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HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbar utveckling och CSR (Corporate Social Responsibility – 
eller företagsansvar) är grundläggande för DistITs verksamhet. 
Dels på grund av efterfrågan från kunder, anställda och andra 
intressenter, dels eftersom CSR- och hållbarhetsfrågor skapar 
nya affärsmöjligheter för oss.

Allt vi gör påverkar vår omvärld på något sätt. Vi ansvarar 
för vår verksamhet och för den påverkan vi har på miljö och 
människor. Våra kunder har höga krav, och vi vet att dessa 
även innefattar att vi som företag tar vårt ansvar. Vi bedriver 
därför ett medvetet hållbarhetsarbete.

Vi arbetar målmedvetet med att integrera i våra affärer och 
i vår dagliga verksamhet. Detta innefattar ansvarstagande 
både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
perspektiv som t.ex. arbete för förbättrade arbetsvillkor i 
leverantörsfabrikerna, etikfrågor, förhållningssätt vad gäller 
mänskliga rättigheter och miljöarbete. Dessa frågor är 
grundläggande för DistITs samtliga verksamheter. Bolagen 
inom DistIT-koncernen skall vara ansvarsfulla affärspartner 
och driva ett hållbart företagande baserat på affärsetik, 
antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
jämställdhet och mångfald samt resursanvändning. 
Ambitionen är att alla bolag inom DistIT-koncernen ska 
anpassa sin verksamhet till denna policy i möjligaste mån.

AFFÄRSMODELL 

DistIT AB ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer 
inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och 
datakommunikation primärt i Norden och Baltikum. Bolagen 
inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-
produkter till IT- och AV-marknaden i Norden och närområdet.

Bolagen inom DistIT-koncernen skall med Norden och 
Baltikum som huvudmarknader erbjuda marknadens 
bästa produktutbud inom de nischer som bolagen verkar. 
Konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god 
service och support skall vara ledorden.

Försäljning sker via fysiska och digitala kanaler. 
Hemelektronikskedjor, lågprisbutiker, fackhandel, daglig-
varuhandel, telekom, e-handel, konsulter, kontorsvaruhus, 
integratörer och installatörer är våra kanaler för att nå 
företagskunder och konsumenter.
IT och hemelektronik är en dynamisk och växande marknad. 
Konsumtion av IT-tillbehör och AV-produkter växer 
regelbundet i företag, hem och skola. 

DistITs POLICY I HÅLLBARHETSFRÅGOR

MILJÖANSVAR 

INLEDNING
Vår miljöpåverkan sker främst genom godstransporter, 
energikonsumtion, avfall och förpackningar. Vi arbetar aktivt 
för att minimera vår miljöpåverkan inom varje område. Även 
vid val av persontransporter och elleverantörer beaktas 
miljöpåverkan.

VÅR MILJÖPOLICY
DistIT AB och dess dotterbolag strävar efter att bedriva sin 
verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Både som företag och individer har vi alla ett stort ansvar för
 vår gemensamma miljö. Därför arbetar vi ständigt med att 
förbättra våra rutiner inom miljö och kvalitet.

Vår målsättning är att:
- öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos

alla anställda
- påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag,

leverantörer, myndigheter och organisationer
- se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
- ständigt sträva efter att effektivisera resursanvändningen

inom företaget

MILJÖORGANISATION
Från och med 2008 drivs våra miljöfrågor av en miljöansvarig 
inom DistIT. Genom detta ökas samordningen och 
integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt 
miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning 
till all verksamhet i koncernen med dess dotterbolag. För 
att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av 
vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår 
verksamhetsutveckling. 

HANDLINGSPLAN
Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. 
Handlingsplanen omfattar följande: 

• Källsortering av avfall
Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning.

• Energisparåtgärder
Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och
adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet
för att sprida information till personal, kunder och
leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de
belysningsarmaturer där detta är möjligt.

• Miljöanpassade inköp
Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp
av produkter som används i verksamheten, allt från fordon
och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har
medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter.
Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid
personalmöten.

• Miljökrav på våra produkter och tjänster
De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara
tillverkade av material som kan återvinnas eller av
återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets
mål är att ta bort produkter ur verksamheten som
inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som
innehåller miljöfarliga ämnen. Vi är anslutna till REPA
som är näringslivets lösning på producentansvaret för
förpackningar av plast, metall, papper/kartong och
wellpapp. REPAs uppgift är att erbjuda alla företag tillgång
till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar.
Genom att ansluta oss till REPA fullgör vi de krav som
ställs på oss i förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).
Reparegistret AB var tidigare ett helägt dotter¬bolag till
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Genom
fusionen den 1 april 2013 upphörde dotterbolaget och de
producentföretag som var anslutna till REPA blev därmed

HÅLLBARHETSRAPPORT

DISTIT ÅRSREDOVISNING 2018  1



anslutna och kunder till FTI. Elektrisk och elektronisk 
utrustning kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen 
såsom kvicksilver, kadmium och bly. De kan utgöra en 
risk för människors hälsa och för miljön, framför allt vid 
hantering av avfall. Det kan därmed föreligga en risk att 
dessa ämnen kommer ut i naturen och förorenar bl a 
grundvattnet. 

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances 
Directive) syftar till att minska riskerna för människors hälsa 
och för miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, 
sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB (Polybrominated 
biphenyl) och PBDE (Polybromerade difenyletrar) i elektrisk 
och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ 
eller alternativ teknik. RoHS-direktivet begränsar innehållet 
av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Ett annat syfte med direktivet är att förbättra möjligheten 
till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från 
sådan utrustning.

Vi följer WEEE-direktiven (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) kring elektroniskt avfall, och tar vårt 
producentansvar genom vårt medlemskap i de nationella 
systemen för avfallshantering.

Vi är även medlem i El-Kretsen som är näringslivets 
servicebolag och som har till uppgift att uppfylla 
producentansvaret inom elektriska och elektroniska 
produkter samt batterier. Lagstiftningarna som reglerar 
producentansvaret och således ligger till grund för El-
Kretsens verksamhet är, SFS 2005:209, 2005:210, 2008:834.
Tillsynsmyndighet för dessa och ansvarig för att lagen 
efterlevs är Naturvårdsverket.

• Miljökrav på våra leverantörer
Ett av företagets miljömål är att påverka våra
huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin
produktion och verksamhet.

• Användning av bästa möjliga bränsle och
minskad bränsleförbrukning
Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten
föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för
att minska bränsleförbrukningen när det gäller transport av
varor och produkter.

• Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer
Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap
om företagets miljömål. Genom muntlig och skriftlig
kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande
miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt
pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

FÖRETAGSANSVAR

INLEDNING 
Hos DistIT AB och dess dotterbolag betyder kvalitet inte bara 
att våra produkter ska motsvara eller överträffa kundernas 
förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska 
ske under goda förhållanden och att våra kunder ska vara 
nöjda med oss som företag. Att ta ansvar för hur människor 
och miljö påverkas av vår verksamhet är också en viktig 
förutsättning för att samtliga dotterbolag ska växa med 
fortsatt god lönsamhet. Här förklarar vi hur vi gör det. 

VÅR UPPFÖRANDEKOD
Syfte
Syftet med uppförandekoden är att skapa en gemensam 
värdegrund att arbeta efter tillsammans med våra 
leverantörer.

Våra kunder har höga krav och vi vet att dessa även innefattar 
att vi som företag tar vårt ansvar.

Långsiktiga relationer med intressenter, goda arbetsmetoder 
och en hög affärsetik och moral är viktiga framgångsfaktorer 
för varaktig tillväxt och hållbarhet.

DistIT ABs uppförandekod baseras på FNs deklaration 
om de mänskliga rättigheterna från 1948, FNs konvention 
om barnens rättigheter, Internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966, ILOs 
(International Labour Organization) konventioner och andra 
vid var tidpunkt gällande relevanta internationella standarder 
gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

Besök i fabriker ska genomföras regelbundet av vår personal 
men även av oberoende tredje part. Det åligger leverantören 
att säkerställa implementering av denna uppförandekod i sin 
verksamhet. Våra leverantörer är också skyldiga att se till att 
alla deras leverantörer, underleverantörer, producenter och 
affärspartners som deltar i tillverkning av varor och tjänster 
för bolag inom DistIT-koncernen följer denna policy. Förutom 
DistITs uppförandekod skall leverantören följa nationella lagar 
och förordningar.

VÅRA KRAV PÅ LEVERANTÖRER
1. Tvångsarbete
Leverantörer får inte delta i eller dra fördel av någon
form av tvångsarbete som straffarbete, slavarbete eller
människohandel. Arbetstagarna skall ha rörelsefrihet under
sin anställning. Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagare
ska deponera sina identitetshandlingar eller ställa säkerhet.

2. Barnarbete och unga arbetstagare
Leverantörer får inte delta i eller dra fördel av barnarbete.
Ingen anställd ska vara under 15 år (eller 14 år om nationell
lagstiftning tillåter detta). Vid fördelning av arbetsuppgifter
skall särskild hänsyn tas till arbetstagarens ålder för att inte
riskera skador på hälsa, säkerhet eller moral.

3. Icke-diskriminering
Leverantörer skall inte delta i eller stödja diskriminering
baserad på ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk åsikt,
kast, sexuell läggning eller andra karaktäristiska kännetecken.
Anställning, ersättning, förmåner, befordran osv. skall enbart
baseras på relevanta och objektiva kriterier.

4. Rätten att organisera sig
Arbetstagarna skall ha full rätt att ansluta sig fackligt eller
på annat sätt organisera sig för att förhandla kollektivt, utan
inblandning från arbetsgivaren. I de fall fackföreningar inte är
tillåtna eller endast statlig fackförening finns att tillgå skall
leverantören underlätta för arbetstagarna att på annat sätt
organisera sig för att diskutera arbetsrelaterade problem och
möjligheter.

5. Anställnings- och arbetsvillkor
Leverantörer skall skydda arbetstagare ifrån alla former
av kränkande behandling, fysiska, sexuella eller verbala
trakasserier. Leverantörer skall följa lagstiftning eller
branschpraxis (det av dessa som ligger högst) för lönesättning
och förmåner. Lönen skall räcka till att ge arbetstagaren och
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dennes närmaste en människovärdig tillvaro.
Alla arbetstagare har rätt till ett skriftligt avtal skrivet på 
landets språk, föräldraledighet, sjukledighet och betald 
semester. Nationella lagar ses som minimum.
Arbetsveckan skall begränsas till 48 timmar. Övertid skall 
vara frivillig, sällsynt och inte överstiga 12 timmar i veckan. 
Arbetstagaren har rätt till minst en hel dags ledighet i veckan 
och tillräckligt många raster och tillräcklig vila mellan 
arbetspassen.

6. Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Leverantörerna ska följa hälso- och säkerhetsföreskrifter
enligt internationella standarder om den inhemska
lagstiftningen är svag eller dåligt. Det aktiva samarbetet
mellan ledning och arbetare och/eller deras representanter
är avgörande för att utveckla och genomföra system som
säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan
uppnås genom inrättandet av arbetarskyddskommittéer.

Leverantörerna ska se till att det finns system för att upptäcka, 
bedöma, undvika och reagera på potentiella hot mot hälsa och 
säkerhet för arbetstagare. De ska vidta effektiva åtgärder för 
att förhindra arbetare från att ha arbetsrelaterade olyckor, 
skador eller sjukdomar. Dessa åtgärder bör syfta till att 
minimera orsakerna till riskerna på arbetsplatsen.

Leverantörer ska sträva efter att förbättra skyddet för 
arbetstagare i händelse av olycka, bland annat genom 
obligatoriska försäkringssystem.

Arbetstagaren säkerhet skall prioriteras i alla lägen. 
Ingen farlig utrustning eller osäkra byggnader accepteras. 
Leverantörerna ska vidta lämpliga åtgärder för att stabiliteten 
och säkerheten i utrustning och byggnader som de använder 
är tillräckliga samt för att skydda mot varje förutsebar 
nödsituation.

Leverantörer skall tillse att arbetstagarna arbetar i en 
säker och hälsosam miljö, innefattande men inte begränsat 
till, skydd från brand, olyckor och hälsofarliga kemikalier. 
Arbetsgivaren skall tillhandahålla de anställda nödvändig 
säkerhetsutrustning och utbildning för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Rent dricksvatten och 
toaletter skall finnas tillgängligt för alla arbetstagare. Om 
företaget tillhandahåller boende skall ovan även omfatta detta 
boende.

7. Korruption och mutor
Leverantörer skall avhålla sig ifrån att muta eller på annat
sätt felaktigt påverka myndighetspersoner, personer från
domstolsväsendet eller andra personer i maktställning i syfte
att få otillbörlig fördel i kommersiella sammanhang.

8. Ansvar för härkomst av vissa mineraler
Leverantörer ska ha en policy att i rimlig grad säkerställa
att tantal, tenn, volfram och guld i de produkter de tillverkar
inte direkt eller indirekt finansierar eller gynnar väpnade
grupper som begår allvarliga brott mot de mänskliga
rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo eller ett
angränsande land. Leverantörer skall genomföra kontroller på
förädling och spårbarhet av dessa mineraler samt göra sina
kontrollsåtgärder tillgängliga för kunder på kundens begäran.

9. Miljöskydd
Leverantörer skall sträva efter att minska sin negativa
påverkan på miljön genom att reglera bl.a.

- användning av naturliga resurser, vatten och energi
- utsläpp till luft och vatten
- störande buller, besvärande lukter och utsläpp av

fabriksdamm
- potentiell och faktisk markförorening
- hantering av farliga ämnen
- hantering av farligt och ofarligt avfall
- utförande och hantering av produkter (design, förpackning,

transport, återvinning m.m.)

Leverantörer skall sträva efter ständiga förbättringar i sitt
miljöarbete. Nationella lagar ses som minimum.

10. Nolltollerans-regler
Bolag inom DistIT-koncernen har inte affärsförbindelser med
leverantörer som deltar i brott mot mänskliga rättigheter.
Följande ser vi därför som oacceptabelt:

- utnyttjande av bunden arbetskraft, tvångsarbete inkluderat
fängslad arbetskraft och trafficking

- alla former av barnarbete, inkluderat tvångsarbete,
barnprostitution och andra arbeten som kan riskera barnets
hälsa, säkerhet och moral

- hård, omänsklig eller kränkande behandling eller
bestraffning av personal

- att utsätta arbetstagare för livshotande arbetsmiljö
där de inte blivit informerade om riskerna och där inga
säkerhetsåtgärder har vidtagits

- avsiktlig förorening i vatten, luft eller avsevärd förorening av
mark

- deltagande I brott mot internationell humanitär lag
och andra brott mot mänskligheten definierade av
internationella lagar

Om bolag inom DistIT-koncernen har anledning att 
tro att sådana överträdelser har blivit begångna av 
leverantörer upprepade gånger kommer bolaget att avsluta 
affärsförbindelsen med omedelbar verkan och vid grövre brott 
även göra anmälan till lämplig nationell myndighet.

MÅNGFALDS- OCH
JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

DistITs jämställdhetsarbete präglas av respekt för individen 
och individens integritet.
Detta innebär att:

- kvinnor och män skall behandlas lika som individer i alla
sammanhang och ingen ska på grund av sitt kön ifrågasättas
i sin yrkesroll

- arbetsgivaren och varje enskild medarbetare i både ord och
handling arbetar för en jämställd arbetsplats där män och
kvinnor har lika värde

- vi skall aktivt verka för att både kvinnlig och manlig
kompetens representeras i arbetsgrupper, projekt mm.

- kvinnor och män har lika lön för lika eller likvärdiga
arbetsinsatser

- vår arbetsmiljö skall vara fri från kränkande särbehandling
inklusive sexuella trakasserier

- anställdas olika erfarenheter och kulturella skillnader
tillvaratas

DISTIT ÅRSREDOVISNING 2018  3



- kvinnor och män ges lika rätt till utveckling i arbetet (med
utvecklingssamtalet som grund)

- kvinnor och män ges samma möjlighet att förena
föräldraskap och arbete

- arbetsplatsen och dess organisation, teknik och
arbetsinnehåll är anpassade för både kvinnor och män

Det är varje medarbetares ansvar att aktivt ta del av 
jämställdhetsarbetet för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Chefer på alla nivåer skall tydliggöra, vidareutveckla och 
konkret genomföra jämställdhetspolicyns intentioner.

Som arbetsgivare tar vi avstånd från alla former av 
diskriminering och trakasserier p.g.a. kön, funktionella 
funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller 
religion.

VISSELBLÅSARFUNKTION

DistITs goda varumärke och förtroende bygger på hög 
integritet och god affärssed. På DistIT tror vi att öppenhet 
och bra kommunikation inom organisationen leder till en bra 
företagskultur.

Visselblåsarfunktionen handlar om att rapportera 
olagliga, eller misstänkt olagliga handlingar och brott 
mot DistITs uppförandekod. Vi är måna om att identifiera 
oegentligheter i vår verksamhet. Exempel på oegentligheter 
inkluderar sexuella trakasserier, bedrägeri och korruption, 
diskriminering och brott mot miljön och mänskliga rättigheter.

Alla medarbetare har rättigheter och skyldigheter att 
rapportera oegentligheter rörande korruption, missbruk 
av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarliga 
tjänstefel eller miljöbrott. 

Information om visselblåsarfunktion, hur det går till och hur 
medarbetare kan skicka in anmälan ska finnas tillgänglig på 
respektive dotterbolags hemsida. 

Anmälan skall kunna göras anonymt och/eller konfidentiellt. 
Klagomål eller rapporter om oegentligheter ska skickas 
till Charlotte Hansson, styrelseledamot DistIT AB, 
visselblasarfunktion@distit.se, som ansvarar för att ärenden 
skyndsamt behandlas.

RISKER OCH RISKHANTERING

Ett företag är summan av sina beslut. Många ansvarslösa 
beslut leder till högre risk samtidigt som många ansvarsfulla 
beslut leder till lägre risk. Låg risk kännetecknas av att 
företaget tar hänsyn till ekonomisk, social och miljöpåverkan 
i alla beslut. Det är styrelse och ledning som tar besluten 
i företaget, men det är intressenterna som bestämmer 
om företaget skall få finnas kvar eller inte. Företagets 
intressenter vid låg risk består bland annat av nöjda kunder, 
lojala anställda, nöjda ägare, nöjda finansiärer, engagerade 
leverantörer, goda relationer med NGOs (Non-Governmental 
Organization) och positiv uppmärksamhet i media. 

För att infria marknadens och kundernas förväntningar samt 
koncernens egna mål strävar DistIT-koncernen efter att 
ständigt anpassa verksamheten till ökade krav på öppenhet 
och hållbarhetshänsyn. Oförmåga att bedriva ett effektivt 
hållbarhetsarbete kan medföra sämre kostnadseffektivitet 
samt minskat förtroende från kunderna.  Marknadspositionen 
kan stärkas om dotterbolagen bättre än konkurrenterna 
kan möta kundernas efterfrågan på såväl insyn, kvalitet och 
mänskliga rättigheter som miljöanpassade produkter. Ökad 
kostnadseffektivitet kan uppnås genom minskad energi- och 
materialförbrukning i verksamheterna. DistITs möjligheter att 
verka för en mer hållbar utveckling är i regel störst genom 
krav på leverantörer, utbildning av personal och genom 
att informera kunderna. Koncernens hållbarhetsarbete 
utvecklas kontinuerligt för att minska klimatpåverkan, 
förbättra energieffektivitet och transporter, säkra socialt 
ansvar i distributionskedjan och förbättra säkerhet, hälsa och 
välbefinnande hos personal.

Dotterbolag inom koncernen har olika verksamheter inom 
sitt ansvarsområde med olika risker inom miljö, arbetsmiljö, 
sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och korruption. 
Varje dotterbolag identifierar riskområdena och ska 
riskbedöma för de arbeten och arbetsplatser som finns inom 
respektive verksamhet. Risker i leverantörsledet ska hanteras 
i enlighet med DistITs uppförandekod.
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VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2018

INLEDNING
Vi slår fast i vår vision att vår tillväxt ska vara lönsam, grön 
och hållbar. I vår hållbarhetspolicy beskriver vi de frågor vi vill 
arbeta med för att uppnå vår vision. Det övergripande ansvaret 
för vårt hållbarhetsarbete har vår verkställande direktör. Den 
verkställande direktören är ansvarig inför styrelsen för att vårt 
arbetssätt ska överensstämma med vår vision om tillväxt. Det 
operativa hållbarhetsarbetet drivs av respektive verkställande 
direktör i dotterbolagen och samordnas centralt av ansvarig 
person.

HÅLLBARHETSARBETE UNDER 2018
Arbetet med implementering av policyn, rutinbeskrivningar 
och uppföljningar hos respektive dotterbolag påbörjades redan 
2015. I framtagning av rutiner och uppföljningsmodeller togs 
hänsyn till bland annat respektive dotterbolags företagskultur 
och affärsmodeller. Styrelsen tillsatte även en samordnare 
som tillsammans med respektive dotterbolags ledning 
påbörjade implementering av policyn samt framtagning av 
rutiner och uppföljningsmodeller för respektive dotterbolag.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN 
1. Vårt produkt- och leverantörsansvar
Våra kunder förväntar sig att våra produkter är hållbara i alla
avseenden. Därför är det viktig för oss att våra leverantörer tar
hänsyn till miljöaspekter vid tillverkning, respekterar sociala
förhållanden och mänskliga rättigheter, avstår korruption och
mutor samt tar ansvar för härkomst av vissa mineraler (s k
konfliktmineraler).

Målsättning 2018 
Koncernen satte upp ett nytt mål för dotterbolagen under 
2018 som innebar en utveckling av påbörjade arbetet med 
certifiering av leverantörer och omfattade de 40 största 
leverantörerna av egna varumärken. Dessa leverantörer står 
för ca 85 % av den totala importen av egna varumärken inom 
koncernen under 2018. Uppföljning av dessa leverantörer 
skulle fortgå löpande och resultatet skulle presenteras i 
samband med årsredovisningen 2018.

Status och resultat 2018 
Som ett resultat av denna åtgärd certifierade sig över 73 % av 
dessa leverantörer som godkänd leverantör genom att uppfylla 
kraven enligt BSCI (Business Social Compliance Initiative) 
eller Sedex/SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) samt 
medlemskap i någon av nämnda organisationer under 2018. 
Fem leverantörer som inte kunde uppfylla kraven fasades 
ut. Det pågår en diskussion med övriga leverantörer om en 
certifiering under 2019. 

Nytt mål för 2019 
Koncernens nya mål för dotterbolagen under 2019 är ett 
fortsatt arbete med certifiering av leverantörer. Målsättningen 
är att minst 90 % av alla leverantörer av egna varumärken 

till respektive dotterbolag skall vara certifierade under 2019. 
På detta sätt kommer ca 95 % av den totala importen av 
egna varumärken inom koncernen att handlas av certifierade 
leverantörer. Uppföljning av dessa leverantörer kommer 
att fortgå löpande och resultatet kommer att presenteras i 
samband med årsredovisningen 2019.

2. Vårt miljöansvar
Inom miljöområdet kommer dotterbolagen att utöva gällande
miljölagar i de länder bolagen är verksamma i. Dotterbolagen
ska även effektivisera energiförbrukningen, sortera papper och
kartonger till återvinning och minska CO2-utsläppen genom
samordnad transport. Resultatet av dessa åtgärder kommer
att presenteras årligen i vår hållbarhetsrapport. Från och med
2019 ska dotterbolagen anordna källsortering och återvinning
av allt avfall på kontor. Sorteringen omfattar metall, plast,
glas, elektronik, ljuskällor, wellpapp, papper och matavfall.

Koncernen målsättning för nya tjänstebilar som tas i bruk från 
2019 innebär att dessa bilar skall vara antingen elbilar eller 
plug-in elhybrider.

Utleveranser av varor från dotterbolagens lager genomförs av 
speditionsföretag. PostNord och Bring står för över 80 % av 
alla transporter idag. 

PostNord har ett uttalat miljömål att sänka koncernens 
koldioxidutsläpp i absoluta ton med 40 % mellan år 2009 och 
2020.

Brings övergripande miljömål är att innan år 2025 använda 
endast förnybar energi till sina fordon och fastigheter. 

Läs mer om PostNords och Brings miljöarbete på
www.postnord.se samt www.bring.se.

ELFÖRBRUKNING SWEDELTACO AB (KWH)

OMSÄTTNING (MSEK)
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2 kap. lagen göras senast sex (6) månader efter lagens 
ikraftträdande. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn 
och registrering av verkliga huvudmän i juridiska personer 
samt truster och liknande juridiska konstruktioner förhindra 
att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. DistIT har i 
enlighet med lagen rapporterat samtliga sina huvudmän.

Marknadsmissbruksförordningen (MAR)
Riksdagen beslutade under 2016 om nya regler till 
marknadsmissbruksförordningen (MAR). De nya reglerna 
innefattade i huvudsak ändrad rapporteringsplikt för personer 
i ledande ställning och närstående till Finansinspektionen 
(FI) och bolaget, en ny definition av insiderinformation 
samt nya regler för upprättande av insiderförteckningar. 
DistIT har i enlighet med förordningen skapat instruktioner 
och rutiner för identifiering, hantering och dokumentation 
av insiderinformation inom organisationen. Om ett 
pressmeddelande innehåller insiderinformation ska 
hänvisning till MAR inkluderas. DistIT skickade ut sammanlagt 
20 pressmeddelanden under 2018. Av dessa bedömdes 
15 pressmeddelanden innehålla information som utgör 
insiderinformation.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i DistIt AB, org.nr 556116-4384 
 

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för räkenskapsåret 2018 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.

 
Granskningens inriktning och omfattning  
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre 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 4 april 2019
Grant Thornton Sweden AB

Daniel Forsgren
Auktoriserad revisor

3. Vårt medarbetaransvar (Visselblåsarfunktion)
Under 2017 fattade DistIT beslut om att skapa en
visselblåsarfunktion inom koncernen. Information om
visselblåsarfunktion, hur det går till och hur medarbetare
kan skicka in anmälan ska finnas tillgänglig på respektive
dotterbolags hemsida.

Charlotte Hansson, styrelsemedlem i DistIT var under året 
ansvarig för att ta emot och skyndsamt behandla inkomna 
ärenden. Inga ärenden har dock för 2018 års verksamhet 
rapporterats in.

4. Stöd till samhället
DistITs styrelse antog även under 2016 ett program för stöd till
samhället i form av ett ekonomiskt stöd till organisationer som
hjälper utsatta människor i världen. Det ekonomiska stödet
kommer att motsvara 0.01 % -enheter av koncernens totala
årsomsättning.

DistITs styrelse har liksom tidigare år bifallit DistITs VDs 
förslag om att lämna en donation till Läkare Utan Gränser 
(MSF). Årets donation uppgår till 200 000 kr (175 000). 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation 
som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. Läkare 
Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig 
och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk 
tillhörighet. Läkare Utan Gränser tilldelades 1999 Nobels 
fredspris. DistITs syfte är att stödja deras fantastiska arbete 
för att rädda liv och stödja deras humanitära kamp i världen. 

5. Övriga icke-finansiella förhållanden relevanta
för verksamheten

GDPR
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen 
gäller som lag i alla EUs medlemsländer. DistIT arbetade 
aktivt sedan 2017 med anpassning till denna nya lag. Styrelsen 
hade utsett en arbetsgrupp för att genomföra detta arbete och 
implementera eventuella nödvändiga nya processer.

Som ett första steg kartlade dotterbolagen befintliga processer 
för att identifiera var personuppgifter hanteras och vilka 
integritetsrisker som finns. Kartläggningen omfattade även 
egna IT-system och hur personuppgifter lagras eller överförs 
till andra system, parter och till länder utanför EU-området. 
Därefter har dotterbolagen med hjälp av experter och jurister 
utarbetat och framtagit nödvändiga dokument och rutiner 
för hantering av personuppgifter i enlighet med nuvarande 
förordning.

VERKLIG HUVUDMAN
Lagen om verklig huvudman (Lag (2017:631)) trädde i kraft 
den 1 augusti 2017 och har registreringsskyldighet uppstått 
i och med ikraftträdandet av lagen ska en anmälan enligt 
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