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 > Omsättning på 10,3 miljarder kronor

 > Rörelsemarginal på 13,1 procent

 > Fortsatt tillväxt och global expansion

 > Nytt utvecklingskontor i Linköping

 > Investeringar i FoU motsvarande 18 procent av omsättningen

 > Utvecklat flera nya PVC-fria kameramodeller

 > Ett proaktivt och systematiskt arbete för stärkt IT-säkerhet, som syftar till 
att effektivt skydda produkter, lösningar och system

 > Initiativ för ökad jämställdhet och mångfald, såsom en ökad medvetenhet 
i rekryteringsprocessen samt lansering av ett omfattande program för 
mångfald och inkludering i Nordamerika

 > Lansering av många nya produkter och lösningar, exempelvis:

 -  Prisbelönta AXIS P3717-PLE med fyra kamerahuvuden i en kamera, vilket resulterar i  
360 graders panoramaöversikt i kombination med inzoomade detaljbilder 

 -  Utökning av AXIS Q17-serie som möter marknadens ökade behov av kraftfull zoom

 -  Komplettering av AXIS Q35-serien för utmanande ljusförhållanden i utomhusmiljöer

 -  Nya modeller av värmekameror och avancerade kameror för tuffa miljöer

 -  AXIS Audio Manager för hantering av stora och avancerade ljudsystem

Året i korthet



Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla 
nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter.  
Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och 
tjänster för videoövervakning, passersystem, ljudsystem och videoanalys, 
som distribueras i ett globalt partnernätverk.

Axis på
en minut

Americas
54%

EMEA
34%

APAC
12%

Nettoomsättning
per region 2018

Grundat  
1984 i Sverige

Total försäljning  
10,3 miljarder kronor* 

Företag i Axiskoncernen:
Citilog och 2N

*Helår 2018

Ingår i 
Canonkoncernen

EMEA: Europa, Mellanöstern och Afrika
APAC: Asien-Stillahavsregionen
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Lokal närvaro över hela världen genom 
ett omfattande partnernätverk

82% 
 mycket nöjda partner*** 

15 
 år av stabil tillväxt

 i 50 länder

 

3 253 medarbetare**

** vid utgången av 2018 
*** Partner satisfaction survey



Marknaden för sakernas internet utvecklas i ett högt tempo och där är Axis idag, 
med miljontals installerade nätverkskameror, en ledande global aktör. Samtidigt 
växer intresset för frågor kring integritet, IT-säkerhet och hållbarhet. För Axis har 
det varit avgörande att vi har tagit vårt ansvar. Med förtroende från medarbetare, 
slutkunder, partner och samhället har vi kunnat bedriva en framgångsrik affär, 
byggd på innovation och tekniskt kunnande. Så ska det fortsätta vara.

Innovation driver tillväxt
2018 blev ytterligare ett bra år för Axis. Tillväxten kom in i linje med 
målet 15 procent samtidigt som vi kunde visa fortsatt god lönsamhet. 
Bakom framgångarna ligger en stabil tillväxt i vårt baserbjudande 
inom nätverkskameror, som växer snabbare än den globala marknads-
tillväxten om 5-10 procent. Därutöver växer våra innovativa nya 
kamerakoncept samt våra initiativ inom New Business betydligt 
snabbare. Totalt sett har Axis med hög innovationstakt lyckats ta ett 
nytt steg när marknaden för våra basprodukter gradvis mognar. 

Exempel på framgångsrika erbjudanden är vår multisensorkamera med 
fyra kamerahuvuden som kan skapa en 360-graders panoramaöversikt 
utan perspektivförvrängande fish eye-effekter. Inom nätverkskopplade 
högtalare har audio for security visat sig vara ett erbjudande som ger 
våra kunder betydande effektivitetsvinster. 

Kompetenta medarbetare
Avgörande för dessa framgångar är naturligtvis alla våra kompetenta 
medarbetare. Och vi blir snabbt allt fler. Under 2018 passerade vi
gränsen 3 000 medarbetare och vid årets slut uppgick antalet 
medarbetare till 3 253. Axis växer i dag med i runda tal en anställd 
per dag. Den växande organisationen är resultat av en proaktiv 
rekryteringsstrategi. Ju fler medarbetare vi har inom både försäljning 
och FoU, desto mer långsiktiga kundrelationer och desto fler lösningar 
kan vi utveckla. Det är en strategi som hittills har fungerat väl och 
som bygger på att Axis är en attraktiv arbetsplats som erbjuder 
spännande möjligheter på en arbetsmarknad där konkurrensen om de 
bästa talangerna är hård.

Axis bas för produktutveckling finns i Lund, men under året har vi 
etablerat ett R&D-centrum i Linköping där vi på några års sikt räknar 
med att sysselsätta ett hundratal medarbetare. Produktutveckling 
sker även inom våra dotterbolag 2N i Prag samt Citilog i Paris. 
Därutöver har vi också ett utvecklingskontor i Shanghai. Vår stora 
globala närvaro med medarbetare i 50 länder stärker också vår 
attraktionskraft som arbetsgivare.

Vi utvecklas väl inom Canonkoncernen
Nu fortsätter Axis att utvecklas inom Canonkoncernen som under 
året inledde en inlösenprocess för att köpa de sista utestående 
aktierna, vilket innebär att Axis har avnoterats från Stockholmbörsen. 
Ägarmässigt innebär det en milstolpe som markerar en ny fas. När 
jag ser tillbaka på de 18 år som Axis har varit börsnoterat kan jag 
konstatera att det har varit en häpnadsväckande resa. Sedan 2004, 
då Axis helt fokuserade på nätverkskameror, har vi förändrat en hel 
bransch och gått från att vara en uppstickare till att vara den ledande 
aktören som fortsätter att driva utvecklingen globalt. Vår tillväxttakt 
har i genomsnitt varit 21 procent per år i 14 års tid. Detta ska vi alla 
på Axis vara mycket stolta över. 

Fokus på ansvar och förtroende
Positionen som en marknadsledare globalt är förknippad med ett stort 
ansvar eftersom utvecklingen inom offentlig säkerhet är komplex. 
Samtidigt som våra produkter skyddar och skapar trygghet i offentlig 
miljö, är de också föremål för debatt om personlig integritet. Frågor 
om integritet och IT-säkerhet är idag centrala i samhällsdebatten och 
i vår bransch. Införandet av GDPR är ett exempel på regulatoriska 
åtgärder som värnar om den enskildes integritet. För mig är en 
lagstiftning som denna dock bara en hygienfaktor. Vi måste se längre 
än så i varje del av vår affär. Det omfattar finansiella principer, 
vår användning och lagring av data, uppförandekoder samt andra 
hållbarhetsrelaterade frågor. Om någon länk i vår värdekedja inte 
lever upp till den standard vi själva har satt, kommer det att skada det 
förtroende vi har byggt upp sedan starten.

Teknisk utveckling ger nya etiska frågeställningar
Det är en självklarhet att Axis erbjudanden aldrig får anses vara en 
säkerhetsrisk. Flera globala företag springer ikapp för att ta kontroll 
över stora mängder data och över infrastrukturen mellan enheter och 
datalagring. För Axis är det av yttersta vikt att vi skyddar våra kunders 
data i en värld där brottsligheten på nätet är välorganiserad och till 
och med nationalstater misstänks för cyberattacker. 

Ökade krav på  
ansvar och förtroende
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Därutöver ger den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens 
och machine learning upphov till många etiska frågeställningar. Vi 
överväger dessa löpande och lägger stort fokus på frågor som rör 
integritet och etik i vår växande organisation. 

Hållbarhet i hela värdekedjan
Hållbarhet är en integrerad del i vår verksamhet och avgörande för 
vår fortsatta tillväxt och framgångsrika utveckling. Vi vill vara en 
föregångare och som ledande aktör på marknaden har vi också goda 
möjligheter att påverka vår omgivning. 

Vi arbetar systematiskt och fokuserat för att hantera hållbarhetsrisker 
och öka medvetenheten, inte bara i den egna verksamheten 
utan också hos övriga aktörer i värdekedjan – hos leverantörer, 
distributörer, partner, samt slutkunder. 

Axis tar ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar 
för hur verksamheten påverkar våra intressenter och vi agerar 
i enlighet med vår värdegrund, på ett etiskt, ansvarsfullt och 
transparent sätt i våra affärsrelationer.

Axis arbetar för att vara en god samhällsmedborgare och genom 
samhällsinitiativ bidra positivt. Vår drivande hållning uppskattas 
och bemöts positivt av våra intressenter. Under året har vi bland 
annat initierat ett arbete för att ta fram en ny miljöstrategi. Syftet 
med den nya miljöstrategin är att tydliggöra Axis miljöarbete samt 
koppla ihop detta med den förändring bolaget vill åstadkomma. 

Ett genuint engagemang för att driva verksamheten på ett hållbart 
sätt finns i alla delar av organisationen. Vi fortsätter att flytta fram 
positionerna för en förbättrad jämställdhet och ökad mångfald, 
dels internt dels genom externa initiativ. Det är glädjande att våra 
medarbetarundersökningar återigen har visat ett mycket gott 
resultat, där Axis rankades som en mycket bra arbetsplats och fick 
bra resultat inom bland annat kamratskap, stolthet och trivsel.

Göra skillnad
Vårt hållbarhetsarbete och vår hållbarhetsstrategi grundar sig på 
FN:s Global Compacts tio principer som vi undertecknade 2007. 
Principerna har sedan dess varit vägledande för hur vi bedriver vårt 
hållbarhetsarbete. Genom vårt arbete bidrar vi till Agenda 2030 och 
FN:s globala mål för hållbar utveckling. 2018 undertecknade jag The 
Copenhagen Letter, ett manifest där representanter för europeiska 
och amerikanska teknik- och designbolag förbinder sig att verka för 
en hållbar värld. 

En smartare och säkrare värld
Sammanfattningsvis ser jag fram emot en föränderlig, men samtidigt 
mycket spännande värld full av tekniska möjligheter, där vi fortsätter 
att ta vårt ansvar. Axis har under året landat tryggt ägarmässigt 
i Canon-koncernen som ger oss stora möjligheter och stöd för att 
självständigt utvecklas vidare. Protektionismen i världen ökar vilket 
skapar utmaningar, men också affärsmässiga möjligheter beroende 
på vilka länders produkter som favoriseras i olika sammanhang. Här 
har Axis en fördel av det oberoende och förtroende vi har byggt upp i 
kombination med vår innovationsförmåga.

Vår agenda är långsiktig och ambitiös. Vi arbetar kontinuerligt med 
att ta hållbarhetshänsyn i våra affärer, för att skapa innovativa och 
långsiktigt hållbara och säkra produkter och lösningar för en smartare 
och säkrare värld.  

Vi arbetar 
kontinuerligt med att 
ta hållbarhetshänsyn 

i våra affärer.
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Together,  
we pioneer 
intelligent network 
technology 
creating unique 
possibilities for 
partners, end users 
and employees.

Innovating 
for a smarter, 
safer world.

Vision

Mission
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Axis utmanar ständigt konventionerna med ambitionen att förändra  
synen på säkerhet och att skapa nya affärsmöjligheter. Det är en del  
av företagets DNA. Med nyfikenhet och öppet sinne, utvecklar Axis  
nätverkslösningar för video, audio och analysverktyg. Som bransch-
ledare inom nätverksvideo erbjuder Axis lösningar inom ett stort 
antal applikationsområden, och fler är under utveckling. Genom att 
kombinera intelligent teknologi och människors kreativitet, skapar Axis 
nya möjligheter att förutse, analysera och agera. Tillsammans med sina 
samarbetspartner strävar Axis efter att göra världen till en smartare och 
tryggare plats i framtiden.

En  
smartare, 
säkrare  
värld



Affärsmodell  
byggd på  
innovation  
och samarbete
Axis driver utvecklingen för nätverksbaserade säkerhetslösningar. Grunden för det 
är en global marknadsnärvaro med lokal förankring, långsiktiga samarbeten och en 
ständig utveckling av innovativa produkter, tjänster och lösningar. Tack vare lokal 
marknadskännedom kan världsledande produkter finna rätt kund och rätt användning. 
Ett brett partnernätverk och egen lokal närvaro gör det möjligt för slutanvändare över 
hela världen att ta del av lösningar för ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter.

Axis strategi bygger på tre viktiga hörnstenar 
– global närvaro, försäljning via partner som 
är experter på sina lokala marknader samt en 
ständig förnyelse och breddning av erbjudandet 
i form av produkter och lösningar. Axis fångar 
upp behov och önskemål genom dialog med såväl 
partner som slutkunder och omsätter det i ny 
innovation. På så sätt kan det totala erbjudandet 
tillfredsställa både stora och små kunder som 
kan ha olika preferenser beroende på lokala 
variationer på olika marknader.

Utvecklingen av den mjukvara som driver och 
kopplar samman säkerhetsprodukterna är en 
viktig del av Axis innovation. Axis lägger stor vikt 
vid att mjukvaran är robust mot dataintrång och 
en stor satsning görs på utbildning av partner 
och kunder så att Axis lösningar används på ett 
säkert sätt. 

