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Våra värderingar

Respekt
Vi visar alltid största 
respekt till våra 
medarbetare, 
företaget, våra 
konkurrenter, kunder 
och partners.

Sparsamhet
Vi använder våra 
resurser på ett klokt 
sätt, med effektiv 
planering och komm- 
unikation samt optime- 
rade processer som 
alla bidrar till att mini- 
mera kostnaderna inom 
samtliga verksamhets-
områden.

Teamwork
Vi förstår och inser att 
vi är starkare som 
grupp än som 
individer, så vi arbetar 
tillsammans för att 
uppnå våra gemen-
samma mål.

Ärlighet
Vi strävar efter att 
alltid visa respekt 
genom att hålla oss till 
fakta, uppfylla löften 
och erkänna misslyck-
anden. Vi värnar om 
ärlig kommunikation i 
hela företaget.
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HÅLLBARHETS-
RAPPORT

STRAX ambition är att göra affärer på ett 
hållbart sätt inom alla områden där det är 
möjligt. Hållbarhet beaktas i lönsamhets- och 
riskanalyser, affärs- och produktutveckling, 
investeringar samt i vår kommunikation med 
intressenter. Genom att göra detta kan vi 
erbjuda innovativa produkter på ett mer 
konkurrenskraftigt sätt, medan vi bevarar och 
förbättrar resurserna för kommande genera-
tioner. Vi arbetar inte bara för att säkerställa 
höga krav på företagsansvar internt, utan 
uppmuntrar även våra externa samarbets-
partner att tillsammans hantera sociala och 
miljömässiga risker och möjligheter.

En tydlig vision och gemensamma värde-
ringar ligger till grund för vårt beteende och 
agerande inom STRAX. De uttrycker vår 
företagskultur, vilken är i linje med hållbara 
affärsprinciper.

Den här rapporten ger en översikt över vad vi 
försöker uppnå med vår hållbara affärsstrategi, 
tillsammans med våra framsteg hittills.

STRAX affärsmodell och hållbarhetskontext
STRAX är ett marknadsledande globalt företag 
som specialiserar sig på mobiltillbehör och 
smarta enheter. STRAX har byggt upp en varu- 
märkessamling i tillägg till de värdeskapan-
de kundspecifika lösningar och tjänster som 
erbjuds.

STRAX varumärkessamling omfattar våra 
egna märken XQISIT, GEAR4, Urbanista, 
THOR, avo+, FLAVR och Eule, samt de licen-
sierade varumärkena adidas och Bugatti.
Utöver detta representerar STRAX över 
40 större varumärken inom mobiltillbehör. 
STRAX säljer i alla huvudkanaler, från telekom- 
operatörer, grossister och elektronikbutiker 
till livsstilsbutiker och direkt till kunder online.
STRAX grundades 1995 i Miami och Hong-
kong och har sedan dess vuxit världen över. 
I dag har STRAX över 200 medarbetare i 13 
länder, med operativt huvudkontor och logistik- 
och distributionscenter i Tyskland.

70 procent av STRAX försäljning kommer  
från portföljen med egna varumärken och 30 
procent från samarbetspartnernas varumär-
ken. STRAX egna varumärken utvecklar, 
tillverkar, paketerar och säljer produkter inom 
området mobiltillbehör och smarta enheter.

STRAX har inga egna fabriker och all tillverk-
ning sker hos leverantörer/fabriker från tredje 
part. 99 procent av tillverkningen är baserad i 
Sydostasien. Koncentrationen av tillverkning-
en i ett geografiskt område när försäljningen 
är global resulterar i en transportrelaterad af-
färsmodellsutmaning utifrån ett miljöperspek-
tiv. Att utveckla och tillverka egna produkter 
skapar ytterligare krav på kontroller av de 
material som används i produkterna, samt på 

Alla företag ställs inför olika utmaningar med koppling till miljö 
och företags sociala ansvar beroende på vilken bransch de tillhör, 
i vilka geografiska områden de bedriver sin verksamhet och om 
de säljer produkter eller tjänster. I vår roll som global leverantör av 
mobiltillbehör och smarta enheter, brinner STRAX för att värna om 
och förbättra miljön, hälsan och välmåendet hos våra medarbetare, 
våra kunder, leverantörer och de samhällen där vi är verksamma.
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att säkerställa att de tredjepartsfabriker som 
används följer god affärssed.

STRAX strävar efter att optimera affärs- 
modellen och värdekedjan genom att ut-
veckla och marknadsföra hållbara produkter 
och tjänster. Hållbarhetsaspekterna beaktas 
genom hela värdekedjan, vilket omfattar allt 
från produktutveckling och upphandling till 
tillverkning, logistik och professionellt mark-
nadsföringsstöd på försäljningsstället.

