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HÅLLBARHET

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
UTGÖR VÄRLDENS GEMENSAMMA AGENDA 2030
Vårt åtagande omfattar alla 17 mål eftersom de alla har 
något slags koppling till vår verksamhet . Flera ämnen, 
exempelvis jämställdhet mellan könen och kampen mot 
korruption, är allmängiltiga för alla företag . Utöver detta 
grundläggande ansvar fokuserar vi på de mål där vår affärs-
verksamhet har störst möjlighet att påverka . Samarbete är 
nyckeln till ny kunskap, kapacitetsbyggande och en bredare 
förståelse för förverkligandet av hållbart företagande . De 
globala målen, som introducerades 2015, förstärker denna 
riktning . Initiativ som de globala målen bidrar till ny kunskap 
och utveckling av regelverk och teknik, vilket slutligen leder 
till en förändrad efterfrågan på marknaden . 

Nedan presenterar vi hur vi utvecklar våra affärer och vår 
verksamhet för att göra skillnad .

ANSVAR FÖR MEDARBETARE OCH KUNDER
Image Systems viktigaste resurs är våra medarbetare och vi vill 
skapa en företagskultur som främjar innovation, delaktighet 
och sammanhållning . Vi eftersträvar att vara en intressant och 
attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare ska trivas och 
vilja stanna kvar och växa med oss, samtidigt som vi också vill 
attrahera de bästa talangerna . Vi gör löpande uppföljningar av 
våra medarbetares välbefinnande och arbetssituation . 

Image Systems-koncernens affärserbjudande är innova-
tiva beröringsfria mätsystem för en mängd tillämpningar . 
Våra två affärsområden riktar sig till helt skilda kundseg-
ment men alla våra kunder eftersträvar mer noggranna 
och exakta mätresultat oavsett om det gäller att optimera 
utnyttjande av en trästock till maximalt antal bräder eller 
maximera säkerheten i nya fordon genom mätningar vid 
kraschtester . Vi strävar efter att ligga i teknikens framkant 
och erbjuda våra kunder det mest kostnadseffektiva och 

tillförlitliga mätsystemen på marknaden och erbjuda lång-
siktiga och framtidssäkrade lösningar . 

Image Systems beröringsfria mätteknik stärker våra kun-
ders hållbarhetsarbete och ger dem möjlighet att säkerställa 
kvalitet och certifiering av deras produkter på ett resurs-
snålt sätt . RemaSawco erbjuder sina kunder optimering och 
hållfasthetscertifieringar vilket minskar svinnet av träråvara . 
Motion Analysis erbjuder verktyg för att beröringsfritt testa 
egenskaper hos olika materiel utan åverkan på testmateri-
alet . Genom insamlad data från olika mätpunkter som 
analyseras och bearbetas i våra programvaror kan vi erbjuda 
mängder av nya optimeringsmöjligheter . 

Kundnöjdhet är också en central fråga i Image Systems 
verksamhet . Vi vill bygga starka och långsiktiga relationer 
med våra kunder där alla anställda i vårt företag är involve-
rade, såsom säljare, tekniker och utvecklare samt efter-
marknad/service . Genom att agera ansvarfullt i alla relatio-
ner och uppdrag ser vi oss som en ansvarsfull affärspartner .

EKONOMI- OCH MILJÖANSVAR
För att bolaget ska kunna utvecklas väl har Image Systems 
ett flertal lönsamhetsmål . För att nå dessa mål måste vi 
använda våra ekonomiska och humana resurser samt miljö-
resurser optimalt . Image Systems har också en väl utveck-
lad ekonomisk uppföljning och planering för att kunna följa 
måluppfyllelsen . 

För att minska miljöpåverkan strävar vi efter medvetna 
processer i tillverknings-, distributions-, installations-, 
användnings- och underhållsleden, ända till produkternas 
slut . Genom dessa processer följer vi givetvis även alla 
juridiska krav . 