Axis har byggt upp en marknadsnärvaro med 
egen representation i 50 länder och återförsäljare 
i 179 länder. Som en global marknadsaktör ska 
Axis ha en stark position på varje marknad där 
företaget är verksamt. Ett stort fokus ligger 
på att stärka närvaron på tillväxtmarknader. 
Samtidigt sker fortsatta satsningar för att komma 
närmare slutkunderna på mer mogna marknader 
i syfte att ta fram nya innovativa produkter 
och lösningar som möter kundernas förändrade 
behov.

Långsiktiga och lojala partnerskap möjliggör 
ömsesidigt kompetensutbyte och gemensam 
utveckling av marknaden samtidigt som det 
skapar en stark marknadsnärvaro. Dessa 
samarbeten stärks i takt med att Axis erbjudande 
ökar i omfattning samtidigt som nya partner 
tillkommer. 

Nya kundsegment, trender och affärsmöjligheter 
identifieras snabbt genom en öppen och nära 
dialog i partnernätverket.

Axis ambition är att som marknadsledare 
och innovativ kraft driva den snabba 
globala utvecklingen inom nätverksbaserade 
säkerhetslösningar. Erbjudandet breddas 
kontinuerligt med nya produkter, tillbehör 
och totallösningar av kundbehov. I takt med 
att marknaden växer och mognar fortsätter 
satsningarna på ett stärkt helhetserbjudande och 
ökat ansvarstagande för IT-säkerhet.
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Distributörer

Axis Communications

Kunder

ÅterförsäljareSystemintegratörer



Kundcase

Nya möjligheter 
inom detalj-
handeln
Från nätverkskameror 
till IP-högtalare och 
videoanalys omfamnar 
Kappy’s Fine Wine & 
Spirits en värld av IoT för 
ökad säkerhet och nya 
möjligheter.

Sedan vi började samarbeta 
med Axis Communications 

har vi ökat kvaliteten betydligt 
på våra kameror, deras 

kapacitet och off-site visning. 
Hela Axis säkerhetslösning är 
mycket intuitiv och ett viktigt 

affärsverktyg i vardagen. 
Scott Moore, ägare av  

Kappys Fine Wine & Spirits

Integrerade  
kameror gör  
New Orleans till 
en säkrare stad
New Orleans Real Time 
Crime Center integrerar 
videokameror från 
Axis, vilka spelar en 
avgörande roll för att ge 
snabb information om 
incidenter i staden.

Genom att Axis kameror bekräftar 
telefonsamtalen kan polisen arbeta 

effektivare. Det gör att de kan 
lägga mer tid på att samspela 

med samhället samt skriva bättre 
rapporter, vilket i slutändan 

kommer att ha en positiv inverkan 
på brottsligheten. 

Ross Bourgeois, Office of Homeland 
Security and Emergency 

Preparedness, New Orleans.

Klockrent hos 
Thorndon  
Primary School
Så bidrog Axis 
nätverksljud 
till att förbättra 
kommunikationen mellan 
elever och personal.

Axis system ger oss mycket 
flexibilitet. I stället för att 

använda samma ljud hela 
dagen kan jag välja specifika 

ljud för särskilda tider. Jag 
kunde enkelt redigera 20 olika 

ljud, för våra tre klockor. 
Tim Kong, ställföreträdande 

chef, Thorndon Primary School
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Uppdrag
Som framgångsrik detaljhandlare inom drycker 
med tolv butiker över hela Massachusetts är 
Kappy’s Fine Wine & Spirits stolta över sina 
butiker med påkostade miljöer. För att övervaka 
lager och minska svinn behövde Kappy's ett 
modernt övervakningssystem. Kappy’s vill växa 
och sökte en skalbar lösning för att säkerställa 
trygghet för kunder och anställda samt företagets 
tillgångar samtidigt som man ville kunna samla 
ihop viktig affärsdata.

Lösning
Genom att konsultera Axis partner RGBS/
ALSI fick Kappy rådet att använda ett 
övervakningssystem från Axis. Med högupplösta 
nätverkskameror från Axis, AXIS Camera Station-
videostyrningsmjukvara, och en specialbyggd 
nätverksvideospelare (NVR) – kunde Kappy 
effektivt visa, spela in, lagra och hantera 
video på flera platser. RGBS/ALSI valde även 
Axis nätverkshögtalare för enkel hantering av 
bakgrundsmusik med mindre hårdvara än en 
traditionell ljudlösning. Dessutom integrerar 
Kappy för närvarande AXIS People Counter och 
AXIS Queue Monitor med specifika kameror för 
att utforska affärsmöjligheterna med videoanalys.

Resultat
En av de största fördelarna med installationen 
är den säkerhetskänsla den skapat. Systemet har 
kristallklar videokvalitet vilket ger svar på ett 
stort antal frågor: Hur kunde en produktdisplay 
trilla under natten? Vilka kunder har vi? När 
kommer de? Var i butiken finns det mest folk? 
Listan är lång, och nu finns svaren tack vare den 
intelligenta övervakningslösningen dygnet runt.

Uppdrag
När New Orleans tillkännagav sitt Citywide 
Public Safety Project planerade staden för att 
videokameror skulle spela en viktig roll för att 
hjälpa polisen och andra aktörer att förebygga, 
upptäcka och utreda brott. De föreslog en lösning 
som samordnar samtal till 911 med videokameror 
i närheten av incidenterna och sänder information 
i realtid till utvalda mottagare.

Lösning
New Orleans byggde ett Real Time Crime Center 
där personalen övervakar videoströmmar 
från olika sorters Axiskameror – panorama- 

och fasta kameror samt pan/tilt/zoom (PTZ) 
– vilka används i hela staden. Dygnet runt 
används Motorolas Command Central Aware-
programvara för att integrera lokaliseringsdata 
från stadens datorstödda 911-sändningscenter 
med kamerornas GPS-koordinater, som hanteras 
av videostyrningssystemen Security Center och 
Stratocast från Genetec. När sändningscentralen 
tar emot ett samtal visas lämpliga kameravyer 
på skärmarna i Crime Center. Tekniker i Crime 
Center kan sedan spåra aktiviteter i närheten av 
kamerorna och dela informationen med polis och 
andra aktörer.

Resultat
Crime Center har sedan lanseringen visat sig vara 
ett kraftfull verktyg, som hjälper de som bekämpar 
brott med att till exempel övervaka storlek på 
folkmassor, spåra motorfordon och gångtrafik 
samt fokusera på eventuella incidenter längs 
större gator. Under karnevalen Mardi Gras 2018 
bidrog Real Time Crime Center till att lösa över 
50 fall, varav flera våldsbrott och ett misstänkt 
rattfylleri. Civil personal använder Axiskamerorna 
för att effektivt validera hundratals telefonsamtal, 
vilket besparar polis och andra myndigheter tid 
för att spåra falska larm och leta efter vittnen.

Uppdrag
Som en del av en renovering fick Thorndon 
Primary School, Thorndon i Nya Zeeland, 
möjlighet att modernisera sitt befintliga 
kommunikationssystem till ett nätverksbaserat 
ljudsystem med ökad funktionalitet och 
flexibilitet. Skolan behövde en framtidssäkrad 
lösning för att tillgodose behovet idag och under 
många år framöver.

Lösning
Skolan tog kontakt med Pure Tech, som föreslog 
ett nätverksljudsystem från Axis Communications. 
Systemet består av interna högtalare monterade i 
taket, en yttre högtalare som täcker hela området 
utomhus, ett programmerbart mikrofonsystem 
för receptionen och en central konsol med den 
lättanvända, webb-baserade, mjukvaran för 
hantering av ljud från Axis.

Resultat
Det nätverksljudsystem som installerats har 
förändrat Thorndon Primary Schools sätt att 
kommunicera med eleverna. Nu kan skolan 
skräddarsy meddelanden och ljud, vilket skapat en 
positivare miljö för både elever och lärare.
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Axis i  
världen

Årsberättelse

Amerika

Amerika - USA, Kanada och Latinamerika - är Axis 
största marknad. 2018 har generellt sett varit ett starkt 
år med efterfrågan från många stora kunder som ställer 
höga krav på pålitlighet och säkerhet. Kunderna finns 
inom alla delar av samhället – detaljhandeln, skolor, 
transportsektorn, statlig verksamhet, bank, finans 
och stora kommersiella bolag. Axis har fortsatt en 
marknadsledande position i Amerika.  

USA och Kanada har visat en god tillväxt under året. 
Videoövervakning är en fortsatt växande och intressant marknad 
som Axis har tagit en ökad marknadsandel utav under året. Det finns 
tydliga tillväxttrender inom nya produktområden som Audio Solutions 
och Door Solutions där det sistnämnda även innefattar Intercom och 
Access Control. Intresse finns bland annat från aktörer inom Retail, 
Education, Smart City och Commercial. Inom det sistnämnda området 
återfinns bland annat flera Fortune 500-företag som gjort stora 
globala implementationer under året, och ser värdet i Axis erbjudande 
i form av kvalitet, säkerhet och innovationskraft. Axis har för övrigt 
ett fortsatt fokus på att utveckla lösningar inom cybersäkerhet, där 
bolagets långsiktiga satsningar inom området blir allt viktigare och 
börjar ge resultat.

Den latinamerikanska marknaden, som sträcker sig från Mexiko till 
Argentina, har varit utmanande med allmänt svagare tillväxt jämfört 
med de senaste åren och ett märkbart tryck på lägre priser. Under året 
har det varit regeringsskifte i många länder, bland annat i Mexiko, 
Colombia, Brasilien och Argentina vilket i sig bidrar till osäkerhet 
och en avvaktande hållning kring investeringar i ny teknik. Trots 
situationen på marknaden visade Axis acceptabel tillväxt i regionen. 

Axis slutförde en omfattande expansionsplan under året, som handlar 
om att komma närmare kunderna och förbättra försäljningsarbetet 
genom ett flertal nybyggda experience centers. Under året öppnades 
nya centers i Washington DC och Buenos Aires.
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Europa, Mellanöstern och Afrika

Axis har en ledande position i EMEA-regionen, som är 
en fragmenterad marknad med betydande skillnader i 
efterfrågan mellan Centraleuropa och Mellanöstern samt 
delar av Östeuropa. Totalt sett var 2018 ett positivt år 
med stark efterfrågan inom segment och kundgrupper. 
Digitalisering och cybersäkerhet står högt på kundernas 
agendor, vilket är till fördel för Axis med tanke på 
företagets starka ställning inom dessa områden. Axis 
utökar sina försäljningsteam i hela regionen för att bygga 
en grund för fortsatt tillväxt.

Axis behöll under året sin marknadsposition från året innan och de 
övergripande förutsättningarna i regionen var gynnsamma. Från Axis 
perspektiv har tillväxten varit mycket tydlig inom fokusområdena 
Retail, Critical Infrastructure and Transportation.

Många erbjudanden hade en positiv inverkan på försäljningen, vilket 
i kombination med Axis helhetserbjudande för små och medelstora 
kunder visade sig vara en framgångsrik strategi. Axis har sitt starkaste 
fäste på marknaden för stora företag, där Axis introducerade ett nytt 
audioerbjudande för detaljhandeln. I segmentet kritisk infrastruktur 
drevs tillväxten av en lösning för områdesskydd, ofta kombinerad 
med värmekameror. Axis mål är att vidareutveckla sin portfölj bortom 
kameraprodukter för att erbjuda fler och fler helhetslösningar.

Axis fortsatte att investera starkt i sina regionala försäljningsteam 
under året för att stärka grunden för framtida tillväxt. Axis Experience 
Centers, som är etablerade i ett antal länder, ger viktigt stöd till 
försäljningsverksamheten för att visa potentialen hos Axis erbjudande 
för både befintliga och potentiella kunder.

Asien-Stillahavsregionen

Kina är världens största marknad för försäljning av 
nätverkskameror och har tillsammans med övriga Asien 
stor potential. En tydlig trend i regionen är starkt intresse 
för intelligenta stadsövervakningslösningar. På grund av 
regionens dynamiska klimat är det en konkurrensutsatt 
marknad. Axis fortsätter att skapa nya affärsmöjligheter 
genom att investera i en utökad lokal närvaro, ytterligare 
stärka sitt partnernätverk och att fortsätta att öka 
fokuseringen på helhetslösningar. 

I Sydostasien är offentliga myndigheter den största kundgruppen 
och ett område där efterfrågan ständigt ökar, främst från Oceanien. 
Under året tog Axis det strategiska beslutet att slå samman de två 
tidigare sydostasiatiska delregionerna till en för att ytterligare stärka 
de etablerade försäljningsteamen i regionen. Axis jobbar nu aktivt 
för att komma närmare slutkunder och möra efterfrågan på de lokala 
marknaderna. Australien stod ut under året genom att visa mycket 
stark tillväxt och nya marknadsmöjligheter.

I norra delen av Asien finns en intensiv priskonkurrens från flera 
etablerade lokala konkurrenter. Trots detta har Axis utvecklats starkt. 
Under året vann Axis flera stora kundprojekt genom att genomföra en 
lösningsorienterad strategi inom segmentet Enterprise med starkt stöd 
från nyckelpartner.
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Vid Axis huvudkontor i Lund arbetar mer än 1 000 personer – 
cirka en tredjedel av antalet anställda – med utveckling av 
nya produkter och lösningar inom områden som nätverksvideo, 
accesskontrollsystem, ljudsystem och videoanalys.