Produktutveckling – produktsäkerhet, produkt-
kvalitet, hållbarhet, användning av kemikalier 
och material, förpackningslösningar och åter-
vinningsbarhet är viktiga hållbarhetsaspekter i 
STRAX produktutveckling.

Upphandling – upphandlingsprocessen innebär 
utmaningar med koppling till korruption och 
mutor.

Tillverkning – under hela tillverkningsprocessen 
utgör miljöpåverkan hos tillverkningstekniker-
na, mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsme-
toder och hälso- och säkerhetsfrågor viktiga 
aspekter att överväga och ta hänsyn till.

Logistik – logistiken omfattar utmaningar 
med koppling till koldioxidutsläpp.

Professionellt marknadsföringsstöd – det är 
viktigt att det professionella marknadsförings-
stödet vid slutpunkten för försäljning är i linje 
med företagets grundläggande värderingar, 
samt bidrar till den totala kvalitetsgarantin.

Principer och metoder
STRAX strävar efter att uppfylla sitt ansvar 
som företagsmedborgare och att samtidigt 
förtjäna tillit och respekt från våra kunder och 
samhället. Vår vision, våra värderingar och vår 
uppförandekod avspeglar vårt entreprenörs- 
mässiga, sociala och miljömässiga ansvars-
tagande. De är företagets bindande riktlinjer 
och tillhandahåller särskilda anvisningar om 
att ingå relationer med kunder, medarbetare, 
leverantörer och andra samarbetspartner.

STRAX efterlever FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna och Internationella 
arbetsorganisationens (ILO:s) deklaration 
om grundläggande principer och rättigheter 
på arbetet. Vi efterlever även Responsible 
Business Alliances (RBA:s) uppförandekod. 
Inom STRAX uppdaterar vi regelbundet våra 

policyer för hållbarhetsstyrning, samt interna 
standarder och processer, för att säkerställa 
att de överensstämmer med internationella 
standarder och krav från kunderna.

År 2017 gick STRAX med i FN:s Global 
Compact för att följa dess principer rörande 
mänskliga rättigheter, arbetsfrågor, miljö och 
antikorruption. STRAX ramverk för hållbarhet 
omfattar alla tio principerna i Global Compact.

STRAX uppförandekod
STRAX uppförandekod är STRAX allmänna 
hållbarhetspolicydokument och den anger vad 
som förväntas av samtliga personer som  
arbetar för och med STRAX. I den under-
stryks dessutom vårt ansvar gentemot 
kunder, medarbetare, leverantörer och andra 
samarbetspartner. STRAX uppförandekod 
baseras på företagets grundläggande  
värderingar och de tio principerna i FN:s 
Global Compact och de andra internationella 
konventioner som STRAX efterlever.

STRAX uppförandekod förpliktigar alla med-
arbetare att upprätthålla höga etiska standar-
der i sitt agerande gentemot varandra och 
när de representerar företaget. Den syftar 
även till att säkerställa en säker arbetsmiljö, 
en jämlik och rättvis behandling av alla med-
arbetare, en strikt kvalitetsstyrning och fokus 
på slutanvändaren inom produktutveckling, 
samt att förhindra, minimera och åtgärda 
verksamhetens negativa påverkan på miljön.

Uppförandekoden kompletteras av STRAX 
policy mot mutor, STRAX uppförandekod för 
leverantörer, regler för företagsstyrning och 
andra relevanta policyer.

Affärsetik och efterlevnad
För STRAX innebär affärsetik mer än att bara 
följa lagar och regler. Som en värderingsstyrd 
organisation tror vi att det är mycket viktigt 
att tillämpa ett bredare etiskt förhållningssätt 
i vår företagskultur. Det hjälper oss att för-
bättra vårt rykte och lyckas i affärsvärlden.

Antikorruption och mutor
STRAX upphandlingsprocess sker huvudsakli-
gen i Sydostasien, en marknad som ger goda 
affärsmöjligheter, men som också exponeras 
för allvarliga risker med koppling till områden 
som korruption, mutor och bedrägeri.
STRAX har nolltolerans när det gäller korrup-
tion. Vår uppförandekod och policy mot mutor 
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beskriver STRAX åtagande att upprätthålla en 
hög etisk standard när vi bedriver vår verk-
samhet och våra förväntningar på samtliga 
medarbetare och samarbetspartner. Vi stödjer 
i full utsträckning kraven i den brittiska korrup-
tionslagstiftningen samt liknande lagstiftning i 
alla regioner där vi bedriver vår verksamhet. Vi 
har infört policyer och procedurer för att säker-
ställa att vi, i den utsträckning det är möjligt, är 
förberedda på att förhindra och avskräcka från 
bedrägligt beteende i våra affärsrelationer. Det-
ta omfattar även övervakning och förhindrande 
av potentiell korruption och bestickning samt 
att hantera sådant agerande på ett lämpligt 
sätt om det upptäcks.

