
Vi har upprättat en frivillig hållbarhetsrapport baserad på genomförda och
planerade aktiviteter inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden.
Rapporten är upprättad i linje med bestämmelserna i ÅRL 6 kap. Planen är

framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar men vi strävar efter att
kontinuerligt utveckla arbetet och bredda ansvarstagandet. Vi använder

PURE ACTs digitala plattform Acture som ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete.
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Förarbete
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Intressentanalys
Vi har analyserat våra intressenter för att identifiera vilka krav och förväntningar de

har på oss kopplat till hållbarhet. Våra viktigaste intressenter är kunder, befintliga

och potentiella nya medarbetare samt leverantörer och partners.

 

Klimatavtryck
Vi har beräknat vårt klimatavtryck med hjälp av ClimateHeros klimatkalkylator som

tar hänsyn till vårt kontor, våra resor och inköp. Kalkylatorn bygger på GHG-

protokollet och är anpassad för små och medelstora tjänsteföretag. Vårt avtryck för

år 2021 var 1,5 ton koldioxidekvivalenter per medarbetare.

 

Väsentlighetsanalys
Vi har analyserat våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och

ekonomisk hållbarhet. Vi har även analyserat våra externa möjligheter att maximera

den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete samt de externa hot som skulle

kunna försvåra vårt engagemang. Baserat på dessa analyser samt på krav och

förväntningar från våra viktigaste intressenter har vi beslutat att prioritera följande

väsentlighetsområden/globala mål:

 

Hållbar energi för alla (SDG 7)

Energi är en viktig fråga för IT-bolag då det krävs för att vi ska kunna leverera våra

tjänster. Energi behövs dels för vår tekniska utrustning på kontoret men även för att

driva serverhallarna där vi lagrar vår och våra kunders data. Vi har gjort ett aktivt

val att den molnbaserade datan lagras via serverhallar som drivs av 100 procent

förnybar energi. Vår utmaning på området är att effektivisera vår energiförbrukning.

I avsnittet Energi & vatten beskriver vi konkreta aktiviteter på området.

 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8)

Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser och för att kunna leverera hög

kvalitet på våra tjänster är det av största vikt att våra medarbetare mår bra och trivs

på arbetet. Vi är ett litet företag med stora ambitioner att bidra till ett hållbart

näringsliv där ekonomisk tillväxt inte sker på bekostnad av miljömässiga eller

sociala aspekter. Vår förhoppning är att vårt hållbarhetsengagemang ska motivera



befintliga medarbetare att stanna hos oss och attrahera nya medarbetare. I

avsnittet Arbetsmiljö beskriver vi konkreta aktiviteter på området.

 

Minskad ojämlikhet (SDG 10)

Jämlikhet och inkludering är frågor som ligger Axia varmt om hjärtat. Vi arbetar

med frågorna internt och i vår egen rekryteringsprocess då vi anser att ett

mångfaldigt team har bättre förutsättningar att skapa ett livskraftigt bolag än ett

homogent team. Vi har även ett externt engagemang i frågorna. Vi erbjuder våra

tjänster till förmånliga priser till flertalet organisationer på området. I avsnittet

Jämställdhet & mångfald beskriver vi konkreta aktiviteter på området.

 

Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12)

Vi tar hänsyn till hållbarhet vid inköp av varor och tjänster och vi rekommenderar

hållbar teknisk utrustning och resurseffektiva processer till våra kunder. Vi ska även

börja ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners för att främja ett

hållbart näringsliv. Området innefattar även avfall och vi är noggranna med att

uttjänta IT-produkter hanteras på rätt sätt. I avsnitten Avfall, Inköp & inhyrning samt

Leverantörs & produktionskedjan beskriver vi konkreta aktiviteter på området.

 

Bekämpa klimatförändringar (SDG 13)

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och vi ska årligen mäta vårt

klimatavtryck för att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll. I avsnittet Utsläpp &

transport beskriver vi konkreta aktiviteter på området. 

 
 

Planerade aktiviteter: 

Långsiktiga mål
Vi har som mål att vara klimatpositiva år 2030. Målet har koppling till våra

miljömässiga väsentlighetsområden - Hållbar energi för alla (SDG 7), Bekämpa

klimatförändringarna (SDG 13) och Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12).

 

Hur ska vi uppnå målet?

Vi ska årligen beräkna vårt klimatavtryck och eftersträva att successivt sänka

avtrycket så mycket som möjligt. Om eventuellt avtryck återstår år 2030 kommer vi

kompensera för avtrycket till minst 110 procent.

 

Under 2022 kommer vi undersöka hur våra medarbetare upplever trivsel,

arbetsmiljö och inkludering. Därefter kommer vi formulera långsiktiga mål för våra



sociala väsentlighetsområden - Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt

(SDG 8) och Minskad ojämlikhet (SDG 10). 

 

Arbetsmiljö
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Alternativa arbetsplatser
Våra medarbetare har möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar samt via vårt

kontor i Grekland. 

 

Arbetsmiljöpolicy
Vi arbetar efter vår konsulthandbok som omfattar det som bör ingå i en

arbetsmiljöpolicy. 

 

Ergonomisk arbetsmiljö
Vi erbjuder våra medarbetare höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiska

skrivbordsstolar och bildskärmar av god kvalitét för att minska risken för fysisk

ohälsa. Dock finns det begränsade möjligheter att sitta ostört på kontoret och det

kan lätt bli en hög ljudnivå. Vi är medvetna om denna begränsning och försöker

vara lyhörda och respektera varandra.

 

Under sommarhalvåret kan det bli varmt på kontoret och vi ska under året se över

ventilationen eller hitta andra lösningar på problemet. 

 

Företagsaktiviteter
Ungefär varannan månad anordnar vi någon typ av företagsaktivitet för att stärka

gemenskapen och trivseln. Under pandemin har denna rutin inte kunnat

upprätthållas helt men den kommer återupptas när restriktionerna tillåter. 

 

Medarbetarförmåner
Vi erbjuder våra medarbetare förmåner i form av tjänstepension, 25 dagar

semester, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, mobiltelefon samt att vi betalar

medarbetarnas internetabonnemang i hemmet. Vi planerar att även införa en

gemensam friskvårdstimme i veckan. 



Personalmöten
En gång i veckan samlas alla medarbetare för ett personalmöte. Vi har även som

mål att kunna "stänga ner" kontoret mellan kl 12-13 varje dag. Det skulle innebära

att inga samtal, möten eller andra uppgifter får planeras in under denna tid för att

dels få en ordentlig lunchpaus, dels för att medarbetargruppen lättare ska kunna

samlas för information eller liknande. 

 

Vinstdelning
Våra medarbetare erhåller en del av vinsten genom en bonus när vi uppnår våra

finansiella mål och resultat. 

 
 

Planerade aktiviteter: 

Kompetensutbildning
Vi planerar att under året erbjuda medarbetarna någon typ av

kompetensutveckling. Det kan antingen bli inom olika teknikområden,

stresshantering, kundhantering eller att planera och leda mindre projekt. 

 

Pausknapp
Vi planerar att införa någon form av "paus-knapp" så att medarbetare kan flagga för

att de har en hög arbetsbelastning och därmed inte kan ta sig an fler uppdrag. Vi

har relativt ojämn arbetsbelastning under perioder och mellan medarbetare och

detta tror vi kan underlätta vår interna kommunikation och planering. 

 

 

Energi & vatten
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Hållbar belysning
Vi hanterar själva belysningen och val av ljuskällor på kontoret. Vi har valt LED-

lampor och har till viss del tidsstyrd belysning. 

 

Hållbar lagring av data
Vår datalagring ligger hos Microsofts serverhallar som drivs av 100 procent

förnybar energi.



Rensa inkorgen
Vår mailinkorg för kunder rensas regelbundet, dels för GDPR-efterlevnad, dels för

att minska datalagringen och därmed energiförbrukningen.  

 

Inköp & inhyrning
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Hållbart städbolag
Under 2021 ställde vi frågan till vårt städbolag om de arbetar med hållbarhet och

fick ett positivt svar. Vårt städbolag åker kommunalt till och från sina kunduppdrag

och vi som kunder står för städmaterialet. Vårt städbolag har även goda

arbetsförhållanden med marknadsmässiga löner. 

 

Slopa engångsartiklar
Vi har informerat våra medarbetare att inte köpa in engångsartiklar såsom

pappersmuggar till kaffet.

 
 

Planerade aktiviteter: 

Inköpspolicy
Under året planerar vi att ta fram en inköpspolicy som ska reglera vad vi prioriterar

vid inköp av kontors- och förbrukningsmaterial. Detta för att underlätta för våra

medarbetare samt öka medvetenheten. 

 

Jämställdhet & mångfald
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Inkluderande ledarskap
Vi ser till att olika personer i vår verksamhet får prova på ledarskapsrollen och

därmed utveckla sina färdigheter i att leda andra människor. 

 

Mångfaldspolicy
Axia IT är ett ägarlett bolag och styrelsen utgörs av ägarna. Om vi framöver skulle

välja in andra styrelsemedlemmar kommer vi eftersträva en bredd kopplat till



diskrimineringsgrunderna. Styrelsen består idag av tre män.

 

Policy vid diskriminering
I vår konsulthandbok finns en policy för motverkande av diskriminering.

 

Stöd för jämlikhet
Vi stöttar flera ideella organisationer som arbetar för ett jämlikt samhälle (RFSL

Stockholm, RFSL Riksförbund RFSU, MÄN, Mentor, Mind, KFUM och

Transammans). Vi på Axia brinner för dessa frågor och därför har vi även erbjudit

organisationerna reducerade priser på våra tjänster under pandemin.

 
 

Planerade aktiviteter: 

Undersök om diskriminering förekommer
Under året planerar vi att undersöka om diskriminering förekommer. Det ska göras i

samband med nästa medarbetarundersökning. 

 

Leverantörs- & produktionskedjan
 
 

Planerade aktiviteter: 

Uppförandekod
Vi påbörjade ett strukturerat hållbarhetsarbete under hösten 2021 och vi ville i

första hand få kontroll över vårt eget arbete. Under 2022 planerar vi att ta fram en

uppförandekod som vi kan skicka ut till våra leverantörer och partners för att

säkerställa hållbarhet i alla led. 

 

Samhälle
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Antikorruptionsplan
Vi eftersträvar god affärsetik och vi accepterar ingen form av korruption eller

givande/tagande av muta. För oss innebär det att vi följer de lagar som är relevanta

för vår verksamhet, är tydliga i vår kommunikation med kunder, upprättar tydliga

avtal och uppmärksammar oetiska situationer. Konfidentiell information som rör



våra kunders verksamheter används enbart för det avsedda ändamålet. Om vi ger

eller tar emot gåvor sker det öppet och med måttfullhet. Under 2021 rapporterades

inga fall av oegentligheter.

 

IT-säkerhet
Det är av största vikt för oss och våra kunder att vi erbjuder en hög IT-säkerhet. Vi

har bra rutiner och gör regelbundna kontroller för detta.

 

Utsläpp & transport
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Hållbar tjänstebil
Vi har endast eldrivna fordon (tjänstebil, moped, elcykel). 

 

Telefon- och webbmöten
Vi använder ofta digitala videomötesverktyg för interna och externa möten. Det gör

att vi slipper onödiga resor vilket sparar tid och minskar vår miljöpåverkan. 

 

Uppmuntra medarbetarna att beräkna sitt klimatavtryck
Vi har uppmuntrat våra medarbetare att beräkna sina privata klimatavtryck för att

öka kunskapen och medvetenheten om hållbarhet. 

 

Uppmuntra samåkning
Vi uppmuntrar våra medarbetare att samåka till kundmöten samt att planera sina

dagar för att inte fastna i onödiga köer. Det ger en ökad effektivitet och minskade

utsläpp.

 

Åk kommunaltrafik
När vi inte använder våra eldrivna fordon väljer vi att åka kommunalt.

 

 

 

 



Planerade aktiviteter: 

Resepolicy
Under året planerar vi att upprätta en resepolicy. 

 

Övrig hållbarhet
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Hållbara placeringar
Vi är ansluta till SEBs tjäntepensionsprogram och våra medarbetare har möjlighet

att spara i hållbara fonder via dem. 

 

Hållbarhetslagen
 
Klara aktiviteter och befintliga rutiner: 

Positiv och negativ påverkan
Våra samhällen och bolag blir successivt mer digitala vilket gör IT till ett affärskritisk

område för många. Om teknik eller uppkoppling inte fungerar som det ska är det

många som inte kan utföra sitt arbete och det kan resultera i kostsamma

konsekvenser för bolagen. Som IT-partner förebygger vi dessa risker. Vi hjälper

våra kunder att skapa digitala, effektiva arbetssätt och säkra lösningar vilket bidrar

till bättre och tryggare arbetsprocesser, mer effektiv resursanvändning och

minskad pappersförbrukning. Vår negativa påverkan utgörs av vårt stora

energibehov. 

 

Principer för mångfald i styrelsen
Se Jämställdhet & mångfald.

 

Resultatindikatorer
Se Förarbete. Inför nästa år planerar vi att ta fram resultatindikatorer för trivsel,

arbetsmiljö och inkludering samt tjänsteresor. 

 

Risker och riskhantering
Våra tjänster är förenade med två centrala risker, energitillgång och IT-säkerhet.

Behovet av energi ökar ständigt och idag kan inte hela vårt samhälle försörjas av



förnybar energi. Om energiomställningen inte sker i samma takt som efterfrågan

ökar finns risken att vår tekniska utrustning och den data vi lagrar orsakar större

negativ miljöpåverkan än idag. Vi förebygger denna risk genom att försöka hitta så

energieffektiva lösningar som möjligt. Den andra risken med den tekniska

utvecklingen är att obehöriga skulle komma åt känslig information och att kundens

integritet äventyras. Vi förebygger risken genom regelbundna kontroller.     

 

En annan risk som vi identifierat är kopplad till bristen på IT-kompetens. För oss

som mindre bolag kan det bli svårt att attrahera nya medarbetare och konkurrera

med större aktörer. Vi är beroende av kompetenta medarbetare och vi hanterar

risken genom att erbjuda generösa förmåner samt en trivsam och inkluderande

företagskultur. 

 

Styrning och policys
Det är vår VD Jojje Tsiokis som har det övergripande ansvaret för vårt

hållbarhetsarbete. Hållbarhetsgruppen består av Jojje Tsiokis och George

Papavasiliou. De har gjort en väsentlighetsanalysen tillsammans med externa

konsulter från PURE ACT. Vi har en konsulthandbok som innefattar alla våra policys

och styrdokument. 

 

Upplysningar om anti-korruption
Se Samhälle.

 

Upplysningar om miljö
Se Avfall, Energi & vatten, Inköp & inhyrning, Leverantörs- & produktionskedjan,

Utsläpp & transport, Övrig hållbarhet. 

 

Upplysningar om mänskliga rättigheter
Se Jämställdhet & mångfald.

 

Upplysningar om personalrelaterade frågor
Se Arbetsmiljö, Jämställdhet & mångfald, Övrig hållbarhet.

 

 



Upplysningar om sociala förhållanden
Se Jämställdhet & mångfald, Leverantörs- & produktionskedjan, Samhälle.

 