Innovation är en viktig och grundläggande del av 
Axis kultur, medarbetarna ska vilja utvecklas och 
vara nyfikna. Det handlar främst om en nyfikenhet 
kring vad Axis kan erbjuda marknaden i form av nya 
produkter och erbjudanden, men också om att vara 
innovativa inom andra områden, allt från interna 
processer till hur produkterna distribueras och 
levereras till kunderna.

Kontinuerlig utveckling är en utmaning och 
under det senaste åren har Axis stimulerat 
interna arbetsmetoder för att skapa flexiblare 
och mer innovativa arbetssätt. Mycket inspiration 
kommer från omvärlden. Axis tar aktivt del i olika 
samarbeten för att utveckla och förändra företagets 
arbetssätt. Man tittar även på hur bolag inom andra 
industrier arbetar för att förnya sig. 

Innovation utifrån marknaden behov
Innovationen sker både utifrån-och-in och inifrån-
och-ut. Marknadens behov och krav är grunden 
för Axis innovation och produktutveckling. Axis 
måste självklart förstå företagets marknader, hur 

kunderna tänker och agerar, och vilket värde olika 
typer av teknologier, produkter eller tjänster skapar 
för kunderna. Inte bara här och nu, utan framför allt 
hur behoven förändras i framtiden. 

Samtidigt måste det ske innovation och förnyelse 
inifrån för att kunna utveckla det som är helt nytt 
och som särskiljer Axis från konkurrenterna. Axis 
ska utveckla unika idéer som marknaden behöver 
för att bli ännu effektivare – ett behov som kan 
vara svårt för kunderna att se i och med att de inte 
har lika djupa insikter i teknologiernas möjligheter 
som Axis har.

Det nya och oväntade uppmärksammas mest
De nyheter som får mest uppmärksamhet är just de 
som innebär något nytt och oväntat. Ett exempel 
är nätverkskameran AXIS Q6000-E, en integrerad 
enhet med både en så kallad PTZ-kamera samt en 
kamera som kan överblicka ett område i 360 grader. 
Via översiktsbilden möjliggörs översiktlig kontroll 
över omgivning, samtidigt som PTZ-kameran kan 
zooma in på objektet för att visa detaljer.

En stor del av produktutvecklingen sker i dialog 
med kunder och partner. Det har hänt mycket 
internt inom Axis för att effektivisera denna typ av 
utveckling. Vid utformning av en ny typ produkt 
sker en dialog med kunder. Det är viktigt för Axis 
att förstå de grundläggande utmaningarna, hur 
produkten ska användas och i vilken miljö den ska 
installeras för att kunna ta fram en relevant lösning. 

Axis innovationer syftar också till att göra 
produkterna enklare att använda, installera och 
integrera, vilket i slutänden ska ge lägre kostnader 
för kunder och partners. En innovation som har 
fortsatt att utvecklas under året är Axis Zipstream 
technology – som komprimerar videodata vilket 
minskar behovet av bandbredd och lagring utan att 
viktiga bilddetaljer går förlorade. Det betyder stora 
kostnadsbesparingar och lägre energiförbrukning 
för kunderna.

Tydligare visioner effektiviserar utvecklingen
Axis innovation och utveckling styrs utifrån visioner 
och inriktningar som företaget ska sträva mot. 

Innovation är  
en grundläggande  
del av Axis kultur

Årsberättelse
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Under det senaste året har Axis arbetat med dessa 
inriktningar för att tydligare rikta energin åt utvalda 
områden. Samtidigt är det viktigt att inte kväva 
innovationskraften, utan att ha en bred ansats för 
att stimulera kontinuerlig och modig utveckling. 
”Det där har vi redan testat” är ett uttryck som inte 
ska finnas i Axis korridorer.

Fortsatt utveckling inom kameraområdet
Det är en balansgång att komma fram med helt 
nya produkter och att vidareutveckla befintliga. 
Det händer till exempel väldigt mycket inom 
kameraområdet, till synes små justeringar 
eller förändringar som kan betyda mycket för 
användarna. Axis menar att det går att fortsätta 
att utveckla själva kameran betydligt, att använda 
den som en intelligent nod i systemet. Hårdvaran 
är viktig och det finns fortfarande mycket kvar 
att utveckla inom bildkvalitet, säkerhet och 
kodningsstandarder.

Kameran är dessutom utmärkt för intelligent 
behandling av videon. Axis arbetar fortsatt med att 
göra kamerorna intelligentare, vilket inte hindrar 
att även göra systemen eller delar av systemen 
intelligentare. 

Under flera år har Axis arbetat mycket med AI 
(Artificiell Intelligens), ett område som fått stort 
genomslag i branschen under året. AI ger Axis 
möjlighet att lösa kunders behov på ett effektivare 
och bättre sätt.

Cybersecurity handlar mycket om utbildning
Ett annat område som har varit i fortsatt fokus är 
cybersecurity. Teknologiutveckling är en mycket 

viktig del inom det området, men även det handlar 
också mycket om att göra befintliga produkter 
säkrare samt att utbilda marknaden kring hur man 
bygger upp säkra system. Dessutom arbetar Axis 
med verktyg så att det går att administrera och 
hantera system på ett bra sätt. Detta är inte någon 
garanti för att skapa ett helt säkert system, men 
genom att arbeta fokuserat inom dessa områden 
strävar Axis efter att göra det så säkert som möjligt. 
Ett konkret exempel som visar hur Axis underlättat 
för kunderna är LTS, Long term Support, för 
uppdatering av olika enheters mjukvaran. 
Uppdateringen sker nu i två delar – en för säkerhet 
och en för funktionalitet. Det innebär att kunderna 
inte riskerar att stå med ny funktionalitet som 
de inte känner igen bara för att de uppdaterar 
säkerheten. Detta minskar risken för att kunderna 
använder produkterna på fel sätt.

Samarbeten bidrar till nya idéer
Axis finns med och stöttar en rad olika 
forskningssamarbeten, dels för att stödja olika typer 
av utveckling, dels för att vara med och fånga upp 
nya idéer och tankar. Ett av dessa samarbeten är 
WASP, ett större forskningsprogram finansierat av 
Wallenbergstiftelsen. Axis har en industridoktorand 
inom programmet samt stöttar med definiera 
forskningarenan WARA-PS inriktad på Public Safety.

Ett annat samarbete är EASE, ett tioårigt 
forskningsprogram inom mjukvarukvalitet och 
utveckling av inbyggd mjukvara finansierat av 
Vinnova. Programmet avslutades formellt 2018, 
men det fanns vissa medel kvar och därför 
tecknades ett avtal för 2019 för att kunna dra nytta 
av nya resultat. 

Axis har representation i styrelsen och stödjer med 
medlemsavgift och in-kind contribution. Ett tredje 
samarbete är Software Center, ett forskningscenter 
tillsammans med flera olika företag på Chalmers i 
Göteborg. Axis stödjer med medlemsavgift och in-
kind contribution.

Inom stora delar av utvecklingsarbetet arbetar 
Axis tillsammans med olika partner, för att 
komplettera Axis erbjudanden och göra dem bättre 
och attraktivare. Axis har många lösningar som 
företaget utvecklar helt själv, men lösningarna 
tillsammans med partner är minst lika viktiga och 
drivs på ett lika aktivt sätt.

Nytt kontor i Linköping tillför rätt kompetens
För att ständigt utvecklas krävs att Axis 
kontinuerligt anställer nya personer med fokus på 
innovation. Det är en utmaning att varje år hitta 
rätt kompetens och med den kvalitet som kan hjälpa 
Axis att växa och vara nytänkande. För att bibehålla 
tillväxttakten öppnade Axis 2018 ett kontor i 
Linköping med fokus på utveckling av mjukvara. 
På några år räknar företaget med att kontoret ska 
ha cirka 100 anställda.

Linköping erbjuder en bra kombination av ett 
välrenommerat universitet och ett väl fungerande 
näringsliv. Det ger en bra grund för att hitta rätt 
kompetens och för att lyckas med framgångsrik 
utvecklingsverksamhet. De första personerna på 
Linköpingskontoret började i slutet av maj 2018. 



Axis är en internationell koncern med verksamhet och kunder över hela världen och 
därmed exponerat för många olika risker. Koncernens riskhantering syftar till att minimera 
riskerna men också till att säkerställa att möjligheter tas tillvara på bästa sätt, för att 
underlätta för en fortsatt god tillväxt och expansion av verksamheten.

Axis har under 2018 fortsatt att formalisera arbetet med riskhantering, där riskramverkets 
koppling till den interna kontrollen och till uppföljningen av denna har tydliggjorts.

Axis har ett internkontrollramverk baserat på COSO (Committee of Sponsoring Organisations 
of the Treadway Commission) med väldokumenterade kontroller som testas årligen. 
Under 2019 ska riskbedömning fortsätta att utföras i tillämpliga delar av organisationen.

Axis ramverk för hantering av risker
Axis ramverk för riskhantering syftar till att med 
utgångspunkt i affärsstrategin identifiera, värdera
och prioritera risker relaterade till att Axis ska 
nå sina affärsmål. Både ett top-down- och 
ett bottomup-perspektiv används. I processen 
identifieras ägarna till de olika riskerna. Axis 
avdelning för styrning och intern kontroll 
sammanställer, följer upp och utvärderar riskerna,  
i samråd med andra avdelningar och funktioner.
En årlig uppföljning och uppdatering av riskerna 
görs av koncernledningen, som fattar beslut om 
åtgärder och hantering. En årlig rapportering görs 
till styrelsen. 

Risker
Riskerna är identifierade utifrån Axis övergripande 
strategi, och omfattar såväl ett affärs- som ett 
hållbarhetsperspektiv. 

Arbetet med att identifiera, hantera, följa upp 
och utvärdera den riskexponering som koncernen 
utsätts för pågår löpande, på koncernnivå såväl 
som på regional och lokal nivå. Hantering och 
koordinering av finansiella samt försäkringsbara 
risker sker huvudsakligen på koncernens ekonomi- 
och finansavdelning. Funktionsspecifika risker 
inom de koncerngemensamma funktionerna 
Finance, IT, HR och Operations hanteras och 
koordineras inom respektive funktion. 

Bolagets legala risker hanteras av Legal i 
samarbete med externa jurister. Exponeringen mot 
immateriella risker inom patentområdet hanteras 
av Axis specialister i samverkan med externa 
jurister och rådgivare.

Sammanställningen nedan visar identifierade 
risker, utan inbördes rangordning. 
Sammanställningen gör inte anspråk på att vara 
heltäckande.

Riskhantering
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Risk Beskrivning av risk Hantering av risken

Naturkatastrofer 
och olyckor

Naturkatastrofer eller olyckor som drabbar Axis, Axis leverantörer, distributörer 
eller partner kan påverka Axis negativt.

Axis är väl försäkrat och har effektiva processer på plats samt avtal med 
leverantörer i olika regioner för riskspridning.

Marknads-
utveckling och 
konkurrens-
situation 

Marknadsutveckling
Axis är som ledande aktör på marknaden för nätverkskameror gynnat av en  
fortsatt global marknadstillväxt. En global marknadsnedgång skulle påverka Axis 
negativt.

Konkurrenssituation
En ökad konkurrens till följd av att marknaden attraherar allt fler aktörer ökar  
risken för att Axis tappar marknadsandelar.

Marknadsutveckling
Axis breddar kunderbjudandet genom förvärv och innovativ produktutveckling 
samt förstärker närvaro på redan etablerade marknader och etablerar närvaro på 
nya geografiska marknader. Axis följer noggrant den globala utvecklingen i syfte 
att vidta nödvändiga åtgärder när förutsättningarna förändras.

Konkurrenssituation
Genom noggrann konkurrentbevakning, en kompetent global säljkår, nära  
samarbete med partner samt en kraftfull och snabb produktutveckling kan  
marknadsandelar och marknadsposition behållas. 

Politiska risker Politisk instabilitet
Politisk instabilitet i länder där Axis verkar kan påverka Axis globala expansion  
negativt.

Acceptans för kameraövervakning
En minskad acceptans för kameraövervakning samt fler integritetsfrågor kopplade 
till detta kan påverka Axis negativt.             

Politisk instabilitet
Axis följer utvecklingen noga i de länder där bolaget har verksamhet. 

Acceptans för kameraövervakning
I dag finns inga för Axis kända planer på väsentliga förändringar avseende lagar 
eller restriktioner på de marknader där Axis är verksamt. Axis arbetar kontinuerligt 
med att bevaka lagstiftning inom området samt med att informera om fördelarna 
med kameraövervakning för en tryggare och säkrare värld.

Kundnöjdhetsrisk Axis fortsatta framgångar är beroende av att kunderna är nöjda med Axis  
produkter, lösningar och support. Om kundnöjdheten minskar, skulle det påverka 
Axis negativt.

Axis genomför regelbundet nöjdhetsundersökningar hos distributörer, partner och 
slutkunder, för att lyssna på kunderna och genomföra förbättringar i enlighet med 
kundernas förväntningar och behov.