All personal ska vara medveten om sitt ansvar 
i förhållande till korruption och bestickning 
samt ha befogenhet att agera som en försvars- 
linje om eventuell korruption upptäcks. 
STRAX riktlinjer för gåvor och representation 
fungerar som en stödstruktur som medar-
betare kan använda för att hantera sådana 
korrupta handlingar.

STRAX har satt målet att alla medarbetare 
ska ha utbildats inom mutor och korruption år 
2020. 100 procent av medarbetarna i fast-
ställda högriskområden har slutfört och fått 
utbildning om mutor och korruption, vilket 
motsvarar 18 procent av koncernens totala 
antal medarbetare.

Hållbarhetsstyrning
Hållbarhet och etik betonas i hela STRAX 
företagsstyrning, med början från styrelsen, 
VD:n och koncernledningen. Koncernledningen 
har det yttersta ansvaret för genomförandet 
och övervakningen av STRAX hållbarhets-
arbete, samt för att deras underavdelningar 
efterlever STRAX uppförandekod. Ledningen 
ansvarar också för att upprätthålla en lämplig 
dokumentation som demonstrerar samarbets-
partnernas efterlevnad.

Efter en granskning av företagets befintliga 
policyer och riktlinjer för hållbarhet införde 
STRAX en reviderad uppförandekod år 2017. 
Ett antal mål sattes upp och resultatindika-
torer (Sustainability Performance Indicators, 
SPI:er) infördes för övervakning av områdena 
för produktefterlevnad, ansvarsfulla leveran-
törer, kolhantering, medarbetare och socia-
la villkor. Under 2018 kommer STRAX att 
fokusera på att slutföra denna process och 
mäta utvecklingen på alla valda SPI:er. Målen 

uppdateras i takt med det fortsatta arbetet.

Juridisk efterlevnad
STRAX åtar sig att följa lagar och regler i 
samtliga länder där vi bedriver verksamhet. 
Produkterna har utformats och testats för att 
uppfylla gällande standarder för produktsäker-
het, elektromagnetisk och trådlös anslutbarhet, 
ergonomi och andra lagstadgade obligatoriska 
krav när de används i avsett ändamål.

Vi tar vårt ansvar på allvar, oavsett om det 
handlar om företagsstyrning, förvaltnings-
uppdrag, medarbetaransvar, konsument-
skydd, hantering av partnerskap eller miljö-
standarder. I de flesta fall fungerar juridisk 
efterlevnad enbart som en utgångspunkt, då 
våra egna policyer tenderar att vara strängare 
än juridiska efterlevnadskrav.

Rapportera problem
STRAX medarbetare och samarbetspartner 
uppmuntras att och förväntas rapportera 
incidenter där STRAX uppförandekod inte 
har följts. Rapporterad information behandlas 
enbart i den omfattning som rimligtvis krävs 
för utredningen. Det sker inga repressalier eller 
andra negativa konsekvenser för enskilda 
personers rapportering om sådana incidenter. 
STRAX uppförandekod innehåller anvisningar 
för hur medarbetarna ska ta upp misstänkta 
problem inom organisationen.

Utveckling av hållbara leverantörsnätverk
Några av de stora riskerna och möjligheterna 
inom STRAX värdekedja finns bland leveran-
törerna i den tidigare delen av leveranskedjan. 
Med över 150 leverantörer över hela världen 
är ständiga förbättringar tillsammans med 
våra samarbetspartner vad gäller hållbarhets-
frågor inte bara avgörande för att garantera 
rättigheterna och villkoren för den personal 
som tillverkar våra produkter, utan också för att 
minimera tillverkningens negativa påverkan på 
miljön.

Vi på STRAX förväntar oss att våra leveran-
törer ska agera etiskt korrekt och i enlighet 
med internationellt erkända standarder för 
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättig-
heter, miljö och antikorruption, följa STRAX 
uppförandekod samt upprätthålla de etiska 
standarder som utgör en väsentlig del av vår 
uppförandekod.
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Ett robust ramverk för hållbarhetsstyrning
Som ett globalt företag med bred leverantörs-
bas är det en utmaning för oss att utveckla en 
full förståelse för leverantörens hållbarhets- 
arbete, även då strikta leveranskedjeprocesser 
tillämpas.

STRAX antar Responsible Business Allian-
ces (RBA:s) uppförandekod som riktlinje för 
standardisering av tillvägagångssättet med 
leverantörer vad gäller socialt, miljömässigt och 
etiskt ansvar.

STRAX har också tillämpat STRAX uppföran- 
dekod för leverantörer för att säkerställa att 
alla våra leverantörer vet vad vi förväntar oss 
av dem. Vid sidan av uppförandekoden för  
leverantörer har STRAX ett kontrakt mot 
mutor med fabriker och andra entreprenörer 
i Asien med hårda straff för mutning av eller 
olämplig påverkan på STRAX medarbetare  
eller representanter.STRAX har ändrat an-
ställningsavtalen för alla asiatiska medarbetare, 
vilket ger STRAX rätt att avsluta anställningen 
omedelbart och utan uppsägningstid om 
eventuella mutor har accepterats.

