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INTRODUKTION TILL LOGENTS 
HÅLLBARHETSARBETE

Logents hållbarhetsarbete
Hållbarhet är en integrerad del av Logents dagliga
verksamhet. I Logents hållbarhetsarbete ingår
kvalitetssäkrade tjänster, arbetsmiljö- och
miljöarbete samt socialt ansvar. Detta är mycket
viktiga aspekter både för Logent och för samhället
vi verkar i.

Relevans av Logents hållbarhetsarbete

Varje del av Logents verksamhet har någon form av
påverkan på miljön. Det kan handla om direkt
påverkan, såsom utsläpp från våra dieseltruckar i
vår hamnverksamhet, eller indirekt miljöpåverkan
genom underleverantörer i vår Transport
Management verksamhet. Oavsett var påverkan har
sitt ursprung arbetar Logent för att minimera
påverkan vår verksamhet har på miljön.

Logents ambition

För Logent är det viktigt att stödja och utveckla
samhället vi verkar i. Baserat på Logents ambition,
att vara en hållbar och högt aktad arbetsgivare med
ett starkt varumärke, har Logents hållbarhets- och
ESG-agenda tagits fram utifrån ledande initiativ som
t ex GHG-protokoll och FN:s hållbarhetsmål.

Logents avsiktsförklaring

”Logent är en oberoende logistikpartner
som tillhandahåller skräddasydda
logistiklösningar för våra kunder. Vår
styrka är vår kompetens och vår
erfarenhet av att designa, implementera
och drifta kvalitativa och effektiva
logistikösningar skräddarsydda efter
våra kunders behov.

Vårt mål är att bli befintliga och nya
kunders naturliga samarbetspartner för
dagliga och långsiktiga logistikbehov. Vi
ska hjälpa våra kunder nå deras
långsiktiga mål.

Vi bryr oss om våra kunder, våra
anställda, vårt samhälle, miljön och
våra ägare.

Integritet, mångfald, effektivitet och
kontinuerlig förbättring är grunden i
Logents värderingar och vägleder oss i
vårt dagliga arbete.”
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HÅLLBARHETSRAMVERK

Logents hållbarhetsramverk är inspirerat av ledande globala metoder. Logent stödjer FN:s 17
mål för hållbar utveckling (SDG).

Logent är ett nordiskt logistikföretag med fokus på att höja kvalitetsstandarden för våra
kunders logistiklösningar. Med tanke på vår geografiska närvaro och affärsmodell har vi valt att
fokusera på följande fem SDG:

• 3. God hälsa och välmående

• 8. Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

• 9. Industriinnovation och infrastruktur

• 10. Minskad ojämlikhet

• 13. Klimatåtgärder

Logent strävar efter att vara ett ledande exempel inom dessa områden genom att sätta upp
mätbara initiativ för att säkerställa ständiga förbättringar i vår hållbarhetsagenda.

Fokusområden för Logents hållbarhetsarbete

4



SSCP Lager BidCo AB (publ)
Org. nr. 559109-9154

HÅLLBARHETSRIKTLINJER

Logent har valt att beskriva de fem utvalda FN:s hållbarhetsmål genom:
Miljöansvar, samhällsansvar och styrning

För varje riktlinje sätter Logent upp ett övergripande mål och policy som grund för våra initiativ.

För varje riktlinje definieras flera detaljerade mål som kommer att mätas, rapporteras och spåras
för att säkerställa att Logents ambitioner leder till påtagliga resultat.

Logents vägledande principer inom hållbarhet:

• Minimera klimatförändringar och utsläpp av 
växthusgaser

• Effektiv användning av energi, vatten och 
naturresurser

• Effektiv avfallshantering

• Minska ojämlikheten

• Öka hälsa och välbefinnande

• Arbetsmiljö och säkerhet

• Cybersäkerhet

• Standarder för professionellt uppförande och 
integritet

• Interna förvaltningsrutiner och kontroller

• Engagemang av intressenter

Miljöansvar

Samhällsansvar

Styrning & 
ledning
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LOGENTS HÅLLBARHETSMÅL

• Energianvändning: Logent ska, i de fall där vi ansvarar för anläggningar, sträva
efter att minimera energianvändningen och fokusera på förnybara källor.

• Klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser: Logent ska sträva efter att
mäta sin miljöpåverkan på klimatförändringarna och minimera sitt
klimatavtryck, samt skydda verksamheten från potentiella klimatrelaterade
risker.

• Avfallshantering: Logent ska genomföra avfallsreducerande åtgärder i alla
delar av verksamheten.

• Minskad ojämlikhet: Logent behandlar alla individer lika och kommer att
sträva efter att främja en inkluderande kulturell miljö och upprätta åtgärder för
lika möjligheter.

• Hälsa och välbefinnande: Logent ska, genom välgörenhets-,
sponsringsprojekt och interna initiativ för hälsa och balans mellan arbete och
privatliv förbättra anställdas hälsa och välbefinnande och stödja deras lokala
samhälle.

• Arbetsmiljö: Logent ska sträva efter att ha noll arbetsrelaterade incidenter och
olyckor.

