
Oversikt over 
samfunnsansvar (CSR) -7%

reduksjon i CO2 siden 2015
(Se vår rapport om klimaspor 

for mer informasjon)

377K
enheter gjenbrukt/gjenvunnet med

Ateas goITloop-program
(+22% siden 2015)

100%
av Ateas kjernevirksomhet er

ISO 14001-sertifisert

85%
av leveringskjeden overvåkes av 
Atea med hensyn til overholdelse

ALLE
våre ansatte har gjennomgått
opplæring i hvordan de skal 

overholde våre etiske retningslinjer

5
identifiserte bærekraftsmål der vår 
virksomhet har størst påvirkning

Priser og anerkjennelser

Gullsertifisering for CSR (samfunnsansvar) fra EcoVadis (2017)

Bransjeleder for barns rettigheter fra Global Child Forum & Boston Consulting Group (2016)

Årets grønne rollemodell fra Gröna Bilister (2016)

Utmerket bærekraftig leverandør fra Svenska konkurrensverket (2015)

CEROs klimapris fra CERO/KTH (2014)

Medlemskap og signatarer 
• FNs Global Compact
• IT Sustainability Council
• Electronic lndustry Citizenship Coalition
• Responsible Raw Material lnitiative
• UNGC Nordic Network
• Science-Based Target lnitiative

Rapporter og dokumenter 
• Rapport om bærekraft (GRI)
• Rapport om klimaspor (GHG)
• Carbon Disclosure Project (CDP)
• UNGC COP (Avansert)

JA
UN Global Compact-signatar 

(siden 2010)

40/60
kjønnsfordeling i Ateas 

styre (kvinner/menn)

144
tonn med CO2 har blitt

klimakompensert 

100%
av alle nye produksjonsleverandører

er screenet ved hjelp av sosiale
og miljømessige kriterier

Retningslinjer og aktiviteter
• Ateas etiske retningslinjer
• Samsvarsorganisasjon
• Hotline for varslere
• Retningslinjer for personvern
• lnteressent- og vesentlighetsvurdering
• Kvalitetsstyringssystemer
• Obligatorisk opplæring i de etiske retningslinjene
• Bærekraftige produkter og tjenester
• Veldedig innsats på ulike områder

Atea-programmer 
• Antikorrupsjonsprogrammer
• Leverandørprogram
• Program for reduksjon av klimagasser
• GDPR samsvarsprogram



-50%
målrettet reduksjon CO2

GULL
Opprettholdt EcoVadis-sertifiseringen

15+
lokale CSR-initiativer knyttet til FNs

mål for bærekraftig utvikling

1
foregangsselskap i

IT-sektoren innenfor CSR

1,5MILL
enheter ble gjenvunnet og gjenbrukt

100%
fornybar energi

95%
av leveringskjeden skal overvåkes 

av Atea mht. overholdelse

A
Carbon Disclosure Project 

(CPD)-klassifisering

Ateas mål og ambisjoner for samfunnsansvar 2020
VI BYGGER FREMTIDEN MED IT

økt mangfold
og likestilling

”Vår målsetning er ytterligere å styrke Ateas posisjon som en av de fremste 
IT-leverandørene, når vi snakker om forretningsmessig bærekraft.”

Steinar Sønsteby, konsernsjef i Atea

Ytterligere informasjon
Kontakt vår Group Sustainability Officer andreas.rydell@atea.com

atea.com/sustainability

TP2B
The Place to Be