STRAX mål för samtliga leverantörer är att 
de ska uppfylla kraven rörande antikorruption 
och mutor utan allvarliga avvikelser. Under 
2017 uppfyllde 98 procent av leverantörerna 
kraven utan stora avvikelser.

Engagera leverantörer
STRAX avsikt är att främja säkra och rättvi-
sa arbetsvillkor och ansvarsfull hantering av 
miljö- och samhällsfrågor i samtliga delar av 
leveranskedjan. För att göra det stödjer vi 
inrättandet av en ledningsstruktur baserad  
på företags sociala ansvar (Corporate Social 
Responsibility, CSR) och införlivar CSR- 
prestanda som en del av våra kriterier för 
leverantörsvärdering för att skapa incitament 
för deras deltagande i dessa aktiviteter.

STRAX tror på ett självutvärderingssystem 
som över tid korrigerar beteende och skapar 
en sund kultur av förbättring för fabrikerna. 
Detta övervakas noga och kontrolleras genom 
granskningar. Vi har även infört tredjeparts- 
validering av strategiska leverantörers 
CSR-prestanda som kontroll av och komple-
ment till våra interna resultat.

STRAX strävar efter att utföra inspektioner 
hos alla större leverantörer minst en gång per 

år. Under 2017 utfördes totalt 27 inspektioner 
hos större leverantörer. Större leverantörer 
fastställs utifrån att de står för över 90 procent 
av koncernens inköp.

Alla leverantörer i områden med höga CSR- 
relaterade risker, för närvarande Sydostasien, 
ska delta i STRAX leverantörsutvecklingspro-
gram. Programmet uppmuntrar leverantörer till 
stegvis förbättring genom att erbjuda rekom-
mendationer på förbättringar av bästa praxis 
inom CSR. I slutet av 2017 hade 89 procent av 
alla leverantörer i högriskområden deltagit i 
STRAX leverantörsutvecklingsprogram.

Produktansvar
STRAX strävar efter att erbjuda sina kun-
der säkra produkter som överträffar deras 
förväntningar avseende kvalitet och säker-
het, samt vad gäller den miljöpåverkan som 
tillverkningen och användningen av dem 
resulterar i.

Kvalitetsstyrningssystem
STRAX utvecklar sin produkt under strikt 
efterlevnad av internationellt erkända säker-
hetsmässiga och juridiska krav. Föreskrifter 
som anger obligatoriska säkerhets- och 
tillförlitlighetsstandarder för vissa produkter 
definieras under produktutvecklingsstadierna 
i syfte att förhindra eller minska risken för att 
konsumenten ska skada sig. Dessa innefattar, 
men är inte begränsade till, CE (Conformité 
Européenne), FCC (Federal Communications 
Commission) och andra erkända reglerings-
organ.

STRAX har satt samman ett produktsäker-
hets- och efterlevnadsteam som kontinuerligt 
kontrollerar produktsäkerhetsfrågor inom 
leveranskedjan och rapporterar direkt till led-
ningen. Tillsammans har de utvecklat robusta 
procedurer för att avskräcka från, upptäcka 
och förhindra att icke-överensstämmande 
produkter levereras till kunder.

Grunden för dessa procedurer baseras på ett 
kvalitetsstyrningssystem och mekanismer 
för leverantörspartnerskap som säkerställer 
efterlevnad enligt strikta standarder genom 
hela leveranskedjan. Procedurer har fastställts 
för produktdesign och prestanda samt för val 
av råmaterial och lagstadgade krav. STRAX 
garanterar spårbarheten längs alla instanser 
som leder fram till processen för designgod-
kännande, vilket gör att vi kan spåra produkter 
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och komponenter till enskilda leverantörer 
och garantera leverantörernas ansvarsskyl-
dighet. Detta system ger oss också möjlighet 
att spåra icke-standardmässiga komponenter 
som kan påverka säkerheten tillbaka till källan 
och därefter genomföra analyser av bakom-
liggande orsaker och respektive lösningar.

För produktsäkerhetscertifiering anlitar 
STRAX utomstående experter för att fast-
ställa områden för ständig förbättring och 
korrigerande åtgärder, men vi dubbelkontrol-
lerar slutresultaten med våra interna testan-
läggningar och har dessutom protokoll för 
produktåterkallande vid behov.

Material och ämnen
STRAX strävar efter att spara på resurser och 
minska den miljöpåverkan som orsakas av 
våra produkter genom att använda återvin-
ningsbara plaster och förpackningsmaterial, 
samt att i rimlig utsträckning säkerställa att 
produkterna kan återvinnas.