• Cybersäkerhet: Logent respekterar individens rätt till dataintegritet vilken
säkerställs genom strikta dataskyddspolicyer för företags- och
personuppgifter.

• Standarder för professionellt uppförande och integritet: Logent ska i sina
kontakter med kunder, affärspartners, anställda och ägare alltid agera rättvist
och med integritet.

• Interna förvaltningsrutiner och kontroller: Logent ska ha metoder för att
övervaka och kontrollera produktion, administration och tjänsteaktiviteter för
att säkerställa högkvalitativ produktion och finansiell rapportering.

• Intressenters engagemang: Logent ska utvärdera alla intressenter baserat på
etablerade policyer och riktlinjer för att säkerställa att alla motparter lever upp
till Logents höga etiska standarder och förväntningar.

Miljö

Samhällsansvar

Styrning & Ledning
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MILJÖANSVAR

CO2
CH4

N2O
HFCs

PFCs
SF6

Uppströms aktiviteter Rapporterade bolag Nedströms aktiviteter

Scope 3
indirekt

Scope 2
indirekt

Scope 3
indirekt

Sluthantering av
sålda produkter

Distribution

Investeringar

Scope 1
direkt

Fastigheter

Tjänste-
bilar

Uppströms 
leasade 
produkter

Affärsresande

Energi-
användning

Scope 1
Direkta utsläpp från verksamhet och tillgångar som ägs eller 
kontrolleras av Logent.

Direkta 
utsläpp

Indirekta 
utsläpp

Scope 2
Utsläpp som genereras av köpt eller anskaffad el, fjärrvärme, fjärrkyla och 
ånga som använts av Logent.

Scope 3
Alla indirekta utsläpp (ej inkluderade i Scope 2) som uppstår i det Logents 
värdekedja, inklusive både uppströms och nerströms utsläpp.

Logent arbetar kontinuerligt med flertalet initiativ för att bli ett mer hållbart företag. Dessa
initiativ är baserade på Logents hållbarhetsmål vilka mäts och utvärderas löpande.

Logent har valt att mäta CO2-utsläpp enligt CHG-protokollet
Under 2021 har Logent utvecklat ett ramverk för att mäta vårt CO2-fotavtryck som följer CHG-
protokollet. Logents ambition är att mäta, målsätta och följa upp scope 1, 2 och 3.

Introduktion till Logents hållbarhetsarbete inom miljöområdet

Utsläpp Scope Definition
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LOGENTS HÅLLBARHETS DATA

Scope / Kategori Gränsdragning Använd metod för att inhämta data

Scope 1

Utsläpp förknippade med förbränning av bränslen i
Logents verksamhet. Exempelvis bränsleförbrukning från 
truckar, och tjänstebilar (vid användning i tjänsten, ej 
privat). Inga verksamheter exkluderade.

Volymer använt bränsle per bränsleslag under
rapporteringsperioden. Bränsletyper är Diesel 
HVO-100 och bensin  på vilka en utsläppsfaktorer 
applicerats.

Scope 2

Utsläpp relaterade till Logents elanvändning, 
uppvärmning (fjärrvärme) och eventuell fjärrkyla. Endast 
verksamheter där Logent innehar hyresavtalet (rådighet) 
har inkluderats. Vattenanvändning ej inkluderats då det 
inte anses relevant i Sverige beaktat tillgång på vatten.

Energianvändning under perioden per energityp 
och geografi. Total elanvändning, fjärrvärme och 
fjärrkyla under perioden i kWh per kontor och 
produktionsort samt per leverantör/kontrakt.
”Market based” metod nyttjad.

Scope 3- Kategori 1
Inköpta varor och tjänster

Utsläpp förknippade inköp Logent gjort under
rapporteringsperioden och som inte inkluderats i
någon av övriga scope 3 kategorier. (Vagga till grind
utsläpp) Då Logent inte har en inköpstung verksamhet 
innefattar denna kategori främst förbrukningsmaterial 
såsom kläder och kontorsmaterial. Transportinköp inom 
Logent Transport Management inkluderas i denna 
kategori som en egen undergrupp.

För köpta transporter används en detaljerad 
beräkning baserad på vikt, km och godsets 
dimensioner för varje försändelse. Antaganden 
om utsläpp från fordon baserat på ”Network for 
Transport Measures” (NTM) för att härleda slutlig 
CO2e. För övriga köpta varor är dessa indelade i 
kategorier med en emissionsfaktor kopplad till 
varje kategori utifrån inköpsmängd (input-output-
metoden).

Scope 3 - Kategori 2 
Kapitalvaror

Utsläpp förknippade med framtagandet av kapitalvaror 
inköpta under rapporteringsperioden (så kallade 
”embodied emissions”, (vagga till grind).
Logent har valt att inkludera även leasade truckar i denna 
beräkning.

”Cradle to life” data från trucktillverkare finns ej. 
Beräkning utförd genom att ta antalet truckar per 
modell och uppskattning av utsläppen baserat på 
truckarnas vikt samt emissionsfaktorer för stål och 
bly.