Förtroenderisk Om Axis inte uppfattas som en tillförlitlig affärspartner eller arbetsgivare till följd 
av att Axis som företag, företagets medarbetare, leverantörer eller partner inte 
agerar på ett etiskt och i alla avseenden hållbart satt, skulle det kunna påverka 
Axis och dess intressenter negativt.

Axis arbetar aktivt med affärsetik, IT-säkerhet och lagefterlevnad. Axis utvärderar 
och uppdaterar kontinuerligt interna processer och kontroller, genomför  
granskningar av leverantörer och informerar och utbildar medarbetare och  
samarbetspartner.

Risker i 
leverantörsledet 
relaterade till 
miljöpåverkan, 
arbetsvillkor, 
mänskliga 
rättigheter och 
korruption 

Miljöpåverkan, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption 
I all tillverkning förekommer miljöpåverkan vilket bland annat inkluderar 
energiförbrukning, farligt avfall och koldioxidutsläpp. Till risker för de anställda 
hör arbetsmiljö och arbetsvillkor. Övertid innebär dels en risk för arbetstagarnas 
hälsa, dels en risk i kvalitetshänseende för produkterna. Till riskerna i 
leverantörsledet hör också förekomst av mutor och annan typ av korruption samt 
ett olagligt eller oetiskt beteende. Vidare, om mänskliga rättigheter skulle kränkas, 
så kan detta också påverka Axis samt företagets intressenter negativt.

Konfliktmineraler
Om konfliktmineraler, det vill säga guld, tantal, tenn eller volfram som finansierar 
väpnade konflikter, finns i komponenter till Axis produkter, kan det påverka Axis 
och dess intressenter negativt.

Miljöpåverkan, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption 
Alla Axis leverantörer ska följa lagar, regelverk och Axis uppförandekod för  
leverantörer. Här ingår att ha kontroll på miljöpåverkan, motverka mutor och  
annan typ av korruption och bedrägerier samt säkerställa ett i alla aspekter etiskt  
agerande. Uppförandekoden för leverantörer ska också säkerställa goda arbets- 
villkor och att det inte finns någon form av barn- eller tvångsarbete.  
Leverantörerna ska vara ISO 14001-certifierade eller ha ett ledningssystem i  
enlighet med ISO 14001. Leverantörer utvärderas initialt med ett självskattnings-
formulär och Axis genomför regelbundet granskningar för att säkerställa att  
leverantörerna uppfyller kraven i uppförandekoden för leverantörer. I Axis Supplier 
Academy utbildas leverantörer i hållbarhetsfrågor. 

Konfliktmineraler
Axis har en strukturerad process för att säkerställa att mineralerna som  
leverantörerna och underleverantörerna använder inte är konfliktmineraler. Alla 
leverantörer har förbundit sig att ha en process för att säkerställa att konflikt- 
mineraler inte används. Leverantörerna ska också kontrollera sin egen leverantör-
skedja och informera om konfliktmineraler påträffas.

Affärsstrategi

Styrelse

Företagsledning

Riskbedömning

Riskhantering 

Övervakning

Axis process för riskhantering
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Risk Beskrivning av risk Hantering av risken

Miljörisker Verksamhetens miljöpåverkan
Transporter, energiförbrukning i verksamheten och tjänsteresor ger upphov till 
miljöpåverkan och utsläppen riskerar att skada vatten, luft och mark. Om inte Axis 
bidrar till att minska verksamhetens miljöpåverkan, kan det påverka Axis samt  
företagets intressenter negativt.

Produkternas miljöpåverkan
Risken för överutnyttjande av ändliga resurser påverkas av konstruktion och  
materialval. Om inte Axis bidrar till att minska produkternas miljöpåverkan, kan 
det påverka Axis och företagets intressenter negativt.

Farliga material
Om Axis produkter innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön eller 
Axis produkters miljöprestanda är sämre än konkurrenternas eller Axis inte  
uppfyller kundkrav gällande material, skulle det påverka Axis och företagets  
intressenter negativt.

Energiförbrukning 
Användning av produkterna innebär energiförbrukning som ger upphov till  
miljöpåverkan och utsläppen riskerar att skada vatten, luft och mark. Om inte Axis 
bidrar till att minska energiförbrukning, kan det påverka Axis och företagets  
intressenter negativt.

Verksamhetens miljöpåverkan
Axis miljöpolicy slår fast att Axis ska minimera miljöpåverkan i produkternas  
livscykler och genom hela värdekedjan. Medvetenheten ökas hos de anställda  
genom miljöutbildning. Axis effektiviserar logistiken och har tydliga mål för att 
minska koldioxidutsläppen från transporter liksom att minska energiförbrukningen 
från verksamheten. Axis klimatkompenserar för tjänsteresor med flyg samt uppma-
nar till färre resor.

Produkternas miljöpåverkan
Axis arbetar för att öka andelen återvunnet material i produkterna. Konstruktions-
reglerna uppmuntrar miljövänlig design.

Farliga material
Axis listar hälsovådliga ämnen som ej är tillåtna samt ämnen där användningen 
ska begränsas. Axis kontrollerar materialinnehållet i produkterna för att säker-
ställa att kraven uppfylls. Axis arbetar proaktivt med att fasa ut skadliga ämnen ur 
produkterna. Axis har även som mål att erbjuda produkter fria från bromerade och 
klorerade flamskyddsmedel.

Energiförbrukning
Axis arbetar för att utveckla mer energieffektiva produkter och lösningar,  
samtidigt som funktionaliteten behålls.

Material Brist på komponenter och insatsmaterial kan påverka Axis negativt. För att minimera risker i försörjningskedjan arbetar Axis med flera kompetens – 
och kapacitetsmässigt likvärdiga underleverantörer. Axis arbetar med avtal med 
tillverkningspartner och underleverantörer för att säkerställa säkerhetslager av 
kritiska komponenter. Axis arbetar också nära stora slutkunder och partner för att 
få tidig insyn i deras behov av produkter.

Kvalitet och 
produktsäkerhet

Produktkvalitet borgar för fortsatt nöjda kunder samt trygg hantering och  
användning av produkterna. Brister i produktkvalitet, som kan orsaka skada på 
personer, miljö eller egendom, kan påverka Axis och företagets intressenter  
negativt.

Axis arbetar för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i sina produkter och har en 
väl inarbetad process för hantering om det skulle förekomma fel i produkterna.

Tekniska risker Brister i Axis IT- och affärssystem skulle påverka Axis verksamhet negativt. Axis har ett proaktivt och systematiskt arbete för en stark IT-säkerhet, som syftar 
till att effektivt skydda produkter, lösningar och system. Detta inkluderar god och 
snabb incidentberedskap och att minska riskerna genom ökad kunskap inom sår-
barhetshantering och åtgärder vid incidenter.

IT-säkerhet Att säkerställa god IT-säkerhet i produkter och lösningar är avgörande för att  
kundernas integritet ska vara skyddad vid incidenter. Om Axis produkter inte  
uppfattas som säkra, kan det påverka Axis och företagets intressenter negativt.

I Axis forsknings- och utvecklingsverksamhet läggs stor vikt vid att framställa 
produkter och lösningar med hög säkerhet. Därtill arbetar Axis kontinuerligt med
utbildning av partner och slutkunder i hur produkter, lösningar och tjänster ska 
installeras och användas på ett säkert sätt. När brister upptäcks har Axis en  
organisation och processer på plats för att vidta omedelbara åtgärder. 

Personlig  
integritet

Om Axis kameror används på ett sätt som gör att personlig integritet och  
mänskliga rättigheter kränks, kan det påverka Axis och företagets intressenter  
negativt.

Slutanvändarna ansvarar för hur övervakningskameror används och hur video-
materialet lagras. Axis är noga med urvalet av partner och informerar sina partner 
för att i möjligaste mån säkerställa att nätverkskameror och lösningar installeras 
och används korrekt, att videomaterial skyddas och lagras säkert och att den  
personliga integriteten värnas. Tekniska funktioner möjliggör anonymisering och 
begränsning i funktionalitet.
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Risk Beskrivning av risk Hantering av risken

Lagstiftning  
kopplad till  
exportkontroll

Vid internationell handel och export kan tvingande regelverk gällande export- 
kontroll bli tillämpliga och ställa krav på tillstånd för export av en del produkter 
till särskilda länder. Därtill finns ekonomiska sanktioner och embargon avseende 
vissa parter och länder. Att inte följa tillämplig exportkontrollagstiftning kan – 
förutom påföljder som exportförbud, straff och ekonomiska restriktioner - även 
påverka Axis negativt genom att ge företaget dåligt anseende på marknaden.

Enligt Axis Export Control Compliance Policy ska Axis följa alla tillämpliga export-
kontrollagar som gäller för bolagets verksamhet. Axis har ett internt Export Control 
Compliance-program som sätter ramarna för Axis interna arbete med exportkontroll. 
Programmet uppdateras och anpassas regelbundet. En del av programmet avser  
utbildning inom exportkontroll för Axis anställda. Axis har interna resurser med  
kompetens inom exportkontroll samt anlitar extern rådgivning vid behov.

Immateriella  
risker

Som en följd av den normala affärsverksamheten är Axis part i olika tvister inom 
bland annat patentområdet. Kostsamma och utdragna tvister kan påverka Axis 
negativt.

Exponeringen mot immateriella risker inom patentområdet hanteras av Axis 
specialister i samverkan med externa jurister och rådgivare. Axis bedriver en 
aktiv patentstrategi för att skydda investeringar i kärnteknologi och intellektuellt 
kapital. 

Affärsetik Korruption
Om Axispersonal, leverantörer, distributörer och partner befattar sig med mutor 
eller annan typ av korruption, eller på annat sätt beter sig oetiskt, kan det, utöver 
att kunna utgöra lagbrott, påverka Axis och företagets intressenter negativt.

Oetiska sammanhang
Om Axis kameror används i oetiska sammanhang, kan det påverka Axis och  
företagets intressenter negativt.

Korruption
Alla anställda och styrelsen ska följa Axis uppförandekod och antikorruptions- 
policy. Anställda ska skriva under antikorruptionspolicyn samt att utbildningar i 
antikorruption genomförs. Axis har en visselblåsar- och frågefunktion, en e-post-
adress, dit anställda kan vända sig och ställa frågor som rör korruption samt  
anmäla misstänkta fall av oegentligheter. Genom utbildning, informations- 
insatser och kunskapsdelning samarbetar Axis med sina leverantörer,  
distributörer och partner.

Oetiska sammanhang
Axis personal genomgår utbildning. Axis informerar sina partner för att i  
möjligaste mån säkerställa att produkter och lösningar installeras och används på 
ett tillbörligt sätt. 

Risker kopplade 
till arbetsplatsen, 
medarbetare och 
kompetens-
försörjning

Företagskultur
Företagskulturen är en viktig faktor bakom Axis framgångsrika utveckling.  
Om Axis inte lyckas behålla sin unika företagskultur kan det påverka bolagets 
fortsatta framgångar negativt.  

Kompetensförsörjning
Axis växer kraftigt. Om Axis inte lyckas attrahera och behålla kompetent personal 
för att nå sina mål, skulle det påverka Axis negativt.

Bristande mångfald, jämställdhet och diskriminering
Bristande mångfald och en alltför homogen arbetsstyrka kan innebära att  
personalen inte är fullt så innovativ eller dynamisk som den kunde ha varit. Om 
medarbetare eller arbetssökande inte ges samma möjligheter på grund av kön,  
etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller annat, skulle det, utöver 
att kunna utgöra lagbrott, påverka Axis och företagets intressenter negativt.

Företagskultur
Axis arbetar systematiskt med att stärka företagskulturen och befästa kärn- 
värdena till exempel i utbildningar, vid kickoffer, möten, rekrytering etc.

Kompetensförsörjning
Axis har en omsorgsfull rekryteringsprocess, inklusive en rekryteringsutbildning 
för alla chefer. Axis erbjuder goda karriär- och utbildningsmöjligheter samt 
konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Bristande mångfald, jämställdhet och diskriminering
Axis har aktiviteter och initiativ för att främja ökad mångfald och jämställdhet 
samt motverka diskriminering. Den så kallade farförälderprincipen tillämpas vid  
rekrytering samt i löneprocessen och i Sverige görs en jämställdhetsanalys av  
löner. Alla anställda samt styrelsen ska följa bolagets mångfaldspolicy samt  
uppförandekod.

Hälsa och 
säkerhet på 
arbetsplatsen

Om arbetsplatsolyckor och annan typ av ohälsa förekommer på arbetsplatsen,  
kan det, utöver att vara negativt för berörda individer och kunna utgöra lagbrott, 
påverka Axis negativt.

Axis arbetar systematiskt med att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö. I  
Sverige finns skyddskommittéer och regelbundna skyddsronder genomförs. Axis 
genomför säkerhets- och brandutbildningar, arbetsmiljöutbildning för chefer och 
erbjuder företagshälsovård. Alla anställda följer policyer såsom Axis globala  
arbetsmiljöpolicy m.fl.
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> Ett proaktivt och systematiskt arbete för stärkt IT-säkerhet, som syftar till att effektivt skydda  
 produkter, lösningar och system. Detta inkluderar god och snabb incidentberedskap och att minska  
 riskerna genom ökad kunskap inom sårbarhetshantering och åtgärder vid incidenter.