I syfte att säkerställa att ingen av STRAX 
produkter innehåller skadliga, reglerade eller 
onödiga kemikalier, följer STRAX strikta regel-
verk i ett urval av lagstiftande miljöer runt om i 
världen, inklusive EU:s RoHS-direktiv (riktlinjer 
för att begränsa användningen av farliga äm-
nen i elektriska/elektroniska produkter) samt 
EU:s REACH-förordning (europeisk förordning 
om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier) och har ett 
heltäckande tillvägagångssätt för att säker-
ställa att våra leverantörer också gör det.

Hantering av konfliktmineraler
STRAX stöder de insatser som bedrivs av 
människorättsorganisationer i syfte att sätta 
stopp för våld och grymhet i Centralafrika. 
Det har rapporterats utförligt om att den 
främsta drivkraften bakom detta våld är det 
naturliga överflödet av mineralerna tenn, 
tungsten, tantal och guld, vilka nu kallas 
”konfliktmineraler”. År 2016 belyste Amnesty 
International även problemet med barn som 
arbetar i koboltgruvor i Demokratiska republi-
ken Kongo.

STRAX vidtar vederbörlig aktsamhet för att 
säkerställa att konfliktmineraler inte finns i 
våra produkter. STRAX kräver att alla nya 
leverantörer bekräftar att de material vi köper 
inte innehåller konfliktmineraler och leveran-
törerna meddelas regelbundet om att de ska 

uppdatera denna försäkran. Dessutom kräver 
vi att våra befintliga leverantörer som använder 
någon av de fyra metaller som anges ovan 
säkerställer att de använder godkända smält-
verk, i enlighet med Conflict Free Sourcing  
Initiative. Sedan 2017 inkluderar STRAX 
kobolt i kraven och har infört Responsible 
Cobalt Initiative (RCI), där 97 procent av leve-
rantörerna genomför självutvärderingen.  
Under 2018 kommer STRAX att införa en poli-
cy med syfte att säkerställa att alla leverantö-
rer, både i början och slutet av leveranskedjan, 
erkänner RCI och justerar sina leverantörsked-
jor utefter det för att minska mängden kobolt i 
tillverkningen. STRAX fortsätter att utvärdera 
och utveckla programmet under 2018.

Vår personal
STRAX strävar efter att erbjuda en arbets-
plats där medarbetarna kan uppfylla sin 
potential i en öppen och inspirerande arbets-
miljö. Att utveckla och behålla kompetenta 
och engagerade medarbetare, samtidigt som 
man lockar medarbetare med nya färdigheter, 
är nyckeln till fortsatt framgångsrik tillväxt för 
STRAX.

Realisera våra värderingar
STRAX åtar sig att följa höga standarder i 
syfte att kunna erbjuda en rättvis, mångfaldig, 
respektfull och säker arbetsplats för alla 
medarbetare. STRAX uppförandekod faststäl-
ler organisationens ståndpunkt inom dessa 
områden. Alla STRAX medarbetare utbildas i 
företagets uppförandekod och informeras om 
sitt personliga ansvar för att säkerställa att de 
agerar enligt den.

Hälso- och säkerhetshantering
STRAX strävar efter höga standarder för 
hälso- och säkerhetshantering. Att säkerställa 
säkerhetsmedvetenhet, positiva attityder och 
kontinuerlig förbättring av säkerhetsprestanda 
kräver engagemang och aktivt deltagande hos 
samtliga samarbetspartner, chefer, medarbe-
tare och regelbundna entreprenörer på alla 
nivåer.

STRAX arbetar aktivt och förebyggande för 
att förbättra företagets medarbetarnärvaro 
med initiativ som förebyggande hälsovård, 
vilket STRAX strävar efter att erbjuda alla 
medarbetare i koncernen.

För att kunna göra analyser och handlingspla-
ner utförde STRAX en enkät om medarbetar-
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nöjdheten (employee satisfaction, ESI) i Asien 
under 2017 med ett övergripande ESI-resultat 
på 78 procent. STRAX planerar att kartlägga 
medarbetarnöjdheten i hela koncernen under 
2018 och har ett målresultat för ESI på minst 
85 procent år 2020.

Mångfald och jämställdhet
Mångfald på arbetsplatsen bidrar till variation 
och utbyte av idéer, vilket är avgörande för 
STRAX innovationsprocess och bidrar till en 
hälsosam ledningsmiljö. STRAX har nolltole-
rans vad gäller alla former av diskriminering 
och trakasserier. Vi arbetar för att erbjuda en 
inkluderande och välkomnande miljö för alla 
våra medarbetare, kunder, frivilligarbetare, 
underleverantörer, leverantörer och klienter.