Scope 3 - Kategori 3
Bränsle och energirelaterade aktiviteter (ej inkluderat i 
Scope 1 eller Scope 2)

Utvinning, produktion och transport av bränslen och
energi köpt av Logent under rapporteringsperioden,
som ej inräknats i Scope 1 och Scope 2. Exempelvis 
transmissions och distributionsförluster i elnätet.

Data från Scope 1 & Scope 2 används för att 
beräkna denna komponent via industristandarder 
och emissionsfaktorer.

Scope 3 - Kategori 4
Uppströms transporter och distribution 

Logent har inga produkter. Logent är en tjänsteleverantör 
varpå utsläppen är kopplade till andra kategorier.

N/A

Scope 3 - Kategori 5 
Avfall genererat i verksamheten

Omhändertagande och behandling av avfall som
genererats i den egna verksamheten under
rapporteringsperioden. Avfall endast inkluderat för 
verksamheter där Logent har rådighet att påverka hur 
avfallet tas om hand.

Antal ton avfall från olika fraktioner. 
Utsläppsfaktor applicerad (Defra 2021).

Scope 3 - Kategori 6 
Affärsresor

Affärsresor med tåg ej medtaget eftersom låga CO2-
avtryck och klimatkompenseras av tågoperatörer. 
Tjänsteresor med flyg ingår, Utsläpp från tjänstebilar ingår 
i Scope1. 

För alla affärsresor med flyg har passagerar-km 
räknats fram baserat på destinationer på 
respektive resa. En utsläppsfaktor har tillämpats 
baserad på långdistans-/kortdistansflygningar.

Scope 3 – Kategori 7
Anställdas pendling till och från arbetet

Beaktat den stora mängden anställda på Logent har 
bedömning gjorts att utsläppsdata om pendling måste 
samlas in. All personal (ordinarie och bemanning) inom 
Logent verksamhet samt samtliga tjänstemän ingår. Ren 
bemanningspersonal som arbetar på externa företag 
ingår inte på grund av osäkerhet i data och beaktat att 
Logent inte kan påverka lokaliseringen av dessa 
verksamheter.

Enkät har skickas ut till alla tjänstemän och 
arbetare inom Logents verksamhet. Baserat på 
erhållen data har en genomsnittlig CO2e per 
produktionsort beräknats. För arbetare 
multiplicerades CO2e-genomsnittet med antalet 
arbetsskift för att få en total CO2e-siffra. För 
tjänstemän har en beräkning av genomsnittliga 
arbetsdagar genomförts som sedan 
multiplicerades med det beräknade 
genomsnittliga CO2e per individ baserat på 
undersökningen.

Scope 3 Kategori 8 –15 
Kategori 8 - Hyrda fastigheter och andra tillgångar
Kategori 9 - Nedströms transporter och distribution
Kategori 10 - Vidarebearbetning av sålda produkter
Kategori 11 - Användning av sålda produkter
Kategori 12 - Sluthantering av sålda produkter
Kategori 13 - Uthyrda fastigheter & andra tillgångar
Kategori 14 - Franchises
Kategori 15 – Investeringar

Ingen av dessa kategorier anses vara tillämplig främst på 
grund av att Logent inte har några produkter (Logent är 
en tjänsteleverantör).

N/A

Under 2021 anlitades konsultföretaget EY av Logent för att utföra en bedömning på vilka utsläppskällor 
(inom främst kategori 3) som ska inkluderas och hur data kan inhämtas på ett strukturerat och korrekt sätt.  
Vid denna bedömning drogs slutsatsen att Logent endast bör omfatta verksamheter som Logent har 
rådighet över. Baserat på detta antagande har endast verksamhet där Logent innehar hyresavtalet för 
anläggningen inkluderats i Scope 1 & 2. För Scope 3 ges en mer detaljerad bedömning nedan.
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LOGENTS MILJÖPÅVERKAN

Logents CO2 utsläpp
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Logents största CO2 påverkan återfinns i scope 3 och inom detta scope kan 
utsläppen härledas till Logents kunders transporter. 
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De huvudsakliga utsläppskällorna i scope 1 härrör från
förbränning av fossila bränslen i två huvudkategorier, det vill
säga från driften (gaffeltruckar, terminaltraktorer, hjullastare
etc.) och från våra tjänstebilar. Under 2021 har Logent
producerat scope 1-utsläpp som adderar upp till 718 ton CO2e.

Den huvudsakliga källan för utsläpp härleds till Logents
kunders anläggningar där Logent har en del av eller hela
verksamheten. Utsläpp som kategoriseras i scope 2 härrör
huvudsakligen från förbränning av fossila bränslen och energi
som används vid drift och uppvärmning av anläggningar.
Under 2021 har Logent producerat scope 2-utsläpp som
adderar upp till 122 ton CO2e.