> En GDPR Awareness-utbildning för alla anställda, i syfte att öka förståelsen för och efterlevnad av  
 den nya dataskyddsförordningen.

> Ett kontinuerligt arbete för att motverka korruption i den egna verksamheten samt i relationerna  
 till leverantörer, distributörer och andra partner, genom att identifiera, redovisa och hantera risker  
 som berör intressekonflikter, mutor och annan typ av korruption.

> Genomfört projekt för att ta fram produkter som är BFR- och CFR-fria, det vill säga inte innehåller  
 bromerade eller klorerade flamskyddsmedel.

> Utvecklat flera nya PVC-fria kameramodeller.

> Initierat ett nytt klimatkompensaktionsprojekt för trädplantering, i syfte att bygga ett resilient  
 ekosystem i norra Nicaragua.

> Uppföljning av leverantörers efterlevnad av den uppdaterade och skärpta uppförandekoden för  
 leverantörer.

> Ett flertal satsningar för förbättrad arbetsmiljö såsom utbildning i stresshantering för medarbetare  
 i Sverige, stresshanteringskurs för anställda i Japan, ny arbetstidspolicy med ökad flexibilitet i  
 Centraleuropa samt hälsoinitiativ i Mellanöstern och Afrika.

> Initiativ för ökad jämställdhet och mångfald såsom en ökad medvetenhet i rekryteringsprocessen i  
 ett flertal länder, för att motverka diskriminering.

> Lansering av ett omfattande program för mångfald och inkludering i Nordamerika, vilket  
 inbegriper en kommitté för mångfald och inkludering, utbildning för medarbetare, Women in  
 Security-konferens samt samarbete med Security Industry Association (SIA).

Viktiga händelser under året



Att ta långsiktigt ansvar innebär att Axis tar 
ansvar i ett större perspektiv, och tittar bortom 
den direkta påverkan.

Axis skapar värde för leverantörer, distributörer, 
partner, slutkunder, anställda och ägare samt 
arbetar aktivt och deltar i samhällsinitiativ för att 
bidra till samhället på ett positivt sätt. 

Axis strävar efter att vara branschens drivande 
kraft vad gäller tekniska innovationer såväl 
som att agera hållbart, vilket bidrar till ökad 
konkurrenskraft och långsiktigt god tillväxt. 
Som ledande aktör på marknaden agerar Axis 
utifrån en styrkeposition och har goda möjligheter 
att påverka sin omgivning i hållbarhetsfrågor. 

Axis mål är att verka för ett hållbart agerande 
i hela värdekedjan och ta hållbarhetshänsyn 
i alla affärsprocesser, där hållbarhet ska vara 
en integrerad och naturlig del av strategi, 
affärsmodell och verksamhet. 

Axis tar ett långsiktigt miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt ansvar samt agerar på ett etiskt, 
transparent och ansvarsfullt sätt i relationerna till 
sina målgrupper. Arbetet bedrivs genom en sund 
bolagsstyrning.

Axis hållbarhetsarbete är uppdelat enligt 
fokusområdena ekonomiskt ansvar, god affärsetik, 
miljömässigt ansvar och socialt ansvar. 

Ekonomiskt ansvar
Att nå de finansiella målen och ha en god och 
uthållig lönsamhet är av central betydelse för Axis 
och bolagets intressentgrupper och utgör basen 
för det långsiktiga hållbarhetsarbetet. 

Uthållig lönsamhet och finansiell stabilitet 
borgar för att Axis kan fortsatta vara en 
långsiktig, stabil och pålitlig affärspartner till sina 
distributörer, partner och leverantörer; betala 
löner till medarbetare; material och tjänster till 
leverantörer och skatt till samhället. Läs mer  
på s.76.

God affärsetik 
Alla affärsrelationer ska hanteras på ett 
ansvarsfullt, transparent, trovärdigt och 
konsekvent sätt. Axis arbetar nära sina 
leverantörer, distributörer och andra partner. Ett 
kontinuerligt och långsiktigt samarbete bidrar till 
att säkerställa transparens och god affärsetik i 
hela värdekedjan.  

Axis har nolltolerans mot alla slags mutor och 
annan typ av korruption och arbetar förebyggande 
och systematiskt för att motverka detta i såväl 
den egna verksamheten som i relationerna till 
leverantörer, distributörer och andra partner.
Axis arbetar kontinuerligt med och investerar 
löpande i olika åtgärder för att ha bästa möjliga 
IT-säkerhet i sina produkter, lösningar och IT-
system, för att vara en trovärdig affärspartner och 
skydda partners och slutkunders integritet.

Miljömässigt ansvar
Axis strävar efter att minimera miljöpåverkan 
i den egna verksamheten såväl som i bolagets 
produkter och lösningar. 

Större delen av Axis miljöpåverkan sker indirekt 
och är relaterad till tillverkning, transport och 
energiförbrukning då produkterna och lösningarna 
används. Axis miljömässiga ansvar innebär att Axis 
strävar efter förbättringar längs hela värdekedjan 
och genom produkternas och lösningarnas hela 
livscykler. 

Socialt ansvar
Axis har ett stort inflytande på många människors 
liv och välmående, skapar arbetstillfällen och är en 
viktig arbetsgivare på lokala marknader. 
Axis sociala ansvar innefattar goda arbetsvillkor, 
en trygg och säker arbetsplats karakteriserad 
av jämställdhet och mångfald, samt mänskliga 
rättigheter avseende medarbetare i den egna 
verksamheten såväl som hos leverantörerna. Axis 
långsiktiga ansvar innefattar att bidra positivt till 
samhället och investera i sociala initiativ.

Hållbarhetsstrategi 

Hållbarhet är en viktig och självklar del i Axis verksamhet, där Axis innovativa 
lösningar bidrar till en smartare och säkrare värld. Axis tar ett långsiktigt 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar och verkar för god affärsetik. 
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FN:s globala mål för hållbar utveckling 
Axis stöder Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och arbetar för att bidra till dessa 
mål. Axis har analyserat målen och identifierat följande mål som bolaget genom sitt hållbarhetsarbete 
aktivt bidrar mest till: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17. För mer information se s.64-65. 
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Långsiktigt  
ansvar och påverkan  
genom hela värdekedjan

Axis har ett aktivt engagemang i alla led i värdekedjan. 
Värdekedjan sträcker sig från leverantörer av bland 
annat komponenter och kontraktstillverkare via försäljning 
genom distributörer och partner, såsom återförsäljare och 
systemintegratörer, till slutanvändare av bolagets produkter.

Axis har sju kontraktstillverkare, ett stort antal 
strategiska komponentleverantörer över hela 
världen och cirka 90 000 partner i 179 länder. 
Axis indirekta affärsmodell utgör en central 
del i bolagets strategi och är - och har varit - 
mycket viktig för bolagets framgångsrika tillväxt. 
Försäljningen av Axis produkter och lösningar sker 
via distributörer, som säljer till återförsäljare och 
systemintegratörer, vilka säljer till slutkunder. Den 
indirekta affärsmodellen innebär att det direkta 
ansvaret för tillverkning, försäljning, distribution 
och installation till stor del ligger hos leverantörer, 
distributörer respektive partner. 

Axis har långa och nära relationer till sina partner 
och ett aktivt engagemang i alla led i värdekedjan. 
Axis arbetar aktivt för att leverantörer 
distributörer och partner ska ta ett miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt ansvar samt att verka för 
en god affärsetik. 

Axis arbetar för att skapa en positiv påverkan 
samtidigt som den negativa påverkan ska 
minimeras.

Risker ska hanteras i alla led i värdekedjan.  
För en beskrivning av hur hållbarhetsrisker 
hanteras, se s.18-21.

Genom leverantörsgranskning, utbildning, 
informationsinsatser och kunskapsdelning 
samarbetar Axis med sina leverantörer, 
distributörer och partner för att tillverkning, 
distribution, installation, hantering och 
användning av bolagets produkter och lösningar 
sker på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt.
Härigenom kan risker minimeras och fokus ligga 
på att ta tillvara på möjligheter, för fortsatt 
innovation och utveckling, global expansion och 
en långsiktigt hållbar tillväxt. 

De frågor som är viktigast i ett hållbarhets-
perspektiv påverkar hela eller delar av 
värdekedjan. 

Bilden bredvid visar var i värdekedjan påverkan 
sker.
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Bilden illustrerar var i värdekedjan påverkan sker för de frågor som är viktigast i ett hållbarhetsperspektiv. För mer information om 
väsentlighetsanalysen, se s.68.
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Samarbete för ökad säkerhet 
över hela staden 

Polismyndigheten i Atlanta använder sig 
av kameror från både privata företag 
och offentlig verksamhet för att bekämpa 
brottslighet och förbättra krisberedskap.

Polismyndigheten i Atlanta, som är huvudstad 
samt största stad i delstaten Georgia, USA, ville 
förbättra stadens säkerhet för invånare och 
företag samt de turister som besöker staden. 
Polismyndigheten lanserade ett initiativ, Operation 
Shield, som kombinerar offentliga och privata 
säkerhetsinitiativ för att kunna få en överblick i 
realtid och helhetssyn över hela staden.
Utmaningen var att planera för en stabil plattform 
som potentiellt kan skala upp till mer än 10 000 
kameror från olika tillverkare, nätverk och 
videohanteringssystem. 

Initialt fanns 17 övervakningskameror i centrum; 
antalet kameror är idag mångdubbelt fler, varav 
närmare 90 procent är nätverkskameror från 
Axis. Andra aktörer såsom MARTA (Metropolitan 
Atlanta Rapid Transit Authority), Atlanta Public 
School System och Public Works-myndigheten 
bidrog med ytterligare cirka 4 000 kameror till 
övervakningsnätverket.

 

En kombination av trådlöst nätverk, fiber och 
4G-uppkoppling användes. Polismyndigheten 
använder två olika system för att koppla 
samman och integrera bildmaterial från de olika 
kameranätverken.

Resultatet är att Polismyndigheten i Atlanta nu 
har övervakning i hela staden 24 timmar om 
dygnet, utan att behöva bekosta och underhålla 
alla dessa kameror själva. Privata företag, 
shoppinggallerior och bostadskomplex som delar 
sitt videomaterial med polismyndigheten kan 
också dra nytta av snabbare och mer förberedda 
räddningsinsatser.

Smart lösning förbättrar trafikflöden 
Atlanta har också infört en intelligent 
videolösning för att kunna hantera stadens 
trafikflöden bättre. 

Mer än 29 000 fordon per dag passerar genom 
en trafikkorridor mitt inne i Atlanta.  Atlanta ville 
förstå, optimera och förbättra trafikflödena, för att 
minska utsläpp och föroreningar och därigenom 
höja livskvaliteten för stadens invånare.

En lösning med 360ns och Citilogs SmartTraffic-
td-applikation installerades på befintliga 
nätverkskameror. Applikationen tillhandahåller 
trafikinformation och statistik samt möjliggör 
justeringar av trafikljus i realtid.
Trafikflödena optimeras, vilket resulterar i 
kortare restider och minskade väntetider vid 
vägkorsningar. 

Optimering av produktion av 
solcellsenergi 

Axis nätverkskameror hjälper till att 
förutse lokal molnighet i realtid och 
förutspå nedgång i produktionen av 
solcellsenergi.  

Compagnie Nationale du Rhône (CNR) är 
Frankrikes största producent av 100 procents 
certifierad förnybar energi. Delar av produktionen 
kommer från solcellsparker vars produktion kan bli 
slumpvis avbruten om det skulle bli molnigt väder. 
Varje solcellspark behöver enligt lag göra så 
tillförlitliga produktionsestimat som möjligt. 
CNR ville möta detta lagkrav och kunna förutse 
molnighet.

Tenevia är specialiserat på innovativa lösningar för 
miljömätningar med bildanalys och har utvecklat 
en lösning, med mjukvara för bildanalys, som kan 
förutse moln som närmar sig, vilken är utrustad 
med en Axis nätverkskamera med 360 grader 
fisheye-lins.

Intelligent lösning
Lösningen gör det möjligt för CNR att hantera sina 
lagringsresurser och produktion på ett smart sätt.

Kundcase
Smarta lösningar för en säkrare och mer hållbar värld

– Från vårt perspektiv är det bättre 
ju fler kameror vi har i ett område, 
säger Major Neil Klotzer, Atlanta 

Police Department. Operation Shield 
visar att vi tillsammans kan skapa 
en säkrare och tryggare stad för 
alla, samtidigt som vi respekterar 

rätten till individens privatliv.

– Lösningen gör det möjligt att 
justera prognoser för produktion 
i solcellsparkerna på kort 
sikt. Dessutom innebär det att 
lagringsresurser och ytterligare 
produktion för att kompensera för 
oregelbundenheter i produktionen 
av solcellsenergi kan hanteras 
på ett intelligent sätt. Det gör 
att vi kan erbjuda en jämnare 
energiförsörjning över tid och 
förbättra våra prognoser. Det 
kommer att bidra till att balansera 
det elektriska distributionsnätet, 
säger Guillaume Bontron, 
Manager Intermittent Production 
Management Centre, CNR.
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Bättre bränsleeffektivitet 
och ökad säkerhet tack vare 
nätverkslösning i fordon 

Innovativ användning av video-
övervakning från Axis ökar säkerheten 
och minskar miljöpåverkan från Elis 
fordonsflotta. 