STRAX anser att lika möjligheter för bägge 
könen utgör en avgörande del inom personal-
förvaltning. Samtidigt som vi tillstår att man 
i rimlig utsträckning ska uppmärksamma och 
ge utrymme för skillnader mellan människor 
måste anställningsförhållandena se till att 
skillnaderna inte leder till diskriminering på 
arbetsplatsen. Könsuppdelningen i hela kon-
cernen är 42 procent kvinnor och 58 procent 
män. 29 procent av cheferna var kvinnor under 
året. Målet är att män och kvinnor ska represen-
teras inom ett intervall på 40 procent i chefs-
positioner år 2020.

Miljöpåverkan
Miljöhantering är en viktig del av kulturen 
inom STRAX. Vi arbetar systematiskt för att 
förhindra, minimerar och åtgärda vår verk-
samhets negativa påverkan på miljön genom 
ett proaktivt tillvägagångssätt och ansvarsfull 
hantering av dess miljöaspekter. Som en del 
av STRAX kontinuerliga förbättringsprocess 
för miljöhantering analyserar vi vår miljöpå-
verkan ytterligare i syfte att bättre förstå hur 
vi kan spela en större och mer konstruktiv roll 
i att bidra till en sundare global miljö.

Kolhantering
Det finns klara bevis för att globala tempera-
turer stiger snabbt. Det finns även en mycket 
stark konsensus bland forskare och politiska 
beslutsfattare om att koldioxidutsläpp från 
fossila bränslen i kombination med andra växt-
husgaser har en direkt påverkan på klimatet. På 
STRAX uppmärksammar vi effekterna av den 
globala uppvärmningen och arbetar för att bli 
en del av lösningen.

Kolhantering är ett relativt nytt initiativ på 
STRAX. Som ett första steg har vi identifierat 
fem initiativ som vi fokuserar på:

• Optimera transportutsläpp genom att
växla från luftburna till havsburna trans-
portmedel i så stor utsträckning som
möjligt.

• Undvika transportutsläpp genom att
prioritera tekniska alternativ som video-
konferenser och virtuella kontor

• Engagera leverantörer i att minska ener-
giförbrukning och koldioxidutsläpp vid
tillverkning

• Minska miljöpåverkan hos våra produkter
på forsknings- och designstadiet

• Använda mindre kolintensiva material,
som återvunna material, i förpackningen

På STRAX håller vi på att mäta vårt grund-
läggande koldioxidavtryck och sätta upp 
kort- och långsiktiga mål för att minska det. Vi 
strävar också efter att engagera leverantörer i 
ett samarbete för att reducera CO2 -påverkan 
under produktens livslängd.

Optimera transportutsläpp 
Transporter är STRAX största källa till utsläpp 
av växthusgaser. Ett effektivt och CO2-minime-
rande varuflöde är en av de viktigaste faktorer-
na för att minska vår negativa miljöpåverkan.

I syfte att säkerställa effektiva transporter har 
STRAX en granskningsprocess med krav som 
rör transportoptimering och transporteffektivi-
tet vid val av vilka transportföretag som ska 
användas. Genom att optimera transporterna 
och prioritera transporter till havs eller med 
tåg framför de med flyg arbetar STRAX för 
att minska företagets påverkan på miljön. 
Det mål som har satts är att transport med 
flyg inte ska överskrida 70 procent år 2020. I 
slutet 2017 uppgick mängden transport med 
flyg till 84 procent, vilket är en minskning från 
föregående år med 11 procentenheter.

STRAX arbetar även för att minska utsläppen 
från affärsresor genom att prioritera tekniska 
alternativ som videokonferenser och virtuella 
kontor, då dessa prioriteringar har gett ett 
positivt resultat. Under 2017 ökade antalet 
konferenssamtal och videomöten med 300 
procent och resandet med personliga bilar 
och företagsbilar minskade därmed.
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Cirkulär ekonomi
Mot bakgrund av att mängden globala resurser 
snabbt minskar strävar STRAX efter att förstå 
och optimera vår roll i att bidra till en cirkulär 
ekonomi.

En cirkulär ekonomi syftar till att spegla den 
naturliga världens regenerativa system ge-
nom att säkerställa att resurser kontinuerligt 
kan återvinnas och miljöpåverkan minimeras. 
För STRAX innebär det att tillverka produk-
ter som håller längre, består av miljövänliga 
material och som enkelt kan repareras eller 
återvinnas. På så sätt hoppas vi att vi inte 
bara kan främja miljön, utan också uppnå 
kostnadsfördelar för oss på STRAX och 

erbjuda våra kunder en miljövänlig produk-
tutformning och bättre hantering i slutet av 
produktens livscykel.

STRAX undersöker för närvarande hur vi 
bättre kan använda principerna för cirku-
lär ekonomin för att erbjuda värde till våra 
kunder. Vårt nuvarande tillvägagångssätt om-
fattar användning av biologiskt nedbrytbara 
plaster i produkter, användning av återvunnet 
material i förpackningar och att säkerställa 
återvinningsbarhet i linje med WEEE-direkti-
vet.