Scope 3-utsläppen representerar majoriteten av Logents totala
CO2-utsläpp (95%). Dessa utsläpp kommer huvudsakligen från
kunder i Logents Transport Management-verksamhet som
köper olika typer av transportlösningar. Under 2021 adderar
utsläppen från Logent scope 3 till 22 951 ton CO2e.
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Logents ambition är att 
kontinuerligt minska vår 
påverkan på miljön. Genom att 
mäta vårt CO2-fotavtryck kan vi 
övervaka våra utsläpp och vidta 
lämpliga åtgärder för att uppnå 
ytterligare reduceringar. Logent 
har en positiv trend med ett 
koldioxidavtryck som minskar 
över alla tre scope (1, 2 & 3)
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LOGENTS MILJÖINITIATIV 

Logents hållbarhet inom miljöområdet

Baserat på Logents hållbarhetsmål har flera initiativ
initierats för att förbättra Logents påverkan
hållbarhet. Nedan är ett urval av viktiga initiativ som
genomförs eller för närvarande pågår.

Logents övergripande miljömål - Minimera klimatavtrycket genom att minska nyttjandet av icke-
förnybara energikällor.

Elektrifiering av fordonsflottan – För att minska användningen
av fossila bränslen strävar Logent efter att elektrifiera
fordonsflottan inklusive tjänstebilar. Detta är ett pågående arbete,
och flottan uppdateras ständigt med nya bilar som är helt eller
delvis elektriska. Sedan Logent beslutade att omvandla
tjänstebilsflottan har 55 % av tjänstebilsflottan elektrifierats.

Implementering av HVO100 – Det är idag inte möjligt att
implementera elektrifierade fordon i hela Logents verksamhet
t.ex. för tunga truckar eller hjullastare. För denna typ av fordon
använder Logent HVO100 (när tillämpligt) för att minska CO2-
utsläppen som genereras av Logents drift. Logent använder
HVO100 i 20 % av den totala truckparken och 65 % av truckparken
är elektrifierad.

Förbättrad energiprestanda i komplexa logistiklösningar för
våra kunder – Logent erbjuder expertis inom logistiklösningar och
automation. Som en integrerad del av Logents tjänsteerbjudande
implementerar vi kontinuerligt inbyggda energibesparingar i våra
lösningar. Logent optimerar exempelvis automations- och
robotinstallationer för att förbruka så lite energi som möjligt och
optimera dem för att arbeta på tider då energitillgängligheten är
hög. Detta har också en positiv effekt på produktiviteten eftersom
automationen kan förbereda beställningar under nattetid och
helger när personalen inte arbetar.

Fördelning av drivmedel i truckflottan

Datadrivna hållbarhetsförbättringar - Logent Transport
Management har utvecklat ett verktyg för att i realtid övervaka
utvecklingen av CO2 utsläpp för våra kunders transportlösningar.
Detta möjliggör en systematisk förbättringsprocess där Logent
tillsammans med kunden identifierar potentiella utvecklings-
områden, Logent monitorer också kontinuerligt transport-
marknaden för att identifiera och nyttja så hållbara lösningar som
möjligt i de transportdesigner som rekommenderas till kunderna.

Exempel på förbättringar som har minskat CO2-utsläppen för
Logents kunder är:

• Transport och förpackningskonsolidering

• Övergång från lastbil till tåg

• Last och staplings optimering
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LOGENTS MILJÖINITIATIV
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Avfallshantering – Logent har ett gediget och lokalt
anpassat system för avfallshantering på våra lokala
verksamheter som minimerar både mängden avfall och den
påverkan det skapar på miljön. På Logents nya anläggningar
används avfallskomprimatorer och ett detaljerat system för
avfallssortering har implementerats. Logent kontrakterar
certifierade partners för hantering av avfallsfraktioner och
avfallstransporter från Logents anläggningar.

Återanvändning av material (Cirkulär ekonomi) – en av
Logents verksamheter är hantering av förpacknings och
pallmaterial. Som en del av denna verksamhet återvinner och
reparerar Logent skadat förpackningsmaterial och pallar
genom att byta ut felaktiga delar eller skadade komponenter.
Över 291 000 pallar reparerades under Q4 2021 vilket är en
stor besparing för miljön då alternativet hade varit att kassera
och införskaffa nytt material, ett bra exempel på Logents
bidrag i en cirkulär ekonomi.

Återvinning av kläder – Logents strävar efter att minimera
energianvändningen i alla delar av vår verksamhet, när
arbetskläder har blivit uttjänta så återvinns dessa, vilket gör
att plaggen kan användas i nya tyger.

Kollektivtrafik och pendling – Logent sysselsätter över 3000
personer på cirka 50 olika orter i Sverige, Danmark och
Norge. Våra verksamheter ligger ofta utanför de större
städerna och förbindelser med t.ex kollektivtrafik kan vara
otillräckliga eller inte existera alls. För att vår verksamhet ska
fungera och kunna leverera är vi beroende av kompetenta
personer som kan finnas på plats varje dag. Logent försöker
hitta transportlösningar för våra medarbetare som är effektiva
för både miljön och vår verksamhet. Logents verksamhet i
Bjuv kräver till exempel en större bemanningspool än vad
omgivningen kan erbjuda. Logent har i det här fallet
samarbetat med Skånetrafiken som nu trafikerar en linje från
de omgivande städerna för att minska enkelbilstransporterna.
Logents mål är att ytterligare uppmuntra och stödja anställda
att välja pendlingsalternativ med mindre klimatpåverkan.
Anställda har också möjlighet att leasa en tjänstecykel som
kan användas för pendling.
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SAMHÄLLSANSVAR

För Logent är det viktigt att ta ansvar för samhället i stort. Varje
år sysselsätter Logent över 3 000 personer från alla grupper i
samhället, från högskoleutbildade till de som kämpar för att
komma in på arbetsmarknaden. Detta inkluderar nyanlända
invandrare, långtidsarbetslösa individer och personer med vissa
funktionsnedsättningar. Genom att kunna ge människor med
olika bakgrund arbete bidrar Logent till att öka mångfalden och
minska de sociala ojämlikheterna mellan grupper och bidrar till
säkra arbetsplatser.

Introduktion till Samhällsansvar på Logent

Logents övergripande mål är att jämställdhetsarbetet ska vara en naturlig och integrerad del av all
verksamhet. Förutsättningarna, rättigheterna och utvecklingsmöjligheterna för kvinnor och män ska
vara lika i hela företaget och inte vara beroende av kön eller ursprung. Logent strävar efter att bidra till
ett jämställt samhälle och att vara en rättvis och ansvarsfull aktör på arbetsmarknaden. Logent har
ingen tolerans för ojämlik behandling och diskriminering. Logent har etablerat policyer och
styrmekanismer inklusive en whistle-blower-funktion för att identifiera och eliminera alla typer av
oegentligheter och oacceptabelt beteende på Logents arbetsplatser.

Öka jämställdhet

PERSONNEL 2021 2020 2019 2018 2017 2016

KPI:ER JÄMSTÄLLDHET 

ANTAL MÄN (%) 1 915 (73) 1352 (73) 970 (77) 1047 (78) 1243 (78) 1453 (72)

ANTAL KVINNOR (%) 706 (27) 501 (27) 292 (23) 303 (22) 354 (22) 557 (28)

ANTAL MÄN I LEDNINGSGRUPPEN (%) 10 (91) 9 (81) 11 (92) 11 (92) 8 (80) 9 (90)

ANTAL KVINNOR I LEDNINGSGRUPPEN (%) 1 (9) 2 (19) 1 (8) 1 (8) 2 (20) 1 (10)

KPI:ER FÖREBYGGANDE FRISKVÅRD

SJUKFRÅNVARO (DAG 2–14) TJÄNSTEMÄN 0,53% 0,71% 0,89% 0,85% 1,14% 1,69%

SJUKFRÅNVARO (DAG 2–14) KOLLEKTIV 

PERSONAL
4,40% 3,93% 3,04% 2,74% 3,12% 4,32%

KPI EMPLOYEE TURNOVER

PERSONALOMSÄTTNING TJÄNSTEMÄN % 38% 40% 24% 39% 35% 40%

KPI CODE OF CONDUCT

ANTAL RAPPORTERADE HÄNDELSER 0 1 0 0 0 N/A

0,53%

Genomsnittlig sjukfrånvaro 2021 –
Tjänstemän

4,40%

Genomsnittlig sjukfrånvaro 2021 –
Kollektiv personal

12

0st

Antal anmälningar om 
missförhållanden under 2021

Logent ska verka för att säkerställa trygghet och kontinuitet i relationen mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Logent bedriver aktivt ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Logents arbetsplatser kartläggs
utifrån arbetsmiljöriskhänseende och eventuella avvikelser rättas till. Tillsammans med sina kunder tar
Logent även ansvar för arbetsmiljön på kundernas arbetsplatser där Logents personal arbetar. Det är
viktigt för Logent att personalen alltid känner sig trygg på sin arbetsplats.

Hälsa och Säkerhet 
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NYCKELINITIATIV

Samhällsansvar på Logent

Som ett resultat av Logents ambition att minska ojämlikheter har vi utvecklat flera långsiktiga
mångfalds- och inkluderingsinitiativ, som uppmuntrar anställning av individer som annars skulle
kämpa på den svenska arbetsmarknaden (som etniska minoriteter och funktionshindrade). Dessa
satsningar gör Logent till en av de högst rankade arbetsgivarna i Sverige, kallad ett ”ledande
exempel” av Arbetsförmedlingen.

Etniska minoriteter i arbete - Logent har i samarbete med
Arbetsförmedlingen utvecklat en process för att använda
svenska statliga medel (anställningsstöd) för att hjälpa
etniska minoriteter att komma ut i arbetslivet. Målet är att
hjälpa till att introducera nyanlända individer med
minoritetsbakgrund på den svenska arbetsmarknaden.
Initiativet lanserades 2017 och Logent har anställt över 400
nyanlända etniska minoriteter sedan dess.

Personer med funktionsvariation i arbete – Logent
lanserade 2019 en satsning för att anställa personer med
funktionsvariationer som autism, koncentrationssvårigheter,
hörselnedsättning m.m.

