
Framtidssäkra 
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- Bidra till en hållbarare värld 
genom Environmental, Social 
& Governance (ESG)
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Mätbart arbetsmiljöarbete
är grunden för ESG

Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar kostar EU åtminstone 476 miljarder euro varje år.
Det motsvarar 3.3% av EU:s BNP. 
I rapporten framgår det att arbetsrelaterad cancer uppgår till 119,5 miljarder euro årligen. 

Environmental, Social and Governance (ESG) är ett sätt att bedöma ett företag
utifrån andra aspekter än dess ekonomiska resultat. Till exempel policies som rör
hållbarhet, miljö och arbetsmiljö samt hur nöjda anställda är. Det är också ett sätt
att knyta an till FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Fler och fler företag över hela världen anammar aktivt FN:s olika mål för hållbar utveckling för
de långsiktiga fördelarna med att minska riskfrågorna om klimatförändringar, energi-
användning, mångfald och arbetsvillkor. Målen för hållbar utveckling, FN:s Agenda 2030,
består av 17 övergripande mål, som in sin tur har olika delmål och indikatorer. Detta för att
kunna mäta utvecklingen. På de kommande sidorna kan du se hur våra system är kopplade till
FN:s olika hållbarhetsmål.

ESG har blivit ett stort fokus, eftersom investerare, anställda och andra intressenter i allt
högre grad förväntar sig att företag ska rapportera hur de påverkar världen runt dem. 

Ett exempel: Stor kostnad för arbetsrelaterad cancer inom EU

Kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar är betydande i Europa. Kostnad är en
aspekt som den Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) tar fasta på för att konkret visa på att
brister i arbetsmiljön har ett pris: 

Hur kan företag ta sitt sociala ansvar i denna fråga, dvs S-et i ESG? Hur ska man som
verksamhet agera och rapportera för att minska inverkan på anställdas och entreprenörers liv?
Det kan handla om faktorer som riskhantering, utbildning och säkerhetspolicy.

Varje dag hjälper vi på EcoOnline tusentals kunder att hantera säkerhets- och miljöprestanda,
säkerställa efterlevnad och minska risker. Här är det G-et i ESG (Governance) som är i fokus:
styrning och uppföljning för att skapa en säkrare arbetsplats och bidra till en hållbar omvärld.

I grunden handlar det om ha kontroll över sitt HMS-arbete, 
dvs arbetet kring Hälsa, Miljö och Säkerhet. 

Med ett användarvänligt och modernt HMS-system blir det lättare att göra förbättringar av
arbetsmiljön, genomföra specifika utbildningsinsatser eller att fasa ut farliga kemikalier samt
uppfylla lagkrav.

Vår HMS-plattform underlättar arbetsmiljöarbetet 
och gör det mätbart för att kunna koppla det till ESG.

https://osha.europa.eu/en/publications/international-comparison-cost-work-related-accidents-and-illnesses


EcoOnline EHS (HMS-
system) Hälsa, miljö och
säkerhet)
Chemical Manager
(Kemikaliehanteringssystem)

För ett hälso-
sammare liv och
välbefinnande
Kopplat till EcoOnlines system: 

Klicka på respektive ikon för mer
information om våra lösningar

https://www.ecoonline.se/mjukvara/kemikaliehanteringssystem
https://www.ecoonline.se/mjukvara/hms-verktyg


Learning Manager (e-learning/
utbildningsplattform

För utbildningar 
med kvalitet och 
livslångt lärande 
Kopplat till EcoOnlines system: 

Klicka på ikonen för mer
information om vår lösning

https://www.ecoonline.se/mjukvara/learning-manager


Chemical Manager
(Kemikaliehanteringssystem)

För hållbara lösningar
för rent vatten och
sanitet
Kopplat till EcoOnlines system: 

Klicka på ikonen för mer
information om vår lösning

https://www.ecoonline.se/mjukvara/kemikaliehanteringssystem


EcoOnline EHS (HMS-system)
Chemical Manager
(Kemikaliehanteringssystem)

För  anständiga och
inkluderade arbeten/
arbetsplatser
Kopplat till EcoOnlines system: 

Klicka på respektive ikon för mer
information om våra lösningar

https://www.ecoonline.se/mjukvara/kemikaliehanteringssystem
https://www.ecoonline.se/mjukvara/hms-verktyg


EcoOnline EHS (HMS-system):
modul: Hållbarhetsrapportering
Chemical Manager
(Kemikaliehanteringssystem)

För hållbar 
konsumtion 
och produktion

Kopplat till EcoOnlines system: 

Klicka på respektive ikon för mer
information om våra lösningar

https://www.ecoonline.se/mjukvara/kemikaliehanteringssystem
https://www.ecoonline.se/mjukvara/hms-verktyg
https://www.ecoonline.se/mjukvara/miljo


Vi på EcoOnline gör det enklare för
dig att kunna rapportera ESG

Vill du veta mer om våra lösningar? 

TELEFON
+46 31 757 81 50

E-POST
sales.se@ecoonline.com www.ecoonline.se

Uppgifterna i detta underlag har kontrollerats med största noggrannhet, men EcoOnline kan inte påta sig något ansvar för eventuell
förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i detta underlag. Version 1 - 2022

EcoOnline

Skapa en bättre arbetsmiljö för din verksamhet
och ta del av vår helhetslösning.

EcoOnlines plattform hjälper dig med ditt
arbetsmiljöarbete, din kemikaliehantering och
utbildar dina anställda.

Genom att använda EcoOnlines användarvänliga
och moderna verktyg kan du enkelt få ut rapporter
och dokument för att säkerställa lagefterlevnad.

Boka möte via
QR-koden

https://www.ecoonline.se/mjukvara/hms-verktyg
https://www.ecoonline.se/mjukvara/learning-manager
https://www.ecoonline.se/mjukvara/kemikaliehanteringssystem
https://www.ecoonline.se/mjukvara/krishantering