SOCIALA BIDRAGSAKTIVITETER MED FOKUS 
PÅ LOKALA BEHOV
Att vara en global samhällsmedborgare är avgörande för hur STRAX-koncernen bedriver 
sin verksamhet. STRAX tror att företagets långsiktiga framgång är beroende av välståndet 
i de samhällen där vi är verksamma. I syfte att svara på vår roll som en integrerad medlem i 
samhället främjar STRAX aktivt sociala bidragsaktiviteter med fokus på lokala behov.

Sunshine Academy
STRAX samarbetar med en kinesisk 
icke-vinstdrivande organisation, Sunshi-
ne Academy, på ett antal yrkesinriktade 
program. Sunshine Academy arbetar med 
att ge omsorg till och utbilda föräldralösa 
kinesiska barn och ge dem värdighet och 
livskunskap så att de kan leva självständi-
ga liv. Sunshine Academys elever har en 
mängd olika särskilda behov, vilket innebär 
att de kommer att behöva stöd under hela 
uppväxten och i vuxen ålder.

Genom en av STRAX viktiga tillverknings-
partner stödjer vi ett yrkesmässigt initiativ 
för att hjälpa Sunshine Academys elever få 
livskunskap på arbetsplatsen så att de kan 
bli så självförsörjande som möjligt och att 
ge dem möjlighet att få ett meningsfullt liv.

Captivating International
I november deltog STRAX Asiens team av 
frivilliga i Sunshine Academys Benefit Fair, 
ett insamlingsevenemang med två tusen 
personer, genom att anordna ett baskets-
pel med straffkast och ett dryckesstånd 
med färsk lemonad. Det var en fantastisk 
dag för både Sunshine Academy och 
STRAX.

STRAX stöder Annual Captivating Charity Auction – ett evenemang som arrangeras i partnerskap med 
Shenzhen Charity Federation. De pengar som Shenzhen Charity Federation, SHAMTSE och LOVE-
QTRA (The Seng Girls Home) samlat in under årets evenemang kommer att användas för att påverka 
livet för upp till 1 000 flickor och många av deras familjer på avsides belägna platser runtom i västra 
Kina. Fokus ligger på lösningar som växthus, djurskötsel, hälsoupplysning, stipendier till yrkesskolor 
och program som hjälper flickor att skaffa sitt första riktiga och säkra 
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HÅLLBARHETSRISKER

Intressenter har allt större krav på företagens ansvarstagande. Det aktiva 
arbetet med frågor som rör miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter 
och korruption är en integrerad del av STRAX verksamhet. Om STRAX  
arbete på dessa områden visar sig otillräckligt kan det ha en negativ inverkan 
på STRAX försäljning och marknadsandelar.

Risker i leverantörskedjan

Några av de viktigare hållbarhetsmässiga riskerna och möj-
ligheterna finns i STRAX leveranskedja. Riskerna omfattar, 
men är inte begränsade till, korruption och mutor, mänskliga 
rättigheter och rättvisa arbetsmetoder, hälsa och säkerhet 
samt miljöskador. Om STRAX leverantörer bryter mot inter-
nationella regler och lagstiftning, eller om de avviker från de 
fastställda standarderna, skulle STRAX riskera ekonomiska 
skador, negativ publicitet och juridiska komplikationer.   

STRAX förväntar sig att alla våra leverantörer ska agera 
etiskt korrekt och enligt internationellt erkända standar-
der för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, 
miljö, antikorruption och mutor. Principer och värderingar 
kommuniceras via STRAX uppförandekod för leverantörer, 
vilken STRAX tillämpar för alla leverantörer och underle-
verantörer. STRAX stödjer inrättandet av en CSR-baserad 
ledningsstruktur och införlivar CSR-prestanda som en del av 
kriterierna för leverantörsvärdering för att skapa incitament 
för deras deltagande i CSR-aktiviteter.

Risk Riskhantering

Produktrelaterade risker

STRAX förmåga att erbjuda produkter som uppfyller 
intressenters förväntningar avseende kvalitet, säkerhet och 
användning av material och kemikalier, samt att uppfylla  
alla regionala och nationella lagstadgade standarder, är 
avgörande för att behålla kundernas förtroende. 

STRAX uppfyller kraven i EU-direktiven RoHS, REACH och 
WEEE och strävar efter att minska produkternas miljöpåver-
kan genom att använda återvinningsbara plaster och för-
packningsmaterial, samt att så långt det rimligen är möjligt 
säkerställa att produkterna kan återvinnas. Produktsäker-
hetsfrågor inom leveranskedjan övervakas kontinuerligt och 
STRAX har utvecklat stabila procedurer för att avskräcka 
från, upptäcka och förhindra att icke-överensstämmande 
produkter levereras till kunder. STRAX vidtar också veder-
börlig aktsamhet för att säkerställa att konfliktmineraler och 
koboltmaterial inte används i våra produkter.