Genom en studie som genomfördes på två arbetsplatser
under 2019 identifierade Logent arbetsstationer där cirka 20
personer kunde anställas. Under 2021 var målet att sprida
konceptet till alla arbetsplatser inom Logent och anställa
ytterligare 20 personer samt tillhandahålla denna tjänst till
externa kunder. Initiativet har resulterat i ytterligare 185 nya
arbetstillfällen under 2021.

Anställda under 23 år – Logents bemanningsverksamhet
sysselsätter många unga i åldersgruppen 18–24 år. Denna
grupp är sårbar i dagens samhälle, då många i gruppen
upplever svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.
När Logent kan fungera som en brygga mellan studieåren
och arbetslivet är fördelarna stora för samhället i stort.

Nyckelinitiativ

13
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47

2018 2019

185

2020 2021

+87%

Statistik för Sociala nyckelinitiativ
(185 nya personer I arbete under 2021)

Under 
23

Totalt Andel

TOTALT 618 2609 24%

Mål (Logent Group) 20%

Etniska minoritetsgrupper och personer med 
funktionsvariation 
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STYRNING & LEDNING

Kvalitet och kundnöjdhet är ryggraden i vår
affärsmodell. Tillsammans med våra kunder
strävar vi dagligen efter högsta kvalitet i alla
delar av vår verksamhet, från verkstadsgolvet till
fakturering.

För att säkerställa sådana höga standarder har
Logent tydligt definierade roller och
ansvarsområden, utbildningsprogram och
kontroll-/optimeringsprogram som:

Introduktion till Logents styrmodell

14

1. Operational Excellence program

För Logent är det viktigt att kunden upplever
våra tjänster som prisvärda, kvalitetssäkrade och
anpassningsbara. För att säkerställa en hög
kvalitetsnivå har Logent utvecklat ett program för
operations excellens som omfattar:

▪ Produktivitet & kvalitet

▪ Arbetsmiljö & riskhantering

▪ Personal & utveckling

▪ Finansiering

▪ Kontrakt & affärsutveckling

2. Internkontrollprogram

Syftet med Logents internkontrollprogram är att
säkerställa kvalitet, fullständighet och korrekthet
i Logents processer, redovisning samt den
finansiella rapporteringen. Denna satsning
lanserades 2018 med syftet att granska varje
resultatenhet en gång om året. På grund av
pandemin och påtvingade resebegränsningar har
arbetet stoppats under 2020 & 2021. Under 2021
togs dock beslut om att investera i utökade
resurser och under 2022 kommer Logent att
utföra en fullständig granskning av den interna
kontrollmiljön med hjälp av en extern part. Inga
större brister eller fel har upptäckts under 2021.

1. Operational Excellence program

2. Internkontrollprogram

3. ISO och övriga certifikat

4. Välutvecklade policyer och rutiner
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STYRNING & LEDNING
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3. ISO och övriga certifikat

Logent har under flera år haft ett flertal olika
certifieringar. För Logent är dessa certifieringar
viktiga och sätter en kvalitetsstämpel på våra
tjänster. Inom Logent group har vi engagerade
personer som arbetar mot dessa externa
kvalitetsprogram och under 2021 förnyades alla
certifieringar utan några anmärkningar.

4. Välutvecklade policyer och rutiner

Logent är ett företag som agerar med högsta
etiska standard och vårt rykte bland kunder,
investerare, anställda och andra intressenter ska
alltid vara fläckfritt.

För att vägleda alla anställda att agera på ett
etiskt och rättvist sätt har riktlinjer och policys
utvecklats och implementerats. Dessa granskas
årligen och alla policys är lätt tillgängliga på
Logents kontor och digitala fildelningsplattform.
Två av Logents nyckeldokument är Logents
"Code of Conduct" och "Supplier Code of
Conduct".

Logents code of conduct och andra viktiga
policys ses årligen över. För nyanställda hålls en
introduktion där dessa dokument kommuniceras
tillsammans med ansvarig chef för att
säkerställa att Logent-kulturen förstås och
accepteras.

Logent är ISO 9001 & ISO14001 certifierade.
Dessa standarder syftar till att hålla en hög
kvalitet och välutvecklade miljörutiner.

AEO är en tullservicestandard som
säkerställer att företag har hög kvalitet och
solida processer med en stark och robust
kontrollstruktur inom tullområdet. Logent
innehar AEO-certifikat i Sverige, Norge och
Danmark.

Logent är ett auktoriserat bemannings- och
rekryteringsföretag. Denna certifiering förnyas
årligen och slutligt beslut om förnyande fattas
av styrelsen för certifieringsorganet. De
säkerställer att innehavaren av certifikatet har
god kvalitet och rättvisa arbetsvillkor.
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Dario Aganovic
Styrelseordförande sedan 2019
Andra pågående uppdrag/ 
befattningar: Dario är för närvarande 
VD för Vision Ophthalmology Group 
GmbH och Non-Executive Director 
för Hermes Medical Solutions AB.

Dario har en doktorsexamen i 
Industriell Teknik och Management 
från Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm.