Image Systems ser risker med produkter som har långa 
produktlivscykler och därför prioriterar vi utbyten av delar 
som det kommer att bli svårare att underhålla . Företa-

FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 
För att skapa trygghet för kunder, aktieägare, medarbetare och övriga intressenter är det viktigt 
för Image Systems att väva in hållbarhetsaspekter i våra verksamheter. Med vårt erbjudande 
av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling och beröringsfri mätteknik, kan vi 
påverka samhället i en positiv riktning
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gets direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar 
huvudsakligen tjänsteresor, tjänstebilar, uppvärmning 
och nedkylning av bolagets kontorslokaler samt inköp av 
kontorsutrustning . För att minska resor används till stor 
del telefon- och videomöten . Image Systems utnyttjar för 
sin produktutveckling i huvudsak datorer och olika typer 
av mätinstrument, vars livslängd är relativt kort . Uttjänta 
produkter returneras för återvinning . 

TRE UTVALDA HÅLLBARHETSOMRÅDEN 
Image Systems strävar efter att vara ett miljömässigt 
ansvarsfullt företag och vi utgår från FN:s globala mål för att 
sätta upp miljömål inom verksamheten . Under 2020 kom-
mer bolaget att identifiera mätbara mål för att i framtiden 
kunna mäta sin minskade miljöpåverkan . Centralt arbetar 
Image Systems aktivt med att motverka korruption . Under 
2020 planerar bolaget att implementera en koncernöver-
gripande uppförandekod för att ytterligare förstärka arbetet 
med lag- och regelefterlevnad . 
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Uppnå jämställdhet och stärka 
kvinnors och flickors egenmakt 
Image Systems arbetar aktivt för att 
attrahera och rekrytera fler medarbetare . 
I samband med rekrytering jobbar vi för 

FN:s mål för jämställdhet . Som arbetsgivare ska vi främja 
lika möjligheter för våra medarbetare samt medarbetares 
likabehandlande . 

Diskriminering på grund av kön och annan diskriminering 
är aldrig godtagbart och Image Systems lägger stor vikt vid 
att diskriminering inte ska förekomma vid anställning, löne-
sättning, karriärutveckling, uppsägning eller pension . 

Långsiktigt mål för Image Systems är en jämn könsfördel-
ningen på bolaget . 
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Verka för varaktig, inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla
Image Systems samverkar med ett stort 

antal kunder runt om i världen för att uppfylla deras behov 
och stärka deras position att bli mer konkurrenskraftiga . 
På så sätt strävar vi efter att bidra till upprätthållande av 
ekonomisk tillväxt såsom FN:s mål 8 anger . Med våra tek-
niska lösningar vill vi främja en trygg och säker arbetsmiljö 
för våra kunder och våra egna medarbetare . Vi ska vara en 
stabil och ansvarstagande arbetsgivare som erbjuder goda 
arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter . 
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Bygga motståndskraftig infrastruktur, 
verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja  
innovation
Image Systems mål är att vara en orga-

nisation i teknikens framkant och att verka dels som ett 
ledande riktmärke för digitalisering av sågverksindustrin 
och dels vara fortsatt de facto standard för mätning och 
analys av snabba skeenden såsom bilkrocktester, missil och 
flygplanstester .

För oss är de exakta beröringsfria mätsystemen och våra 
digitala lösningar ett steg mot mer resurssnåla och hållbara 
industrier . 

Ett område där vi tycker att vi har en viktig hållbarhetsroll 
är inom sågverksindustrin . Trävaror är ett hållbart bygg-
material och efterfrågan inom byggindustrin ökar . Genom 
Image Systems mätteknik och optimering av virkesvänd-
ning tas trämaterial fram med mindre svinn och med högre 
kvalitet . 

RemaSawcos produkt RS-LogProfiler3DX matar in timmerstockar för 3D- och röntgenskanning.
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