Risker med koppling till affärsetik

Med medarbetare i 12 länder och över 150 leverantörer över 
hela världen utsätts STRAX i varierande grad för risken för 
korruption. Oetiskt uppförande skulle innebära juridiska 
komplikationer och skada företagets anseende. 

STRAX har nolltolerans när det gäller korruption. Alla 
STRAX medarbetare utbildas i företagets uppförandekod 
och informeras om sitt ansvar vad gäller antikorruption och 
mutor. STRAX riktlinjer för gåvor och representation funge-
rar som en stödstruktur.

Risker med koppling till sociala förhållanden

Kompetenta och engagerade medarbetare är nyckeln till 
företagets förmåga att utvecklas enligt den långsiktiga stra-
tegiska planen och för att nå de uppsatta målen. Om STRAX 
misslyckas med att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö skulle 
det ha en direkt negativ inverkan på företagets förmåga att 
locka och behålla kompetenta medarbetare.  

STRAX åtar sig att följa höga standarder i syfte att kunna 
erbjuda en rättvis, mångfaldig, respektfull och säker arbets-
plats för alla medarbetare. STRAX uppförandekod faststäl-
ler organisationens ståndpunkt inom dessa områden. Alla 
STRAX medarbetare utbildas i företagets uppförandekod 
och informeras om sitt personliga ansvar för att säkerställa 
att de agerar enligt den.

Miljörisker vid transport av varor

Med ett globalt nätverk av leverantörer och distributörer 
bottnar en betydande del av STRAX värdekedjas negativa 
miljöpåverkan i transporten av varor i form av koldioxidut-
släpp.          

Genom att optimera transporterna och prioritera transpor-
ter till havs eller med tåg framför med flyg arbetar STRAX 
för att minska företagets påverkan på miljön.  
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MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Mål för hållbar utveckling Resultat från 2017

Leverantörskedja 100% av leverantörerna ska uppfylla 
kraven i STRAX uppförandekod för 
leverantörer vad gäller antikorruption 
och mutor utan allvarliga avvikelser.

Alla leverantörer inom högriskom-
råden (för närvarande Sydostasien) 
ska delta i STRAX leverantörsutveck-
lingsprogram. 

STRAX strävar efter att utföra inspek-
tioner hos alla större leverantörer 
minst en gång per år. 

98% av leverantörerna uppfyllde kra-
ven utan stora avvikelser under 2017.

I slutet av 2017 hade 89% av alla  
leverantörer i högriskområden deltagit 
i STRAX leverantörsutvecklingspro-
gram.

Under 2017 utfördes totalt 27 inspek-
tioner hos större leverantörer.

Affärsetik 100% av alla medarbetare ska ha 
utbildats inom områdena mutor och 
korruption år 2020.

18% av alla medarbetare hade fått 
utbildning inom områdena mutor och 
korruption vid årsslutet 2017, varav 
100% av medarbetarna i högriskom-
råden. 

Sociala förhållanden Målet är att både män och kvinnor ska 
representera minst 40% av chefsposi-
tionerna år 2020.

Koncernens ESI-resultat ska vara 
minst 85% år 2020.

Könsuppdelningen i hela koncernen 
är 42% kvinnor och 58% män. 29% av 
cheferna var kvinnor under 2017.

ESI-resultatet för Asien var 78% år 
2017. STRAX planerar att kartlägga 
medarbetarnöjdheten för hela koncer-
nen under 2018.

Kolhantering Luftburen transport ska inte överstiga 
70% år 2020.

Minska utsläppen från affärsresor ge-
nom att prioritera tekniska alternativ 
(videokonferenser, virtuella kontor).

84% av alla transporter var luftburna 
år 2017.

Under 2017 ökade antalet konferens-
samtal och videomöten med 300% 
och resandet med personliga bilar och 
företagsbilar minskade därmed.

Produktansvar Alla leverantörer ska erkänna  
Responsible Cobalt Initiative (RCI) 
och justera sina leverantörskedje- 
policyer utefter det.

Alla produkter ska uppfylla interna-
tionellt erkända säkerhetsmässiga 
och juridiska krav på de marknader 
de säljs i.

STRAX införde ett RCI-initiativ år 
2017, för vilket 97% av leverantörerna 
har genomfört självutvärderingen. 
STRAX fortsätter att utvärdera och 
utveckla programmet under 2018.

År 2017 uppfyllde samtliga 
STRAX-produkter alla lokala och 
internationella lagstadgade säkerhets-
standarder.
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Till bolagsstämman i Strax AB, 
org. nr 555539-7709

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbar-
hetsrapporten för år 2017 på sidorna 48-57 
och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekom-
mendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta inne-
bär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt min-
dre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i 

Sverige har. Vi anser att denna granskning ger 
oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm 21 maj 2018
KPMG AB 

Mårten Asplund 
Auktoriserad revisor 

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN


