
Nu bjuder Atea in nordiska företag och organisationer att  
vara med och sätta fokus för it-branschens hållbarhetsarbete.  

Tag chansen – var med och påverka.

Låt oss sprida det  
nordiska hållbarhetsarbetet  

till resten av världen



Vår bransch saknar inte utma-
ningar inom hållbarhetsområdet. 
En stor del av produktionen sker 
i tredje världen och produkterna 
innehåller material och metaller 
som utvinns i utsatta områden. 
Många inköpsorganisationer är  
väl medvetna om utmaningen.  
De vill se hög kvalitet och konkur-
renskraftiga priser, men inte på 
bekostnad av rättvisa eller miljö.

Tillsammans kan vi nå längre
Det sker redan ett stort arbete för 
ökad miljömässig och social hållbar-
het. Det sker hos tillverkare, ideella 
organisationer, i företag som Atea 
och hos er. Alla strävar mot samma 
mål, men vi är övertygade om att vi 
med gemensamma ansträngningar 

håller hållbarhetsflaggan högst, 
kan vi tillsammans påverka takt 
och fokus för hela it-branschens 
arbete kring dessa viktiga frågor.

Påverka globalt 
hållbarhetsarbete
Under början av sommaren bjuder 
vi in nordiska it-avdelningar till 
att svara på vilka områden som 
är viktigast för dem just nu inom 
hållbarhetsområdet.

Svaren sammanställs av ASF 
Advisory Board, ett råd bestående av  
nordiska företag och organisationer 
som är ledande inom hållbarhet och 
digitalisering. ASF Advisory Board 
formulerar sedan en rapport som 
överlämnas till EICC och andra 
intressenter en gång per år.  

Hela världen tittar på Sveriges och 
Nordens arbete med hållbarhetsfrågor 

inom it. Ingen annanstans ställer 
konsumenter och inköpsorganisationer lika 
höga krav när det gäller miljömässig och 

social hållbarhet kopplat till it. 

Lansering
Atea Bootcamp Kunddialog/enkät

Bearbetning av resultat
från Kunddialog och  

sammanställer rapport

Maj Juni Juli Augusti September Oktober

2017

kan åstadkomma en global föränd-
ring ännu mer, ännu snabbare. 

Många av it-branschens 
aktörer samarbetar i hållbarhets-
frågor inom organisationen EICC 
(Electronic Industry Citizenship 
Coalition). EICC binder samman 
it-tillverkarnas arbete inom områ-
det genom att ständigt utveckla en 
mer hållbar leverantörskedja.

Vi vet alla att ett samlat fokus är 
en förutsättning för att kunna driva 
en snabbare utveckling. Därför 
behöver EICC få ta del av den  
nordiska marknadens insikter,  
kunskaper och förväntningar för att  
kunna utveckla och prioritera sina 
internationella medlemsorganisa-
tioners processer. Som engagerade 
it-köpare i den region i världen som 

Internationell
hållbarhets- 
konferens

Almedalen 2017
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EICC tar fram riktlinjer
för branschen
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Tag chansen att  
vara med och påverka  

i en av vår tids  
viktigaste frågor.  

Vi ger er plattformen.  
Ni deltar med  

ert engagemang.

i resten av världen de närmaste åren. 
Genom ett årligt Sustainability  

Focus kommer nordiska  
it-avdelningar steg för steg att 
höja ribban inom det globala 
hållbarhetsarbetet. 

Tag chansen att vara med och 
påverka i en av vår tids viktigaste 
frågor. Vi ger er plattformen.  
Ni deltar med ert engagemang. 

Den ger dem möjligheter att skapa 
de processer som industrin behöver 
för att kunna flytta fram positio-
nerna inom det fokusområde som 
rapporten pekar på.

Låt oss höja ribban tillsammans
It-industrin vet att de hållbarhets-
krav som ställs av kunder i Sverige 
och Norden idag kommer att ställas 
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Under 12 år har EICC 
(Electronic Industry  

Citizenship Coalition) arbetat 
för att höja etiken inom  

it-branschen och göra dess 
aktörer mer socialt och 

miljömässigt ansvarstagande. 
Förra året sökte och fick Atea 
medlemskap i organisationen, 
som i övrigt främst består av 

stora it-aktörer i tillverkarledet.

Tack vare ert engagemang 
i Atea Sustainability Focus 
får EICC unika insikter om 
vad nordiska it-avdelningar 

förväntar sig från leverantörer 
och övriga i kedjan i fråga om 
konkret hållbarhetsarbete. De 
kan därmed driva sitt globala 
arbete mot en mer hållbar och 

rättvis värld snabbare och 
med högre precision.

Så driver ert  
engagemang  
EICC:s arbete

Magnus Sallbring, HR- och marknadsdirektör, är en av initiativtagarna till ASF.
– Det följer ett ansvar med  att vara marknadsledare. Vår position gör att vi förmodligen är de enda som kan få Sustainability 

Focus att hända. Det förutsätter en obunden aktör som dels har lokal närvaro i hela Norden men som även har it-industrins öra.



Några av Nordens största före-
tag och offentliga aktörer ser till 
att era förslag och insikter blir till 
effektiva och realistiska åtgärder,  
i det vi kallar ASF Advisory Board.

ASF Advisory Board är det råd 
som sammanställer och tolkar de 
svar som ni och övriga nordiska 
it-avdelningar delar med er av  
i ASF-dialogen. 

– Rådets uppgift är att formulera 
fokuserade och relevanta  åtgärder 
som sedan lämnas vidare till 
branschen genom EICC, förklarar 
Andreas Rydell som är ordförande 
i ASF Advisory Board, tillika håll-
barhetschef på Atea.

Rådet är uppbyggt av nordiska 
representanter från det privata 
näringslivet och offentlig förvalt-
ning. De ligger alla i framkant inom 
globalt hållbarhetsarbete, är vana 
kravställare och inköpare och  
hanterar hållbarhetsfrågor som  
en naturlig del i sin vardag.

– I och med att näringslivs-
representanterna inte bara är 
beställare, utan också själva aktiva 
i tillverkningsledet, vet de vilka 
utmaningar som finns där och som 
måste vägas in i de förslag som 
rådet formulerar, säger Andreas.

ASF Advisory Board består 
sammanfattningsvis av några av 
Nordens största it-köpare som 
redan i dag är mycket engagerade 
och aktiva inom hållbarhets-
området. De har därmed alla 
förutsättningar att säkerställa att 
de förslag ni bidrar till, och som 
lämnas vidare till EICC, blir både 
relevanta och genomförbara. 

ASF Advisory  
Board sammanställer 
rapporten

Under Almedalsveckan i Visby 
samlar Atea Sustainability Focus 
under två dagar it-industrin, ideella 
organisationer, och företag för att 
låta dem dela med sig av kunskap, 
erfarenheter och visioner kring 
hur digitalisering kan driva hållbar 
utveckling. Dagarna  kommer 
också att handla om hur 
nordiska it-organisa- 
tioner kan stärka 
it-branschens globala 
hållbarhetsarbete.

Dell EMC:s Senior 
Vice President & Chief 
Responsibility Officer 
Trisa Thompson finns på  
plats för att berätta om hur de 
arbetar med de här frågorna. Dell 
EMC har stort fokus på att utveckla 
sitt hållbarhetsprogram och ser det 
också som en allt viktigare del  
i affärsutvecklingen.

Deborah Albers, Vice President på 
EICC (Electronic Industry Citizen 
Coalition), kommer att tala om hur 
de håller samman och driver arbetet 
för en mer hållbar utveckling i 
it-branschens hela leverantörskedja. 

Bland de närmare 20 talarna 
och inspiratörerna hittar du också 
Anders Hagström, Head of IT Labs 
and Green IT Manager Innovation 

på H&M och Teslas nordenchef  
Pål Gystad Simonsen. 

Anders Hagström delar med sig 
av hur H&M har utökat sin verk-
samhet och samtidigt halverat it:s 
klimatpåverkan, bland annat genom 
klimatpositiv drift i datahallar. 

Pål Gystad Simonsen kommer 
att berätta mer om Teslas 

utveckling inom batteri- 
teknik och andra  
innovativa lösningar 
för hållbar energi – och 
hur de  arbetar för att 

accelerera utvecklingen.
Missa inte chansen att 

höra, träffa och prata med 
några av de ledande företagen när 
det gäller csr-frågor kopplade till 
it. Både när det gäller att utnyttja 
hållbarhet i affärsutvecklingen och 
hur man kan arbeta för att bidra till 
it-branschens globala utveckling 
inom området. 

Under forumet får du också  
möjlighet att vara delaktig i att 
skapa det underlag som kommer  
att påverka det globala hållbarhets- 
arbetet inom it på ett konkret sätt.

Hållbarhetsforumet håller  
till på Wisby Congress & Event  
och avslutas med mingel på  
Kallis där Hoffmaestro kommer  
att framträda. 

Missa inte årets viktigaste 
hållbarhetsforum i Almedalen 
Tesla, H&M och Dell EMC är några av företagen  
som delar med sig av sina insikter och erfarenheter 
kring hållbarhetsfrågor i it-branschen under  
Atea Sustainability Focus, i Almedalen 6-7 juli.  
Dagarna kommer också att lyfta hur svenska  
it-organisationer kan bidra globalt inom området.

Mer om Atea Sustainability Focus på atea.se/asf
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