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Softronics vision är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper 

företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Genom våra lösningar, tjänster och 

produkter verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. För 

oss innebär hållbar utveckling att vi på lång sikt tar ansvar för de ekonomiska, ekologiska och sociala 

resultat som är en följd av vår affärsverksamhet och ständigt förbättra resultatet av vårt arbete. 

Samtliga medarbetare är med och bidrar för att vi ska uppnå vår vision, därför är 

hållbarhetskompetens ett prioriterat område. 

Vår hållbarhetspolicy vägleder oss i hållbarhetsarbetet och vår uppförandekod beskriver hur vi ska 

agera för att leva upp till våra ställningstaganden både internt och externt.  

EKONOMISKT ANSVAR 

Vi verkar för ett bättre samhälle och en bättre miljö genom att eftersträva inkluderande och hållbar 

ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med goda arbetsvillkor. Lönsamhet är en 

förutsättning för att vi ska kunna bidra till samhällets utveckling och vara lyhörda för våra intressenters 

förväntningar, leva upp till våra avkastningskrav och bygga ett starkt företag som arbetar fokuserat 

med hållbarhetsfrågor, förstår vikten av att agera ansvarsfullt och kunna förmedla detta.  

EKOLOGISKT ANSVAR 

Vi påverkar miljön direkt genom hur vi agerar i vår verksamhet. Genom våra leverantörers och 

kunders agerande påverkar vi miljön indirekt.  

Vi ska skydda miljön och förebygga föroreningar från verksamheten genom att proaktivt se över 

arbetssätt och uppmärksamt följa lagar och andra bindande krav från samhälle, kunder och andra 

intressenter. 

Våra kunders verksamhet har ofta en betydande miljöpåverkan, därför utmanar vi oss själva och våra 

kunder genom att arbeta proaktivt och ha ett hållbarhetsperspektiv i de lösningar vi gemensamt 

skapar.  

Vi arbetar för ett effektivare resursutnyttjande och ökad miljömedvetenhet i allt vi gör. Grunden är att 

det skall finnas ett verkligt behov, så att vi inte förbrukar mer resurser än nödvändigt.  Kontinuerligt ser 

vi över de varor och tjänster vi köper in för att byta ut dessa mot mer hållbara alternativ. Vi prioriterar 

leverantörer som är certifierade enligt ISO14001 eller kan visa att de följer liknande 

miljöledningssystem. 

Vi har ambitionen att nå nollutsläpp av CO2 innan 2045. 

SOCIALT ANSVAR 

Softronics verksamhet påverkar alla de människor som möter verksamheten i olika sammanhang. Det 

innebär att vi behöver ta hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, 

leverantörer, kunder eller på annat sätt påverkas av vår verksamhet. 

Att systematiskt arbeta med informations- och IT-säkerhet är en förutsättning för ett hållbart samhälle. 

Det handlar både om sårbarheter i IT-infrastrukturen, som att försvåra och förhindra relaterad 

brottslighet i alla former och att kunna upptäcka och avvärja attacker mot alla delar i samhället. 

Softronic jobbar aktivt med att utveckla tjänster inom området, ge bra råd till våra kunder och 

implementera detta perspektiv i allt vi gör.  
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På Softronic är vi övertygade om att mångfald berikar, skapar dynamik, ökar innovationsförmågan och 

förbättrar arbetsklimatet. Vi arbetar för en inkluderande arbetsplats med en kultur där alla har samma 

möjligheter och rättigheter och ger alla lika förutsättningar för att få ihop sina privata liv med ett 

intressant och utvecklande arbete.  

Vi arbetar för en jämn könsfördelning på Softronic. År 2030 ska andelen kvinnor respektive män vara 

minst 40/60. 