Andrea Gisle Joosen
Styrelsemedlem sedan 2019
Andra pågående uppdrag/ 
befattningar: Hon är för närvarande 
styrelseordförande i Acast AB och 
styrelseledamot i ICA Gruppen AB, 
James Hardie Industries plc, Dixons 
Carphone ltd, BillerudKorsnäs AB 
och Qred AB.

Andrea har en MSc i International 
Business från CBS (Copenhagen 
Business School).

Kurt Liljergren
Styrelsemedlem sedan 2019
Övriga pågående uppdrag/ 
befattningar: Kurt Liljergren är ägare 
till Bukit Timah Logistics (ett 
logistikkonsultföretag).

Kurt har en magisterexamen i 
ekonomi och logistik från Örebro 
universitet.

Henrik Lif
Styrelsemedlem sedan 2019
Andra pågående uppdrag/befattningar: Henrik är 
Partner på Stirling Square Capital Partners i London 
sedan 2017. Han är för närvarande styrelseordförande i 
Docu Nordic Sverige och Vision Ophtalmology Group 
GmbH. Styrelseledamot i Zengun Group AB (publ)

Henrik har en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm och en 
civilingenjörsexamen i maskinteknik från Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm.

Logents styrelse höll 7 protokollförda möten under 2021. 
Följande personer är medlemmar i Logents styrelse
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APPENDIX A: KPI-TABELL 

KPI (Unit) Definition Outcome 2021

Scope 1 utsläpp (tCO2e/tSEK) Logents direkta utsläpp dividerat med omsättning 718 tCO2e/tSEK

Scope 2 utsläpp (tCO2e/tSEK) Logents indirekta utsläpp dividerat med omsättning 122 tCO2e/tSEK

Scope 3 utsläpp (tCO2e/tSEK) Utsläpp genererade av Logents tjänster/produkter dividerat med omsättning 21 018 tCO2e/tSEK

Energiintensitet (kWh/tSEK) Energikonsumtion delat med omsättning 2,3 kWh/tSEK

Andel förnyelsebar el(%) Andel av Logents energikonsumtion som härstammar från förnyelsebara energikällor 100%

Avrfallskomprimatorer (%) Andel av Logents tillämpliga verksamheter som har avfallskomprimatorer 80%

Avfallsintensitet (kg/tSEK) Logents totala mängd avfall dividerat med omsättning 0,02 kg/tSEK
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Sjukfrånvaro (%) Antal sjukdagar dividerat med antal anställda (Sjukdag 2 – 14 arbetare) 4,4%

Rapporterade skador (‰) Antal skador resulterande i frånvaro dividerat med antal anställda 1,0‰

Antal fall av diskriminering och 
trakasserier

Antal anmälda trakasserier dividerat med antal anställda 0

Personalomsättning tjänstemän
Antal personer som slutat under året / genomsnitt antal anställda för året (endast 
tjänstemän)
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Antal kvinnliga medarbetare Antal kvinnliga anställda dividerat med totalt antal anställda 706 (27%)

Andel kvinnliga anställda i 
företagsledningen

Antal kvinnor i företagsledningen dividerat med antal medlemmar i företagsledningen 1/11 (9%)

Antal styrelsemedlemmar 4 st

Antal styrelsemöten 2021 7 st

Styrelsens närvaro (%) 93%

Nationaliteter representerade I styrelsen 2 st

Antal kvinnliga styrelsemedlemmar (%) 20%

Oberoende styrelsemedlemmar (%) 0%

Revisionsarvoden och icke-revisionstjänster Revision: 1 811 000 / 
Icke-revision: 443 000

Styrelsearvode Per oberoende styrelsemedlem:           
150 000 kr
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APPENDIX B: EU-TAXONOMIN

Total (kSEK)
Andel av taxonomi-eligible 

aktiviteter (%)
Andel av taxonomi-icke-eligible

aktiviteter (%)

Omsättning 1 906 376 6% 94%

CAPEX 17 513 0% 100%

OPEX 10 297 35% 65%

Ekonomiska aktiviteter

Logent är i grunden ett tjänsteproducerande bolag utan egna produkter och produktion varpå en liten del av Logents verksamhet träffas av Taxonomin. För att 
identifiera tillämpliga aktiviteter inom miljömål 1 och 2 har koncernen beaktat och analyserat de aktivitetsbeskrivningar som finns i bilaga 1 och 2 till den från 
Taxonomiförordningen delegerade rättsakten för Klimatet. För de delar av Taxonomin som kan anses vara tillämpliga på Logents verksamhet följer ett djupare 
resonemang nedan:

Category 7.7 – Acquisition and ownership of buildings

Denna kategori skulle kunna appliceras på Logent då viss lageryta hyrs ut vid lagerverksamheten. Dock är alltid eventuell uthyrning av lagerplats en del av en 
sammanhållen tjänst där uthyrning inte är primär eller ses som en enskild tjänst. Enligt EU kommissionens FAQ om tillämpning av Taxonomin (publicerade av EU 
kommissionen i februari 2022) kan IFRS-regelverket användas för att avgöra om en ekonomisk aktivitet som ingår som en komponent i ett kundkontrakt ska 
särredovisas enligt Taxonomin. Eftersom uthyrningen inte betraktas som en distinkt komponent som särredovisas i Logents redovisning har 
Taxonomibedömning gjorts av den sammanhållna tjänsten. Det är Logents bedömning att den sammanhållna tjänsten inte träffas av taxonomin, dvs den är icke-
eligible (ej tillämplig). Vidare sker viss uthyrning av mark inom vår hamnverksamhet i Göteborg, detta är dock begränsat till mark och inte byggnader och träffas 
såldes inte av Taxonomin. 

Category 6.14 – Infrastructure for rail transport

Logent har inom sin logistikverksamhet i Hallsberg en rälsbunden terminal där gods lastas & lossas via järnväg. Denna del av verksamheten träffas således av 
Taxonomins kategori 6.14. Aktiviteten omsatte 16 872 kSEK för 2021. Omsättning förknippad med denna del av verksamheten har tagits upp i ovan tabell som 
eligible (tillämplig).

Category 6.16 - Infrastructure enabling low carbon water transport

Då delar av denna kategori avser drift av hamnar träffas således Logents verksamhet i Göteborgs Hamn. Logent bedriver där hamnverksamhet. Omsättning 
kopplat till hela denna verksamhet, uppgående till 101 451 kSEK för 2021, ingår således i den del av Logents omsättning som träffas av Taxonomin som andel av 
eligible aktiviteter. 

Transporter

En betydande del av Logents omsättning går att härleda till transporter som förmedlas inom affärsområdet Transport Management inom Logistics Services. 
Utifrån gällande redovisningsprinciper är Logent principal i dessa transaktioner baserat på den kreditrisk som Logent bär under dessa transaktioner varpå dessa 
transporter bruttoredovisas i extern redovisning. Logent har dock inte kontroll över aktiviteterna på det sätt som beskrivs i EU kommissionens FAQ om 
tillämpning av Taxonomin eftersom Logent inte är utförare av transporterna och inte bär ansvar för själva transporttjänsten. Taxonomins applicerbarhet blir 
därför begränsad. Enligt Logents tolkning av Taxonomin baserat på FAQ från EU kommissionen har Logent inte kontroll över transportaktiviteterna då Logent 
agerar mer som en agent eller förmedlare i detta avseende varpå denna intäktskälla och aktivitet inte anses som tillämplig i Taxonomin. 

KPI Omsättning

Total omsättning (nämnaren) motsvarar koncernens totala omsättning enligt IFRS, se resultaträkningen på s. 33, och rad ”Nettoomsättning”. Tillämplig 
omsättning erhålls genom att beräkna den delen av den totala omsättningen som genereras av de tillämpliga aktiviteterna som Logent identifierat (se ovan 
avsnitt Ekonomiska aktiviteter), dvs täljaren, och dividera med nämnaren. 

KPI CAPEX/OPEX

I tabellen ovan redovisas samtliga investeringar inom taxonomins definition för CAPEX (nämnaren) och de investeringar som är hänförliga till den del av 
ekonomiska aktiviteter (täljaren) som bedömts träffas av Taxonomin (se avsnitt Ekonomiska aktiviteter ovan). Under 2021 gjordes inga investeringar inom dessa 
verksamheter varpå siffran för eligible är noll. Årets totala CAPEX återfinns som tillkommande investeringar i anläggningsnoterna 15 och 16 och som 
tillkommande nyttjanderättstillgångar i noten 17. 

De rörelsekostnader OPEX, enligt taxonomins definition, som Logent har identifierat (nämnaren) omfattar direkta kostnader för forskning och utveckling (ej 
aktiverad), byggnadsrenovering, korttids-leasingavtal, underhåll och reparation samt andra direkta utgifter som rör det dagliga underhåll av materiella 
anläggningstillgångar som krävs för säkerställandet av dessa tillgångars fortlöpande och ändamålsenliga funktion. Tillämpliga rörelsekostnader (täljaren) är de 
av ovan kostnader som avser tillgångar eller processer som är förknippade med Logents identifierade tillämpliga ekonomiska aktiviteter. För 2021 så består detta 
av underhåll av fastighet och underhåll av maskiner kopplat till de applicerbara verksamheterna.

Enligt Taxonomin ska även de kapitalutgifter (CAPEX) och driftsutgifter (OPEX) som inte stödjer tillämpliga aktiviteter men som avser inköp av output från 
ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven och enskilda åtgärder som gör det möjligt för målverksamheterna att bli koldioxidsnåla eller 
leda till minskade växthusgasutsläpp också räknas som tillämpliga (så kallad kategori C). Logent har under året inte gjort några investeringar för 
energiåtervinnande åtgärder och då inga större inköp gjorts under året har även övrig CAPEX/OPEX Kategori C exkluderats.

Logent har under 2021 gjort en kartläggning av ekonomiska aktiviteter i syfte att identifiera tillämpliga delar av EU-taxonomin och beräkna KPI enligt förordningen. 
Slutsatsen av detta arbete visas i nedan tabell:


