Vi investerar i
miljön och
säkerheten
för våra
medarbetare

Corporate
Social Responsibility
som ett svar på utmaningarna i en modern värld
LOGSTOR erkänner Förenta Nationernas (FN) och Internationella
arbetsorganisationens (ILO) deklarationer om mänskliga rättigheter, arbetstagares
rättigheter, miljö och korruptionsbekämpning.
LOGSTOR har infört riktlinjer för CSR som alla medarbetare, kunder och
affärspartner måste följa. Riktlinjerna syftar till att säkerställa att vi bedriver vår
verksamhet på ett korrekt sätt. Riktlinjerna beskriver dessutom krav på optimala
arbets-, hälso- och säkerhetsvillkor för våra medarbetare. På så sätt skapar och
maximerar vi långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.
Riktlinjerna finns tillgängliga på www.logstor.com/about-us/hseq/csr

Miljö och klimat
Med en växande befolkning som siktar på högre
levnadsstandard är världen i behov av mer energi. Dock är
bristen på och miljöpåverkan av mer energi förödande och
måste övervinnas genom energieffektivitet och hållbara
energilösningar.
Vi spelar alla en viktig roll för att minska den relativa
energiförbrukningen och för att utveckla ett energisamhälle
som kämpar mot CO2-utsläpp och har så liten inverkan på
vår miljö som möjligt. LOGSTORs strategi för att uppnå detta
är att:
• minimera förbrukning av resurser och avfall under
produktionen
• prioritera optimering i produktionen
• prioritera användning av renare tekniker under
produktutvecklingen
• iaktta och följa kraven för hållbar utveckling från
• Näringslivets världsorganisation (ICC)
Vi lyckades nå våra mål för 2020 genom att minska vår
energi- och koldioxidproduktion med 5 %, minska vårt
processavfall med 20 % och ytterligare minska
förbrukningen av råvaror, däribland skumkomponenter och
granulat.

Säkerheten är prio hos LOGSTOR
En stor del av vårt dagliga arbete handlar om tillverkning. Vi
använder tunga maskiner, vi arbetar med kemikalier och vi
utför manuellt arbete. Alla medarbetare strävar efter att se till
att detta arbete är så säkert som möjligt. Många
förbättringar har redan genomförts, exempelvis:
• Utbildning av anställda i säkert beteende och LOGSTORs
säkerhetsstandarder
• Risk- och konsekvensbedömning av osäkert beteende
• Pris för månadens bästa förslag på arbets- och
säkerhetsförbättringar
• Byte av farliga knivar och andra vassa verktyg
• Plan för säkerhetsstrategi för 2019–2021 med stort fokus
på att förebygga olyckor.
Att förebygga olyckor är ett gemensamt ansvar för hela
organisationen och det slutliga målet är att skapa en
arbetsplats fri från olyckor och skador.
Under 2020 rapporterade vi ett LTIF (förlorad arbetstid pga.
olyckor) på 4,1 jämfört med 5,8 år 2019, vilket innebär att
färre olyckor inträffade tack vare genomförda åtgärder och
förbättringar.

Mänskliga rättigheter
En stor del av vårt dagliga arbete
LOGSTORs uppförandekod innehåller flera områden där noll
tolerans råder, bland annat:
•
•
•
•
•
•

tvångsarbete
barnarbete
diskriminering
föreningsfrihet
hälsa på arbetsplatsen
säkerhet och
anställningsvillkor

Vi kräver att leverantörerna följer våra CSR-krav i sin egna
leveranskedja och i den övriga dagliga verksamheten. Sedan
2015 har vi i nära samarbete med våra samarbetspartner och
leverantörer varit mycket uppmärksamma på konkreta
misstankar om brott mot uppförandekoden genom att kräva
bekräftelse på efterlevnad från våra leverantörer och/eller
genom att utföra oberoende granskningar av efterlevnaden.
Externa revisioner av leverantörerna, inklusive deras
underleverantörer, genomfördes också i enlighet med en
revisionsplan. Under 2020 granskades 7 leverantörer och vi
är glada att kunna informera om att inga överträdelser av
uppförandekoden har registrerats hos någon av LOGSTORs
leverantörer. Vi kommer också att gå vidare och fortsätta
med dessa granskningar.

Utbildning av anställda
LOGSTORs medarbetare har fått utbildning i flera ämnen,
bland annat antikorruption, mutor, antitrust,
dataskyddsförordningen och cyberrisker. Förutom en
fullskalig kurs ingår årliga uppdateringar/uppfräschningar av
kurserna för att säkerställa en fortsatt hög grad av
medvetenhet.
För att ytterligare öka medvetenheten om och erkännandet
av LOGSTORs etiska standarder har riktlinjer för hur man är
en ansvarsfull affärspartner implementerats. Dessa riktlinjer
omfattar inte bara leveranskedjan, utan även alla konsulter,
återförsäljare, agenturer och kunder. När vi börjar
samarbeta med nya affärspartner strävar LOGSTOR efter
att våra riktlinjer för hur man är en ansvarsfull affärspartner
ska ingå som en del av avtalet, och om det inte går kräver
vi att våra affärspartner åtminstone har infört liknande
riktlinjer.

Mutor
LOGSTOR har infört nolltolerans för alla typer av mutor.
Under 2020 har LOGSTOR vidare hållit ett antal elärandekurser med obligatorisk närvaro för alla berörda
medarbetare med marknadsorienterat arbete. Här ingår bland
annat försäljning, kundservice, upphandling och redovisning.
Liknande sessioner kommer att genomföras 2021.

Könsrepresentation
LOGSTOR inser vikten av att ha medarbetare med mångfald
och vill uppmuntra till detta och skapa lika möjligheter för alla
oavsett kön, ålder, etnicitet och politiska och religiösa
övertygelser. För att främja och underlätta en jämn
könsfördelning på LOGSTOR strävar vi efter följande:
• att sikta på en jämn könsfördelning på ledningsnivå när
lediga tjänster uppstår, förutsatt att kandidater med
lämpliga färdigheter hittas
• att se till att deltagare av båda könen finns med på
LOGSTORs program som är avsedda att utveckla
chefsämnen
• att se till att mål fastställs för ett potentiellt
underrepresenterat kön för att säkerställa en mer jämlik
könsfördelning i företagsledningen.
Målet är att varje kön ska utgöra minst 20 % av alla
chefer och styrelseledamöter senast i slutet av år 2022.

OM LOGSTOR
LOGSTOR-koncernens huvudsakliga
verksamhet är att utveckla, tillverka och
sälja preisolerade rörsystem av hög kvalitet
för transport av vätskor och gaser.
LOGSTOR är världens ledande leverantör
av preisolerade rörsystem, inte bara för
fjärrvärme, utan även för fjärrkyla, olja och
gas samt diverse branscher.
LOGSTOR är ett internationellt företag med
produktion i Danmark, Sverige, Finland och
Polen.

LOGSTOR har ca 1 200 anställda och har sitt
huvudkontor i Løgstør, Danmark.
På LOGSTOR har vi ett stort fokus på sociala
förhållanden, inklusive den yttre miljön och
klimatet omkring oss. Inom LOGSTORs egen
produktion krävs en stor mängd maskiner för
att driva vår verksamhet och vi förbrukar stora
mängder energi.
LOGSTOR har identifierat vissa områden inom
värdekedjan som har stor betydelse inte bara för
LOGSTOR, utan även för den yttre miljön. Dessa
områden har blivit viktiga fokuspunkter när vi
planerar och genomför våra affärsplaner.

LOGSTOR säljer produkter i mer än 50
länder via våra egna försäljningskontor och
genom återförsäljare och agenturer.

LOGSTOR I Danmarksvej 11 I Løgstør 9670 I Denmark I +45 99 66 10 00 I logstor@logstor.com

Koncernens konsoliderade mål och resultat:
Riskområde

Miljö och
klimat

Identifierade huvudsakliga
risker
Hög energiförbrukning
Risk för förorening av
HDPE-lastpallar
Risk för buller
Risk för kemiskt spill
Brandrisk

Mål och KPI:er
Minskade
koldioxidutsläpp genom
energibesparingar i
anläggningar med 5 %
Minskning av förbrukade
råvaror
(skumkomponenter och
granulat)
Minskning av avfall i
processer med 20 %
jämfört med 2019

Åtgärder och insatser 2020
Genomförda
energibesparande åtgärder
Optimeringsprojekt för att
minska mängden
skumkomponenter
Optimeringsprojekt för att
minska användningen av
HDPE-material genom att
minska godstjocklek

Resultat 2020
Energiminskning med 5 %
Minskning av
kumkomponenter enligt mål
Minskning av granulat enligt
mål
Minskning av avfall i
processer med 20 %

Projekt för att minska avfall
påbörjade
Särskilda åtgärder för att
eliminera förorening av HDPElastpallar under leveranser

Sociala
förhållanden
och arbetsvillkor

Risken för olyckor ökar på
grund av nya
säsongsanställda
Risken för olyckor ökar på
grund av olika nationaliteter
bland anställda (PL)
Dåligt ledarskap som leder till
hög avgång och förlust av
nyckelkompetenser. Under
2018 lanserade LOGSTOR
ett initiativ för att öka
ledarskapskvaliteten i
koncernen. Syftet med
initiativet är att öka nivån på
engagemanget hos
LOGSTORs medarbetare och
koncernens resultat genom
ett förändrat
ledarskapsbeteende

LTIF (förlorad arbetstid pga.
olyckor) max 4,8
TRIF (totalt registrerbar
skadefrekvens) max 8,9
Ledarskapsindex för 2019 är
65. För 2020 är vår ambition
att nå ett ledarskapsindex på
65

Medarbetarnas engagemang
för att förbättra säkerheten
genom system och belöningar
för bra förslag
Ledningens engagemang
genom att aktivt delta i BBSW
(vanebaserade
säkerhetspromenader)

LTIF-resultat 4,1
TRIF-resultat 6,8
Leadership Index Score 68

Förbättring av arbetsvillkor
genom investeringar (gårdsyta,
modernisering av maskiner)
Projekt för att undanröja knivar
och vassa verktyg
Månadens säkerhetsämne –
ökad medvetenhet
Förbättrad introduktionsutbildning för nyanställda
(inklusive översättare för andra
nationaliteter) och interaktiva
utbildningar i PL
Initiativ för att stödja ökningen
av poängen för
ledarskapsindex är att etablera
LOGSTOR Leadership Best
Practice med utbildning,
workshops och uppföljning på
ledarskapsbeteende

Mänskliga
rättigheter

Risk för långtidssjukdomar
på grund av bristande
livsbalans
Risk för att leverantörer inte
uppfyller uppförandekoden

Mutor

Risk i egen verksamhet
Leverantörer i högriskländer
Återförsäljare och agenturer

Program för
hälsoinitiativpå plats
Revision hos minst 5
nyckelleverantörer med
utökade frågor om
uppföranderegler

LOGSTOR tolererar inte
godkännande av, erbjudande,
löfte om eller utbetalning av
någon form av mutor.
Ledningen känner inte till
några fall av faktiska mutor
inklusive betalning av
anläggningar eller andra
oegentligheter

logstor@logstor.com

Hälsoinitiativ har
definierats, specifikt för
varje land

Programmet startade
2018 med fortsättning
2019 och 2020

Revisioner vid
leverantörsförfarande
ändras till att omfatta
frågor om uppförandekod

Revisioner utförda för
7 leverantörer

Utöver riktlinjerna för
antikorruption införs riktlinjer
för affärspartner, inklusive
officiella tecken på
principerna häri från alla
återförsäljare och agenturer.

Riktlinjer på plats, med en
ansvarig för efterlevnad
som utses för övervakning.
Under hela 2020 har alla
berörda medarbetare
deltagit i e-lärande
Leverantörsrevisioner har
utförts

