samt
Ansvarsfull arbetsgivare.
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ARBETSSÄKERHET OCH HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ

Fokusområde –
Arbetssäkerhet och
hälsosam arbetsmiljö
En säker och sund arbetsmiljö är en av grundpelarna för Eco Logs verksamhet. Vi
värdesätter rätten att som medarbetare, entreprenör eller partner inte drabbas av ohälsa
eller komma till skada på grund av arbetet. Vi skapar trivsel och trygghet genom vår
arbetsmiljö som i sin tur leder till stort engagemang och individuell likväl som kollektiv
utveckling hos alla som jobbar för Eco Log. Arbetsmiljö är viktigt även för Eco Logs kunder.
Vårt fokus är därför också att genom våra produkter och tjänster bidra till förbättrad
arbetsmiljö hos våra kunder.

19

ARBETSSÄKERHET OCH HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som
genomförs. Vi accepterar ingen form av diskriminering och agerar kraftfullt på incidenter
och beteenden som strider mot Eco Logs policys och riktlinjer. Vidare förordar vi mångfald
inom vår verksamhet. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och att alla individer
behandlas jämlikt och med respekt. Vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö
fysiskt, psykiskt, socialt och organisatoriskt och vi är övertygade om att alla olyckor och all
ohälsa kan förebyggas.
Detta innebär i första hand att Eco Logs medarbetare ska ha goda arbetsvillkor och en
bra balans mellan arbete och fritid. För att verkligen sätta kraft bakom fokusområdet
Arbetssäkerhet och hälsosam arbetsplats har Eco Log under 2018 etablerat en förnyad
arbetsmiljöorganisation som arbetar i förebyggande syfte med att kontinuerligt förbättra
arbetsmiljön.
Vi ser att sjukdomar för egen likväl inhyrd personal kan leda till bemanningssvårigheter
och som slutligen kan leda till försenade leveranser och i värsta fall tappade affärer.
Ledningens engagemang inom fokusområdet är stort och säkerställs genom att följa upp
och styra mot uppställda arbetsmiljömål. Ett av dessa mål var under 2018 att frisknärvaron
skulle vara högre än 96 %. Utfallet blev 97,5 % och nytt mål för 2019 har satts till 97 %.
Stödjande aktiviteter för att uppnå målet om frisknärvaro är att Eco Logs medarbetare
erbjuds företagshälsovård och ett friskvårdsbidrag för att stärka hälsa och välmående
både på arbetet och fritiden. Att våra medarbetare mår bra är självklart en viktig del i att
skapa förutsättningar för en långsiktig framgång. Vi samarbetar med externa partners
som erbjuder sjukvårdsrådgivning direkt vid sjukanmälan, vilket också gäller för VAB:ande
medarbetare, samt professionell uppföljning av sjukskrivningar om medarbetaren så
önskar.
Under 2018 införde vi ett nytt ärendehanteringssystem där fokus ligger på att proaktivt
agera på riskobservationer, men även också hantera samtliga eventuella olyckor och
tillbud med samma process som för ett förbättringsförslag, dvs allt som sker kan omsättas
i förbättringar. Detta arbete fortsätter med full kraft under 2019.
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ARBETSSÄKERHET OCH HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ

Avseende pågående förbättringsarbete och framtiden har ett arbete startats upp
att samla gällande policys inom ramen för en uppförandekod. Den kommer att
implementeras under 2019. Uppförandekoden kommer inte att ersätta gällande policys
utan snarare vara ett komplement till dessa samt ur ett hållbarhetssyfte agera som
paraply över relevanta policys. Det är också viktigt för oss att alla medarbetare kan
slå larm om något agerande inom vår verksamhet strider mot gällande policys och
kommande uppförandekod. Eco Log planerar därför att tillsammans med lanserandet av
uppförandekoden inrätta en funktion för visselblåsning där medarbetarna anonymt ska
kunna vända sig till extern part om misstanke finns om oegentligheter.
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Fokusområde –
Ansvarsfull arbetsgivare
Att vara en ansvarsfull arbetsgivare går för oss på Eco Log hand i hand med att alla
aspekter av hållbarhet måste respekteras. Eco Logs ställning och engagemang i och för
samhället är därför viktigt. Affärsetik och integritet, efterlevnad av lagar och skatteregler,
miljöhänsyn, mänskliga rättigheter och inte minst de hållbarhetsaspekter som våra
intressenter prioriterat tillsammans med oss är därför väsentliga komponenter för vår
framdrift. Det ger oss en solid grund för att bygga förtroende, att företaget utvecklas
på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt samt att vi ständigt bidrar till och utvecklas med
samhället vi verkar i.
Eco Log har stor betydelse för många olika intressenter. Bolaget skapar aktieägarvärde
genom att producera och sälja skördare och skotare inklusive försäljning av reservdelar
och olika variationer av tjänster. Exempelvis reservdelsavtal och serviceavtal. Genom
exempelvis serviceavtalen får kunderna stöd under produkternas hela livslängd. Eco
Log skapar arbetstillfällen, bidrar till regional utveckling, erbjuder affärsmöjligheter
för leverantörer och levererar produkter som möjliggör för kunderna att vara
konkurrenskraftiga på sina respektive hemmamarknader. Eco Log värdesätter högt att
lagar, förordningar samt skatteregler följs. Eco Logs processbaserade verksamhetssystem
säkerställer att avsteg från detta inte uppstår.
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Eco Logs samhällsengagemang kan delas upp på lokal respektive global nivå. Lokalt pågår
en kontinuerlig samverkan med gymnasie- och högskolor i syfte att stödja dessa med
praktikplatser samt möjligheten att genomföra examensarbeten. Eco Log drar här fördel
av att själva vara en del av den egna kompetensförsörjningen. Globalt har Eco Log sedan
tidigare inte haft något socialt program för samhällsfrågor och samhällsengagemang.
I och med att intressentanalysen och den efterföljande väsentlighetsanalysen, som
gjordes som en uppstart av Eco Logs hållbarhetsarbete inför denna rapport, visade att
Ansvarsfull arbetsgivare är ett fokusområde intressenterna tycker Eco Log ska prioritera,
så kommer Eco Logs ledning under 2019 att utarbeta en aktivitetsplan för att adressera
hållbarhetsfrågor inom detta fokusområde.
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Miljö
Eco Logs miljöavtryck
Inom Eco Logs verksamhet i Söderhamn föreligger ingen betydande risk att negativt
påverka miljön. Energianvändningen, volymen kemikalier likväl som avfallet som
hanteras i verksamheten är jämfört med storskalig industriell produktion inte av någon
större dignitet. Verksamheten är därför klassad som en så kallad anmälningspliktig
verksamhet, vilket betyder att kommunikation sker regelbundet för uppföljning av
verksamhetens miljöpåverkan med kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Eco Log
är emellertid medveten om den påverkan verksamheten har på miljön och har därför
genomfört en analys av sina miljöaspekter. Utifrån dessa genomförs kontinuerligt hållbara
miljöförbättringar. De miljöaspekter vi har att förhålla oss till är kemikalieanvändning,
energianvändning, användning av vatten och utsläpp till vatten, användning av fossila
bränslen samt avfallshantering.

Miljörisker och hur dessa hanteras
Verksamhetens miljörisker är relaterade till hur vi hanterar kemikalier, hur vi använder
resurser såsom energi, naturtillgångar och material samt hur vi hanterar de avfall och
restprodukter som skapas.
Olika kemikalier i form av lösningsmedel, färg, avfettning, oljor och fossila bränslen
hanteras inom ramen för Eco Logs verksamhet. Ett utsläpp eller en olycka skulle
kunna påverka närmiljön, utsätta medarbetare för fara, orsaka kostnader samt
leda till att företagets anseende skadas. Andra risker i verksamheten baserade på
kemikalieanvändningen är den exponering som våra medarbetare dagligen utsätts för.
Eco Log strävar efter att verksamheten har så liten negativ påverkan på jordens resurser
som möjligt. Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela vår organisation och ständigt vara
närvarande i arbetet hos alla våra medarbetare. Risken finns att Eco Log inte lever som
man lär när det gäller resursanvändning och hantering av avfall.
Eco Log hanterar de identifierade miljöriskerna genom att jobba i enlighet med sitt
processbaserade verksamhetssystem som i sin tur baseras på gällande miljöpolicy.
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Miljöpolicyn beskriver hur vi arbetar med miljöfrågor, hur vi prioriterar för att så långt det
är tekniskt och ekonomiskt möjligt att hushålla med råvaror, energi och naturresurser samt
vara skonsam mot miljön avseende utsläpp, avfall och restprodukter. Vi arbetar efter:
• Reducera (Reduce) – Vi ser till att använda så lite energi, transporter och material som
möjligt.
• Återanvänd (Reuse) – Vi återanvänder tex emballage och förpackningsmaterial så långt
det är möjligt.
• Återvinn (Recycle) – Vi källsorterar och arbetar med pålitliga återvinningsföretag.
Vad gäller utsläpp till vatten finns en vattenreningsanläggning där ett
egenkontrollprogram följs för att eliminera risken att kemikalier läcker ut i avloppet. Vidare
finns en rad åtgärder framtagna i form av personlig skyddsutrustning samt system för
avgashantering och kemikaliehantering i syfte att främja arbetsmiljön och därmed minska
riskerna för medarbetarnas exponering av skadliga ämnen så mycket som möjligt.

Miljömål och åtgärder
Företaget hade under 2018 inga miljömål. Med utgångspunkt från de identifierade
miljöaspekterna kommer nyckeltal och mätbara miljömål att arbetas fram under 2019.
Omfattningen av arbetet inom miljöområdet under 2018 samt vad som pågår och är på
gång kan sammanfattas som följer:
• Kemikalier: Kartläggning av inköp och användningen av kemiska produkter finns sedan
tidigare. Utredning om införande av kemikaliehanteringssystem pågår. Syftet är att
införa rutiner för systematiskt arbete avseende utbytesprincipen samt för styrning och
uppföljning av kemikaliehanteringen.
• Energi – Värme: Fastigheten värms upp med fjärrvärme. Vi har i dagsläget en
temperaturgradient i produktionslokalen så att det oftast är ca 6-7 °C varmare i taket
jämfört med golvnivå. En energiutredning avseende uppvärmningen av fastigheterna
planeras att genomföras i syfte att effektivisera användandet av fjärrvärme och därmed
minska kostnaderna. Fjärrvärmeförbrukningen för 2018 var 1650 MWh.
• Energi – El: Elförbrukning är till största delen relaterad till belysning i lokalerna. Potential
till förbättringar finns genom att byta ut lysrörsarmaturen mot
LED-lampor samt tidsstyra belysningen baserat på hur
lokalerna används. Andra förbättringsåtgärder som redan
är införda är att tidsstyra kompressorer för lufttryck. En
genomgång av dessa förbättringsåtgärder har påbörjats

847 MWh
Elförbrukning*

och åtgärder vidtas löpande under 2019. Elförbrukningen
för 2018 var 847 MWh.
*med potential
till förbättring
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• Lokaler: Eco Log hyr idag sina lokaler vilket ger olika möjligheter till påverkan av
lokaldriften. I de lokaler vi har möjlighet att själva välja energileverantör använder vi oss
av miljövänlig el, som vind- och vattenkraft i möjligaste mån.
• Vatten & avlopp: Ett egenkontrollprogram för skötsel av vattenreningsanläggningen
finns på plats och den kontrolleras fortlöpande. Prover tas årligen ut för att analysera
innehåll av miljöstörande ämnen. Vi kommer att utifrån dessa identifiera vilka av
ämnena som har mest påverkan på miljön i syfte att angripa källan till föroreningen.
En förbättringsåtgärd som redan är genomförd är att det tidigare har varit tillåtet
att tvätta bilar i verkstadslokalen. Detta är inte längre tillåtet som ett led i att
minska volymer och föroreningar till reningsverket. Vattenförbrukningen för
2018 uppgick till 809 m .
3

Vattenförbrukning*

• Avfall: Under 2018 genererade Eco Logs verksamhet 120,1 ton avfall
i olika fraktioner. De mest betydande fraktionerna var 82,8 ton
träavfall, 11,3 ton övrigt brännbart avfall samt 16,5 ton avfall
från den årliga revisionen av vattenreningsanläggningen.
Av den totala mängden avfall gick 72 % till återvinning.
• Transporter & resor: Eco Log har under 2018 inte ställt krav

809 m3

72%

*med potential
till förbättring

Återvinning*

på någon miljörapportering från de transportfirmor som är
kontrakterade. Vårt mål är att välja speditörer som kan erbjuda oss
flexibilitet men också förstår sig på transporternas påverkan på miljön. Idag ser vi en
risk med att vissa av våra speditörer inte har kommit så långt med sitt hållbarhetsarbete.
Då syftar vi till mindre fåmansföretag som transporterar våra maskiner i samband med
försäljning av maskinerna. En utredning kommer att genomföras under 2019 huruvida
det är praktiskt möjligt med Eco Logs resurser och samarbetspartnernas dito att
etablera nyckeltalsuppföljning för företagets CO2-avtryck.
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Antikorruption
Ställningstagande
Eco Log har nolltolerans mot alla former av korruption. Vägledande för Eco Log är
Näringslivskoden, fastställd och förvaltad av Institutet Mot Mutor (IMM).

Risker med korruption och hur dessa hanteras
Att verka i en internationell miljö inom skogsmaskinbranschen innebär att många
kontakter hanteras både nationellt och internationellt. Detta i sin tur ställer höga krav
på affärsmoral och etik där risk föreligger att företagets företrädare hamnar i situationer
där givande eller tagande av muta kan uppstå. Detta gäller både i kontakter med
leverantörsledet likväl som inom försäljningsprocessen. Risk finns också att situationer i en
komplex internationell affärsmiljö uppstår där företaget och dess företrädare omedvetet
deltar i korrupta affärsupplägg, där Eco Log enbart är en bricka i spelet utan insyn och
kunskap om affärens helhet.
Eco Logs försäljning sker till största delen genom återförsäljare. Dessa besitter i enlighet
med Näringslivskoden en ställning som samarbetspartner. I dylika affärsförhållanden finns
risken att komprometterande historik och annan relevant information inte kommer till
Eco Logs kännedom. Vidare kan lokal geografisk korruptionsnivå där samarbetspartnern
verkar vara en risk att Eco Log nolltolerans utmanas. All inblandning i korrupta
affärsupplägg kan naturligtvis leda till att företaget utsätts för rättsliga åtgärder, vilket
både är kostsamt och äventyrar företagets anseende.
Eco Logs agerande avseende förmåner för egen personal, kunder och andra intressenter
är också en risk att hantera. Förmåner finns i form av tjänstebilar, friskvårdsbidrag etc.
Dessa får emellertid aldrig bli otillbörligt stora eller användas i fel syfte.
En annan risk som utmanar nolltoleransen mot korruption är så kallad
vänskapskorruption. Vid nyrekrytering av personal samt vid kontraktering av konsulter
föreligger alltid risken att vänskapskorruption går före affärsnytta och sunt förnuft.
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För att motverka alla former av korruption har Eco Log vidtagit följande åtgärder:
• En kartläggning av leverantörskedjan finns och hålls kontinuerligt uppdaterad. I denna
kartläggning ingår en riskbedömning avseende korruption.
• Inom försäljningsprocessen, som till största delen sker genom återförsäljare, betraktas
dessa som samarbetspartners i enlighet med IMM:s rekommendationer. Återförsäljarna
går därför igenom en granskning innan avtal sluts samt revideras därefter löpande.
Granskningen är baserad på deras historiska handel och vandel samt nivån på
kontrollen baseras på en riskbedömning där hänsyn tas till omständigheter såsom
storlek på affären eller den förväntade försäljningsvolymen samt korruptionsnivån i
aktuellt geografiskt område.
• Samtliga chefer samt företrädare för företagets marknads- och försäljningsorganisation
samt inköpsorganisation får löpande information och utbildning i affärsetik.
• Affärsetik är en stående punkt på dagordningen för företagets ledningsmöten.
• Policys för representation, gåvor, externa erbjudanden, tjänstebilar samt sponsring
reglerar hur förmåner får och ska hanteras inom Eco Log gentemot både interna och
externa intressenter. Genom exempelvis vår policy för Gåvor och externa erbjudanden
åtar sig medarbetarna att leva upp till våra krav på god affärsetik och nolltolerans mot
alla former av korruption.
• Vänskapskorruption vid nyrekrytering av personal samt vid kontraktering av konsulter
hanteras genom att följa de standardiserade processerna för rekrytering och inköp som
Eco Log jobbar efter i enlighet med sitt processbaserade verksamhetssystem.
Eco Log följer i samtliga fall ovan rekommendationerna från Institutet Mot Mutor.

Uppföljning av 2018 och vägen framåt
Eco Log har under 2018 inte behövt agera i något fall avseende korruption.
Under 2019 kommer Eco Log att lansera sin uppförandekod i syfte att ytterligare förstärka
sitt åtagande om nolltolerans mot korruption.
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Mänskliga rättigheter
Ställningstagande
Eco Log stödjer och respekterar UN’s Universal Declaration of Human Rights principer samt
erkänner de grundläggande rättigheterna inom arbetslivet som definieras av International
Labor Organization (ILO), vilket omfattar föreningsfrihet, rätten att teckna kollektivavtal,
avskaffande av tvångsarbete och lika möjligheter och lika behandling av anställda.

Risker och hur dessa hanteras
Risken finns att någon i värdekedjan från leverantörer till slutkunder inte accepterar och
agerar i enlighet med Eco Logs ställningstagande avseende mänskliga rättigheter. Detta
skulle kunna leda till att Eco Logs anseende skadas samt att affärskontrakt bryts. Det
sistnämnda skulle kunna vara förenat med stora kostnader, förseningar i kundleveranser
samt eventuellt också blanda in Eco Log i rättsliga sammanhang, vilka kan vara kostsamma
och skada företagets rykte.
Eco Log hanterar de identifierade riskerna genom att kontinuerligt uppdatera
kartläggningen av leverantörskedjan samt revidering av samarbetet med återförsäljare.

Mål och åtgärder
Eco Log har under 2018 inte behövt agera i något ärende relaterat till avsteg mot
företagets ställningstagande avseende mänskliga rättigheter.
Under 2019 kommer Eco Log att lansera sin uppförandekod i syfte att ytterligare
förstärka sitt åtagande avseende mänskliga rättigheter.
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