Elis är en av de största operatörerna av uthyrning, 
tvättservice och underhåll av linne, textilier och 
hygienartiklar i Europa.

Elis ville minska sin miljöpåverkan och samtidigt 
förbättra säkerheten i trafiken. Elis ville kunna 
återkoppla till föraren på hur denne kör fordonet, 
om hen accelererar eller bromsar onödigt mycket, i 
syfte att få en bättre körekonomi.

Elis ville också minska antalet falska 
försäkringskrav mot sina anställda, vilket kunde 
förekomma vid incidenter där bolagets fordon var 
inblandade. 

Axis partner ICanProve.IT installerade en 
intelligent lösning med Axis nätverkskameror, vilka 
ger en 360-gradig vy av miljön utanför samt inuti 
fordonen. 

Lösningen har möjliggjort för Elis att ge 
återkoppling till förarna när det gäller 
bromsning och acceleration, för en förbättrad 
kör- och bränsleekonomi samt trafiksäkerhet. 
Det har förbättrat bränsleeffektiviteten såväl 
som gett ökad säkerhet: knappt 13 procent 
bättre bränsleeffektivitet och 58 procent färre 
förarrelaterade olyckor.

Samtidigt välkomnar förarna det nya systemet 
då det vid eventuella olyckor och incidenter nu 
finns bildmaterial som kan användas för bevisning 
om vad och vem som orsakade olyckan eller 
incidenten, samt om någon stöld skulle inträffa 
då lastbilen lastas med varor eller varor lastas av. 
Både förare och Elis är positiva.

Unik streaminglösning 
räddar liv 

Nätverksbaserad kameralösning 
från Axis har effektiviserat arbetet för 
Räddningstjänsten i Köpenhamn och 
bidrar därmed till att rädda liv. 

Räddningstjänsten i Köpenhamn, Danmark, ville 
med hjälp av en streamad bildlösning bli mer 
effektiva och förbättra sina insatser vid bränder 
och andra olyckor och katastrofer, för att de 
drabbade skulle få snabbare och bättre hjälp. 

En streaminglösning med Axis nätverkskameror, 
högtalare och mikrofon installerades på utvalda 
brandbilar, där bilder streamas i realtid till 
Räddningstjänstens interna ledningscentral. 
Ledningscentralen kan då se om de behöver skicka 
förstärkning till branden eller olycksplatsen, kalla 
in externa experter vid behov, analysera riskerna 
för att branden ska sprida sig samt påbörja 
evakuering av personer i intilliggande byggnader, 
om det skulle behövas.

Att montera kameror på fordon som rör sig 
snabbt och utsätts för svåra väderförhållanden 
ställde stora krav på kamerorna. De behöver tåla 
vibrationer och stora temperaturväxlingar mellan 
kyla och hög värme samt vara mycket ljuskänsliga, 
vilket krävs då man filmar bränder nattetid.

Lösningen har effektiviserat Räddningstjänstens 
arbete. Den inre ledningen kan snabbare och 
bättre kommunicera med insatsstyrkan. Vidare kan 
Räddningstjänsten snabbare kommunicera externt 
med de personer som är drabbade och ge bättre 
samhällsinformation, genom att snabbt larma via 
sociala medier om det brinner.

– När det gäller att förbättra förarens 
beteende, så kan chefer granska 

bildmaterial tillsammans med 
föraren för att diskutera exakt vad 
som orsakade behovet av en hård 

inbromsning eller acceleration,  
vilket bidrar till att hantera dessa 

saker på ett positivt sätt, säger  
Gavin Urtel, VD på ICanProve.IT.

– Inga fler skisser, inget mer 
jagande av människor för 

skriftliga utlåtanden. Vi vet vad 
som hände, kan bevisa vad 

som hände, avsluta ärendet och 
gå vidare, säger Peter Kelly,  

Group Transport Compliance and 
Optimisation Manager, Elis.

– Att använda bilder har gjort en 
fantastisk skillnad. Lösningen har 

inneburit otroligt stora fördelar och 
gett oss helt nya möjligheter att 

effektivisera vårt arbete och vi kan 
därmed rädda fler människoliv, 

säger Magnus Mattsson, Insatschef, 
Räddningstjänsten i Köpenhamn.
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God  
affärsetik
Alla affärsrelationer ska hanteras på ett ansvarsfullt, transparent, 
trovärdigt och konsekvent sätt. Axis arbetar nära sina 
leverantörer, distributörer och andra partner och samarbetet 
bidrar till att säkerställa transparens och god affärsetik i hela 
värdekedjan. 

Axis arbetar systematiskt och fokuserat för att 
hantera hållbarhetsrisker, lyfta hållbarhetsfrågor 
och öka medvetenheten, inte bara i den egna 
verksamheten utan också hos övriga aktörer 
i värdekedjan: hos leverantörer, distributörer 
och partner såsom återförsäljare och 
systemintegratörer. Axis drivande hållning i 
hållbarhetsfrågor uppskattas och bemöts positivt 
av företagets intressenter. 

Ansvarsfullt företagande
Alla affärer som Axis är involverat i ska drivas 
på ett ansvarsfullt sätt. Axis ska uppfylla 
alla krav enligt tillämplig lagstiftning såsom 
antikorruptionslagar och lagar om sanktioner, 
samt vara i enlighet med övriga regelverk som Axis 
följer. Axis har också egna etiska riktlinjer såsom 
en uppförandekod och en antikorruptionspolicy. 
Axis följer löpande upp förändringar i lagar och 
regelverk och ser regelbundet över policyer, för att 
dessa ska vara aktuella och spegla utvecklingen 
inom hållbarhetsområdet på den globala marknad  
där Axis är verksamt. 

Dialoger, informations- och utbildningsinsatser 
samt granskningar sker löpande för att säkerställa 
ett etiskt och ansvarsfullt agerande i alla 
affärsrelationer. 

Uppförandekod 
Axis uppförandekod fastställer de värderingar och 
riktlinjer utifrån vilka Axis bedriver sin verksamhet 
och hur medarbetarna ska agera i affärsrelaterade 
situationer, internt och externt. Uppförandekoden 
baseras på FN:s Global Compacts tio principer, 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna samt International Labour 
Organizations deklaration om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet.

Medarbetare
Alla medarbetare, liksom styrelsens ledamöter, 
förväntas följa uppförandekoden och arbeta 
utifrån etiska affärsmetoder och i enlighet 
med Axis värdegrund. Information om vad 
uppförandekoden innebär är en del av 
introduktionsprogrammet för nyanställda. 

Efterlevnad säkerställs genom interna kontroller, 
policyer och riktlinjer, medarbetarundersökningar 
och samtal. Den starka företagskulturen och 
värdegrunden bidrar till öppenhet, ärlighet och 
transparens. 

Leverantörer, distributörer och andra partner
Axis inköpsorganisation följer noggranna rutiner 
och högt ställda krav. Alla leverantörer ska 
skriva under att de följer Axis uppförandekod för 
leverantörer, vilken baseras på Axis uppförandekod 
och FN:s Global Compacts tio principer.  
Här ingår bland annat krav på att det inte ska 
finnas någon form av barn- eller tvångsarbete,  
att goda arbetsvillkor säkerställs, att ha kontroll  
på miljöpåverkan och motverka korruption. 
I de fall leverantörer inte skriver under Axis 
uppförandekod utan hänvisar till sin egen 
uppförandekod så granskas denna av Axis, för 
att verifiera att kraven uppfylls. Efterlevnad 
säkerställs genom information, utbildning, 
självutvärdering och granskning. Axis 
distributörer och partner ska följa gällande 
antikorruptionslagstiftning.
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Särskilda exportrestriktioner, sanktioner och 
embargon 
För produkter som är avsedda för civilt bruk men 
som har sådana egenskaper att de även kan 
användas för annat än civilt bruk, gäller särskilda 
exportrestriktioner. Härutöver kan det även finnas 
restriktioner för handel med vissa länder genom 
särskilda sanktioner och embargon. Axis omfattas 
av reglerna om särskilda exportrestriktioner, 
sanktioner och embargon och följer utvecklingen 
och tillämpningen av dessa.
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Antikorruption

Axis har nolltolerans mot alla slags mutor och annan typ 
av korruption och arbetar förebyggande och systematiskt 
för att motverka detta. Axis ska vara en föregångare och 
arbetar kontinuerligt med att flytta fram positionerna 
i sitt arbete för att motverka korruption i såväl den 
egna verksamheten som i relationerna till leverantörer, 
distributörer och andra partner.

Alla medarbetare ska i alla affärsrelationer hålla 
den allra högsta standard vad gäller ett etiskt och 
moraliskt korrekt agerande. Även styrelsen samt 
konsulter och andra personer som agerar för Axis 
räkning inkluderas i nolltolerans mot mutor och 
annan typ av korruption. Då Axis är ledande aktör 
på marknaden så förväntar sig också bolagets 
intressenter att Axis går i bräschen för att 
motverka korruption.

I den affärsmiljö som Axis verkar i går det inte att 
utesluta att Axis anställda kan komma i kontakt 
med korruption, både i den egna verksamheten 
och i relationerna till leverantörer, distributörer 
och partner samt till deras kunder. Axis har ett 
antikorruptionsprogram och arbetar aktivt för att 
hantera risker som berör intressekonflikter, mutor 
och annan typ av korruption, för att skydda den 
enskilda individen såväl som bolaget.

Policy och utbildning
Axis antikorruptionspolicy slår fast att alla 
affärsrelationer ska ske på ett ansvarsfullt, 
transparent, konsekvent och trovärdigt sätt och 
att anställda varken ska erbjuda, ta emot eller 
delta i någon aktivitet som inkluderar någon som 
helst form av korruption. 

Policyn tillåter inte heller anställda att ge 
bidrag till politiska kampanjer. Donationer till 
välgörenhet och sponsring ska dokumenteras noga 
och vara i enlighet med bolagets sponsringspolicy. 
Antikorruptionspolicyn bidrar till att klargöra 
Axis ståndpunkt. Policyn omfattar alla anställda 
och styrelseledamöter liksom konsulter och andra 
personer som arbetar för Axis räkning.

Regelbundna utbildningar i antikorruption 
är obligatoriskt för alla anställda. Alla 
nyanställda genomgår en utbildning i vad Axis 
antikorruptionspolicy innebär och undertecknar 
ett dokument där de förbinder sig att inte ta 
emot mutor eller medverka till någon annan 
typ av korruption. Alla anställda, samt andra 
personer som arbetar för Axis räkning, genomgår 
en utbildning och skriver under förbindelsen 
regelbundet. Även styrelsens ledamöter har 
undertecknat förbindelsen.

HR ansvarar för att det finns en utbildning.  
Chefer ansvarar för att respektive medarbetare 
genomför utbildningen.

Visselblåsar- och frågefunktion 
Axis har en e-postadress dit anställda kan 
vända sig för att anmäla misstänkta fall av 
oegentligheter som rör Axis samt misstankar om 
brott mot uppförandekoden. Medarbetare kan 
också få stöd och ställa frågor som rör korruption, 
etiska dilemman och utmaningar samt dela 
information om hur de har löst problem. 
 
Visselblåsar- och frågefunktionen är en del i 
hur Axis arbetar systematiskt för transparens, 
öppenhet och god affärssed och bidrar 
till att identifiera oegentligheter, få fram 
information om något förekommer som kan 
strida mot uppförandekoden samt förbättrar 
kunskapsdelningen och ger fortbildning i etiska 
frågor. En beskrivning av funktionen och hur den 
fungerar finns på intranätet. Mailadressen går till 
representanter från Human Resources, Legal och 
koncernledningen.

Leverantörer, distributörer och partner
Axis informerar, utbildar och följer upp sina 
leverantörer för att säkerställa att de agerar 
i enlighet med antikorruptionspolicyn, vilket 
fastställs i uppförandekoden för leverantörer.
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Om en leverantör skulle bryta mot uppförande-
koden för leverantörer så får leverantören, där 
så bedöms lämpligt, en möjlighet att genomföra 
förbättringsåtgärder. Om åtgärderna inte vidtas  
så fasas leverantören ut och ersätts. Hittills  
har detta inte skett.

I distributörsavtalet ingår att  
distributörerna ska följa gällande 
antikorruptionslagar. Nästintill samtliga 
distributörer har undertecknat detta.  För 
att ett distributörsavtal ska förnyas krävs att 
distributören har skrivit under avtalet. 

Andra partner förväntas också följa gällande 
antikorruptionslagar. Alla nya partner på  
guld- och silvernivå samt nya Application 
Development- och Technology-partner förbinder 
sig i avtal att följa gällande antikorruptionslagar. 
Skulle en partner bryta mot avtalet, så förnyas inte 
partneravtalet. Det har hittills inte skett.

Axis informerar kontinuerligt sina partner 
exempelvis vid olika partnerkonferenser, genom 
webbseminarium och i nyhetsbrev, för att öka 
kunskapen kring antikorruption och Axis krav. 
Axis affärsmodell, lokala marknadsnärvaro och 
långsiktiga kundrelationer gör det möjligt att ha 
en kontinuerlig dialog med företagets partner 
gällande efterlevnad av Axis krav.

Mål och måluppfyllelse
Antikorruption

Axis har nolltolerans för alla typer av mutor och 
annan typ av korruption. Alla medarbetare, inklusive 
koncernledningen, ska skriva under en förbindelse 
att de följer Axis antikorruptionspolicy och genomgå 
en utbildning i dessa frågor regelbundet.

2017 gick så gott som alla medarbetare en 
utbildning i antikorruption samt skrev under att de 
följer antikorruptionspolicyn. Nyanställda genomgår 
en utbildning och undertecknar förbindelsen i 
samband med att de påbörjar sin anställning.

Inga fall av mutor eller annan korruption har 
identifierats under året. Inte heller under 2017 eller 
2016 förekom några kända fall av korruption.

Axis bidrag till FN:s globala  
mål för hållbar utveckling
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IT-säkerhet och skydd av 
kundernas integritet

Axis arbetar kontinuerligt med och investerar löpande i olika 
åtgärder för att ha bästa möjliga IT-säkerhet i sina produkter, 
lösningar och IT-system, för att vara en pålitlig affärspartner 
och skydda partners och slutkunders integritet.

Som ledande aktör på marknaden ska Axis vara 
en föregångare också när det gäller IT-säkerhet, 
och vara en pålitlig och trovärdig affärspartner. 
Att skydda användarnas integritet är tillika en 
viktig del i Axis ansvar som samhällsmedborgare. 
Vidare är hög IT-säkerhet i produkter och lösningar 
en konkurrensfördel, och avgörande för Axis 
långsiktiga konkurrenskraft.

IT-säkerhet 
IT-säkerhet blir en allt viktigare fråga i takt med 
att allt fler enheter blir uppkopplade med varandra 
och samlar och överför data via internet; allas 
våra liv blir alltmer digitala. Detta skapar många 
fördelar såväl som affärsmöjligheter, men innebär 
också ökade säkerhetsrisker. Det ställer allt större 
krav på att bibehålla och skydda integriteten hos 
IT-system, processer, produkter, lösningar och den 
information som skapas då risken för otillbörliga 
angrepp ökar.

Frågor om IT-säkerhet har även fått en alltmer 
framträdande roll i dialogen med distributörer 
och partner. Vidare ställer Axis kunder stora krav 
på IT-säkerheten i produkter och lösningar; att 
informationen är väl skyddad, inte minst för att 
säkerställa kontinuitet i sina verksamheter. 
Det är av yttersta vikt att säkerställa att Axis 
produkter och lösningar inte är sårbara. En 
framgångsrik säkerhetsstrategi bygger på att, även 
om attacker sker, så har Axis en strategi för att 
minimera sårbarheten hos kameror, mjukvara och 
den information som skapas.

Axis arbetar proaktivt och systematiskt med IT-
säkerhet och har en fokuserad strategi och ett 
strukturerat tillvägagångssätt för att skydda 
produkter och lösningar mot intrång och skadlig 

inverkan. Frågor som rör IT-säkerhet tas på allra 
största allvar och eventuella incidenter hanteras 
omedelbart och på ett transparent sätt.

Under året har Axis påbörjat certifiering i enlighet 
med informationssäkerhetsstandarden ISO 27001. 
Certifieringen väntas bli klar 2019.

Axis har mycket god kvalitet i produkterna samt 
god och snabb incidentberedskap när det gäller 
tillämpning av säkerhet i olika applikationer, 
produkter, lösningar och system. Axis strävar 
efter att vara transparent och arbetar för 
att minska risken genom skyddshantering, 
sårbarhetshantering samt utbildning och 
samarbete.

Skyddshantering  
Axis arbetar löpande med att stärka skyddet för 
produkter och lösningar, för att produkterna ska 
vara skyddade mot hot och risker som finns i de 
miljöer där produkterna installeras och används, 
och vara skyddade under sina respektive livscykler. 
Axis har processer och system på plats för bland 
annat säker lösenordshantering, uppdatering 
av mjukvara och konfigurationer. Axis håller sig 
ständigt à jour med utvecklingen i omvärlden för 
att ha högsta möjliga beredskap.

Sårbarhetshantering 
Axis arbetar för att minska risken för att 
produkterna och lösningarna ska ha sårbarheter 
som kan utnyttjas. Axis har väl utarbetade och 
noggranna system och omfattande processer på 
plats för att upptäcka sårbarheter och undanröja 
incidenter, om en sårbarhet skulle upptäckas eller 
om en incident skulle inträffa.

Utbildning och samarbete 
Genom utbildning, samarbete och 
kunskapsdelning arbetar Axis för att minska 
riskerna. Axis informerar och utbildar sina 
distributörer och partner om att identifiera 
hotbilder, göra riskbedömningar och dela kunskap 
om vilka specifika skydd som bäst reducerar de 
identifierade riskerna, för att bidra till god IT-
säkerhet.
Axis kommunicerar löpande och för en dialog 
med slutkunder, för att förebygga och motverka 
intrång. Kunskapsdelning och utbildning 
sker bland annat som online-utbildning och 
webbinarier. Informationsdelning sker också 
genom workshoppar och kommunikation via 
Axis hemsida, samt att Axis tillhandahåller 
informationsmaterial som guider och tester samt 
artiklar.

Alla anställda ska följa Axis policyer såsom Axis IT-
säkerhetspolicy, Axis Vulnerability Policy som styr 
hur Axis hanterar och svarar på säkerhetsproblem 
och Axis Responsive Support Policy, som är Axis 
åtagande att erbjuda säkerhetskorrigeringar så 
snart som möjligt. Axis Software Security Group 
är ansvarig för att policyer avseende IT-säkerhet i 
produkterna kontinuerligt uppdateras och följs.

Kundernas integritet 
Det är av yttersta vikt för Axis och bolagets 
partner att respektera och skydda kundinformation 
och kundernas integritet. Information och 
kunddata ska skyddas tekniskt samt hanteras och 
lagras säkert och etiskt korrekt.

Axis arbetar proaktivt och förebyggande för att 
skydda information och motverka alla typer av 
sårbarheter. 
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Säkerhet för att skydda kunddata har allra 
högsta prioritet och Axis arbetar löpande 
för att säkerställa att bland annat mjukvara 
och gränssnitt är robusta och håller en hög 
säkerhetsnivå. Axis produkter och lösningar stöder 
kryptering, IP-adressfiltrering samt möjliggör 
behörighetsskydd och inloggning i flera steg.

Utvärdering, lagkrav och utbildning 
Axis gör löpande kontroller och utvärderingar 
för att kundinformation ska hanteras och lagras 
säkert.

Axis utbildar sina partner i form av exempelvis 
seminarier och workshoppar, samt har tagit fram
instruktionsmaterial. Axis erbjuder också riktad 
utbildning till sina installatörer för att säkerställa 
att installationerna av videoövervakningssystem 
sker på säkrast möjliga sätt. På Axis partnerträffar 
förs en löpande diskussion kring frågor som rör 
kundernas integritet och IT-säkerhet i bolagets 
produkter och lösningar.

GDPR (The General Data Protection Regulation) 
och utbildning 
Axis har genomfört aktiviteter för att möta 
kraven i EU:s dataskyddsförordning GDPR, som 
trädde i kraft den 25 maj 2018, och som innebär 
att kraven på hur personuppgifter hanteras har 
skärpts. Axis har gjort en genomgripande analys 
och kartläggning av hur kundinformation hanteras 
och lagras, uppdaterat processer, system och 
lösningar samt informerat partner och kunder för 
att säkerställa att bolaget möter kraven.
Under året har Axis initierat en GDPR Awareness-
utbildning som alla anställda ska genomgå, i syfte 
att öka förståelsen för och efterlevnad av den nya 
dataskyddsförordningen. 

Utöver efterlevnad av GDPR så följer Axis 
andra tillämpliga internationella och 
lokala lagar och riktlinjer. Vidare reglerar 
informationssäkerhetsstandarden ISO 27001 
skydd, hantering och säker lagring av kunddata.

Mål och måluppfyllelse
Kundernas integritet

Axis ska hantera kundernas integritet på ett korrekt och 
säkert sätt. Incidenter hanteras omedelbart av bolaget 
och tas på allra största allvar. Under 2018 inträffade en 
incident som rörde ett antal produkter och som riskerade 
att påverka kundernas integritet. Axis har noggranna 
rutiner och processer på plats och så snart incidenten 

upptäcktes åtgärdade Axis omedelbart problemet. Axis 
tillhandahöll uppgraderingar och informerade skyndsamt 
alla distributörer, partner och kunder som kunde vara 
berörda, och incidenten är löst och avslutad. Under 2017 
inträffade också en produktrelaterad incident, liksom 
under 2016.

Axis bidrag till FN:s globala 
mål för hållbar utveckling
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Tillämpning av kameraövervakning ökar, liksom 
acceptansen för detta i samhället, då trygghet 
värderas högt. Användning av kameror för ökad 
trygghet och säkerhet ger upphov till diskussioner 
kring en potentiell påverkan på den personliga 
integriteten och personliga rättigheter. Axis är 
oerhört noggrant med att skydda kundinformation 
såväl som att respektera och skydda personlig 
integritet, och arbetar för att beivra missbruk som 
gör att den personliga integriteten riskerar att 
kränkas. 

Smarta funktioner värnar personlig integritet
Slutanvändarna ansvarar för hur övervaknings-
kameror används och hur videomaterialet lagras, 
vilka är de två viktigaste aspekterna av personlig 
integritet. Axis arbetar nära sina distributörer och 
partner och är noga med urvalet av partner. Axis 
arbetar aktivt med att informera sina distributörer 
och partner för att i möjligaste mån säkerställa att 
bolagets nätverkskameror och lösningar installeras 
och används på ett tillbörligt sätt, samt att 
videomaterial skyddas och lagras korrekt. Genom 
att distributörer, partner och slutanvändare 
agerar i enlighet med Axis rekommendationer och 
riktlinjer, samt med nationella och internationella 
lagar, så minskar risken för att kamerorna används 
på ett otillbörligt sätt och att den personliga 
integriteten kränks.

Axis utvecklar funktioner som bidrar till att skydda 
den personliga integriteten när produkterna 
används, såsom funktionalitet för att möjliggöra 
anonymisering och andra typer av skydd av 
personliga uppgifter. 

Avancerade mjukvarulösningar kan användas 
för att skydda information och säkerställa att 
kamerorna endast spelar in det som är nödvändigt. 
Exempelvis kan så kallad maskning användas, 
vilket automatiskt suddar ansikten och döljer 
vissa delar av bilderna, samt att man kan ha 
tidsrestriktioner för inspelning.

Information och utbildning
Axis har riktlinjer som rör personlig integritet 
och som alla anställda ska följa. Representanter 
för IT Governance och Legal är ansvariga för att 
riktlinjerna följs och uppdateras regelbundet. 
Axis informerar samt för en dialog med 
såväl distributörer och partner som med 
branschorganisationer om behovet av att värna 
skydd av personliga uppgifter och personlig 
integritet, när videoövervakningslösningar 
används.

Genom att noggrant följa nationella och 
internationella lagar, tillämpa branschspecifik 
best practice och använda tekniska innovationer, 
så säkerställs minsta möjliga påverkan på 
den personliga integriteten. Samtidigt kan 
man ändå få den säkerhet och trygghet som 
videoövervakningslösningar erbjuder.

Förebygga och lösa brott
Användning av säkerhetskameror kan både 
förebygga och lösa brott, vilket ses som positivt av 
allmänheten. En undersökning som samordnades 
av LUSAX vid Lunds universitet, på uppdrag av 
Securitas, visar på en mycket positiv attityd till 
säkerhetskameror. 

90 procent av allmänheten i Sverige är positiva 
till användningen av säkerhetskameror på 
gator och torg (KANTAR SIFO, augusti 2017). 
83 procent av respondenterna uppgav att 
närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats 
inte inkräktar på deras personliga integritet. En 
forskningsöversikt av sju olika studier visar att 
bevakning med säkerhetskameror kan minska 
antalet brott med mellan 24 och 28 procent 
på offentliga platser och tunnelbanestationer i 
innerstaden (Alexandrie, G. (2017) Surveillance 
cameras and crime: a review of randomized and 
natural experiments. Journal of Scandinavian in 
Criminology and Crime Prevention).

Personlig integritet hos  
användare av Axis produkter

Axis produkter och lösningar bidrar till ökad säkerhet och trygghet samt 
möjliggör smarta och intelligenta lösningar för exempelvis trafikövervakning 
och olika typer av analys. Axis arbetar för att produkter och lösningar 
används och hanteras så att de alltid skyddar personlig integritet. 
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Ökat intresse för hållbarhet
Axis distributörer och andra partner visar ett 
allt större intresse för hållbara produkter och 
lösningar. 

Kunderna efterfrågar produkter och lösningar som 
är miljövänliga såsom att nätverkskamerorna är 
PVC-fria, har låg energiförbrukning samt program 
för hur uttjänta produkter kan återvinnas. 
Även sociala och etiska frågor som exempelvis IT-
säkerhet, kundintegritet och antikorruption är av 
allt större intresse för distributörer och partner. 

Axis har ett nära samarbete med sina distributörer 
och för en löpande dialog för att vara lyhörda 
och erbjuda hållbara lösningar som motsvarar 
kundernas behov. I möten, seminarier och via 
nyhetsbrev informerar och utbildar Axis sina 
distributörer, andra partner och slutkunder.

Regelbundna undersökningar
Axis genomför nöjdhetsundersökningar hos 
distributörer, partner och slutkunder för att 
förstå deras drivkrafter och förväntningar samt 
för att mäta deras inställning till företagets olika 
affärsområden.

Undersökningarna mäter hur nöjda intressenterna 
är med Axis och hur de tycker att Axis kan 
förbättra sina produkter, lösningar och 
sitt arbetssätt. Resultaten utvärderas och 
informationen återförs till berörda avdelningar 
inom organisationen, så att Axis kan genomföra 
förbättringsåtgärder.

Fortsatt nöjda kunder
2017 genomfördes en global undersökning i 51 
länder där cirka 12 000 partner svarade. 82
procent var mycket nöjda med Axis. Axis fick  
bland annat bra betyg för hög kvalitet på 
produkterna, effektiva lösningar, kunnig support 
samt ärlig, kompetent och kundorienterad 
personal. Vidare uppskattas Axis för sitt ledarskap 
inom IP-teknologi, sin professionalism och 
förståelse för marknaden. 

Användare av Axis support har också möjlighet 
att lämna omdömen efter avslutade ärenden. 
Enkätsvaren ställs samman varje kvartal. 
Frågorna rör om problemet löstes, om det löstes 
rimligt snabbt och om kunden är nöjd med 
servicen. Om produkten i något hänseende, 
någon dokumentation eller hantering av ett 
ärende inte har varit tillfredsställande, så 
återförs informationen till berörd avdelning för 
vidare åtgärd. Kontinuerliga kontakter mellan 
Axisanställda och kunder bidrar till att identifiera 
förbättringsåtgärder och en ökad kundnöjdhet.

Kundnöjdhet

Axis ambition är att kontinuerligt utveckla och förbättra sitt 
erbjudande för att ha fortsatt nöjda och lojala kunder. Axis 
för en löpande dialog med kunderna för att möta deras 
förväntningar och behov.
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Global  
undersökning 2017 

*  Net Promoter Score (NPS) är en metod för att mäta kundlojalitet. Den beräknas enligt följande:  NPS = % ambassadörer (Promoters) - % kritiker 
(Detractors). Indexet går från -100 till 100, vilket innebär att en siffra över 0 är positivt och resultat över 50 procent är mycket bra.
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Miljömässigt  
ansvar
Axis strävar efter att minimera miljöpåverkan i den egna 
verksamheten samt i bolagets produkter och lösningar. 
Större delen av Axis miljöpåverkan sker indirekt och är 
relaterad till tillverkning, transporter och energiförbrukning 
då produkterna och lösningarna används. Det gör att Axis 
strävar efter förbättringar genom hela värdekedjan och 
genom produkternas livscykler.

Långsiktigt miljöansvar 
Axis arbetar tillsammans med leverantörer, 
distributörer och andra partner för att minimera 
den direkta och den indirekta miljöpåverkan. 
Det innebär ett systematiskt arbete så att 
produktutveckling, materialval, materialens 
ursprung, komponenter och förpackningar möter 
kraven på kvalitet och funktionalitet samtidigt 
som miljöpåverkan minimeras.

Axis har genomfört livscykelanalyser på olika 
produkter, för att se var i produkternas livscykel 
som miljöpåverkan är störst. Till åtgärder för 
att minska miljöpåverkan hör bland annat att 
använda återvunna material, reducera antalet 
produktdelar, välja komponenter med låg vikt, 
minimera materialspill, optimera förpackningar, 
effektivisera energiförbrukningen i den egna 
verksamheten och hos produkterna, effektivisera 
logistikflöden och i möjligaste mån välja 
miljövänliga transporter. 

Ny miljöstrategi
Syftet med den nya miljöstrategin är att tydliggöra 
Axis miljöarbete samt att koppla ihop detta med 
den förändring bolaget vill åstadkomma. 

De tre fokusområdena är Bekämpa 
klimatpåverkan, Skydda naturresurser och 
Skydda ekosystem. Dessa tre områden inbegriper 
de frågor som är mest väsentliga för Axis i 
ett miljöperspektiv, och där påverkan är som 
störst: energiförbrukning i produkter; utsläpp 
från transporter, den egna verksamheten och 
leverantörer; användning av naturresurser, 
vattenanvändning, användning av miljö- 
och hälsoskadliga ämnen i produkterna och 
utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen hos 
leverantörerna.

Den nya strategin kommer att implementeras 
under 2019. Miljöstrategin är baserad på Axis 
Miljöpolicy, Axis betydande miljöfrågor samt  
FN:s globala mål för hållbar utveckling. 
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Miljöinitiativ 2018
Under året har Axis genomfört en rad åtgärder för att minska sin 
miljöpåverkan. Till dessa hör att

 > fortsätta att fasa ut PVC från produkterna

 > fortsätta arbeta för att ta fram produkter som är BFR- och CFR-fria, det vill säga inte 
innehåller bromerade eller klorerade flamskyddsmedel

 > använda en större andel återvunnen plast i produkterna

 > identifiera förbättringar när det gäller energiförbrukning i produkternas användningsfas

 > genomföra miljöutbildning för personal inom enheterna Operations, Forskning och 
Utveckling, Marknad, Försäljning, Logistik samt för andra personer som i sina roller kan 
påverka bolagets miljöpåverkan positivt eller negativt

 >  initiera ett arbete för att ta fram en ny miljöstrategi
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Livscykel för Axis produkter ur ett miljöperspektiv

Smarta materialval
Axis produkter innehåller olika material såsom 
aluminium, zink, stål, rostfritt stål, polykarbonat/
akrylnitrilbutadienstyren, polykarbonat, polyamid, 
polymetylmetakrylat, polyuretan, silikon, 
termoplastisk elastomer och gummi.

Axis arbetar systematiskt med att säkerställa 
att materialval möter kvalitets- och 
funktionalitetskrav samtidigt som miljöpåverkan 
minimeras. Det här inkluderar att använda 
återvunnen istället för nytillverkad plast, 
minimera materialspill, säkerställa att endast 
konfliktfria mineraler används, se till att 
produkterna inte innehåller några ämnen som 
är skadliga för människor eller miljö samt att 
fasa ut hälsovådliga material. Vidare är ungefär 
95 procent av materialen i Axis produkter 
återvinnings- eller brännbara, i enlighet med 
svensk återvinningsstandard. Återvinning kan 
ske antingen som energi eller att materialet 
återanvänds.

Material fritt från bromerade och klorerade 
flamskyddsmedel
Axis har under året genomfört projekt för att ta 
fram två produktfamiljer som är BFR- och CFR- 
 

fria, det vill säga inte innehåller några bromerade 
eller klorerade flamskyddsmedel.

PVC  
PVC kan ge ifrån sig giftiga ämnen, är skadligt 
för både människors hälsa och miljön samt är 
svårt att återvinna. PVC finns bland annat i 
utomhuskablarna till Axis kameror. Axis strävar 
efter att fasa ut PVC från sina produkter och har 
varit framgångsrikt i det här arbetet. Under  
året har flera nya PVC-fria kameramodeller 
utvecklats, såsom AXIS Q1785-LE, AXIS Q1786-LE, 
AXIS P3235-LV och AXIS P32- serier.
 
95 procent av de nätverkskameror och encoders 
som såldes 2018 var PVC-fria. Totalt är drygt 80 
procent av Axis utbud av nätverkskameror och 
encoders PVC-fria.

Återvunna material
Återvunna material sparar naturresurser och 
minskar miljöpåverkan. Axis arbetar kontinuerligt 
med att fasa in nya återvunna material till sitt 
materialbibliotek, för att öka användningen och 
andelen av återvunna material i produkterna. 
Axis har också fortsatt att ta fram produkter 
med återvunnen plast. Under 2018 lanserade 
Axis modellerna AXIS M3015 och M3016 som 

innehåller 70 procent återvunnen plast. Axis har 
också lanserat sina två första utomhuskameror 
med återvunnen plast, AXIS Q1785-LE och  
AXIS Q1786-LE. 

Förpackningsmaterialen till produkterna är till viss 
del gjorda av återvunnet material. 

Energiförbrukning i produkter och lösningar
Kamerornas energiförbrukning är en väsentlig del 
av deras totala miljöpåverkan. 

Livscykelanalyser som Axis har genomfört 
visar att mellan 60 och 80 procent av den 
totala miljöpåverkan hos nätverkskamerorna 
är relaterade till energiförbrukningen hos 
slutanvändarna. 

Under året har Axis fortsatt att arbeta för 
att identifiera förbättringar gällande hur 
energiförbrukningen kan minskas när produkterna 
används. 

Axis arbetar kontinuerligt med att 
ytterligare förbättra energieffektiviteten i 
övervakningssystem, samtidigt som funktionalitet 
bibehålls, vilket kan vara en utmaning. 
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1 Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på hur olika växthusgaser av en viss kvantitet bidrar till växthuseffekten och påverkar den globala uppvärmningen, mätt i motsvarande mängd CO2. 
2 Inbound- och outboundtransporter är exkluderade.
3 2N och Citilog ingår i siffrorna för 2017 och 2018, men inte för 2016.
4 FTE (heltidsekvivalenter) inkluderar även anställda på Axis CLC:er.
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Några av de tekniker som Axis har utvecklat bidrar 
till att minska energiförbrukningen i produkternas 
användningsfas. Till dessa hör Axis Lightfinder-
teknologi, som gör att kamerorna kan återge 
skarpa färgbilder även när det är mörkt, vid 0,18 
lux och ännu lägre. Därmed elimineras behovet av 
extern belysning.

Axis koldioxidavtryck 
Många aktiviteter som är relaterade till Axis 
verksamhet genererar koldioxidutsläpp, vilket 
påverkar klimatet. Axis har som ambition att 
ta ansvar inom dessa områden; minska det 
övergripande koldioxidavtrycket och ställa tydliga 
krav på bolagets leverantörer, på samma sätt som 
Axis tar ansvar för utveckling och tillverkning av 
bolagets produkter.

Genom att årligen bevaka och rapportera bolagets 
koldioxidutsläpp får Axis insikt i vilka processer 
som genererar mest utsläpp och var fokus behöver 
ligga för att minska klimatpåverkan. 
2018 års koldioxidavtrycksrapport fokuserar 
på utsläpp relaterade till transporter, 
energiförbrukning i verksamheten, tjänstebilar, 
affärsresor och pappersförbrukning. 

Koldioxidavtrycksrapporten inkluderar också 
utsläpp från alla inboundtransporter, det vill 
säga transporter från kontraktstillverkare till Axis 
Configuration and Logistics Center (CLC) och 
utsläpp från alla outboundtransporter, det vill säga 
transporter från CLC:er till distributörer. 

Totalt koldioxidavtryck
Axis koldioxidutsläpp ökade under året från  
35 068 till 36 704 ton CO2e

1, en ökning med 
cirka 5 procent jämfört med 2017. Ökningen 
beror huvudsakligen på en marginell ökning av 
utsläpp relaterade till inboundtransporter samt 
tjänsteresor. Bolaget har haft en god tillväxt 
under 2018, med  ökad försäljning samt fler antal 
anställda. Förändringar i beräkningsmetoder kan 
komma att ske framöver då nya emissionsfaktorer, 
för att beräkna utsläpp, tillkommer.

Utsläpp som beror på leveranser från tredje part 
svarar för 74 procent av de totala utsläppen av 
CO2e.

De totala CO2–utsläppen från inbound- och 
outboundtransporter minskade med 4,4 procent 
till 4,09 kg CO2 per såld enhet (läs mer under 
Transporter.) 

Utsläpp relaterade till medarbetare, orsakade 
av energiförbrukning i verksamheten, pappers-
användning, leasade bilar, affärsresor med mera, 
har ökat med 4 procent2. Utsläpp relaterade till 
försäljning har minskat från 4,1 ton CO2e till 3,6 
ton CO2e per 100 Mkr (se diagram).

Energiförbrukning i verksamheten 
Energiförbrukningen i verksamheten ökade totalt 
sett globalt. Anledningen var den ökade tillväxten 
både sett till försäljning och till antal anställda. 

Energiförbrukning är den fjärde största orsaken 
till Axis totala utsläpp, och svarar för cirka elva 
procent av alla utsläpp. 

Sett till energiintensitet så har energi-
förbrukningen per anställd minskat, tack vare 
energibesparande åtgärder. Energiförbrukningen 
per heltidsanställd globalt, exklusive logistik-
centrerna, har minskat från 2,6 till 2,5 MWh per 
heltidsanställd 2018. 

På huvudkontoret i Lund, där 58 procent av alla 
anställda har sin arbetsplats, är målet att minska 
elförbrukningen med 5 procent per anställd per 
år. Under året har elkonsumtionen per anställd på 
huvudkontoret minskat från 2,5 till 2,3 MWh per 
anställd, det vill säga en minskning med 8 procent. 
Det beror på en ökad medvetenhet bland de 
anställda samt på energibesparande åtgärder.
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I Scope 1 ingår Axis direkta utsläpp.

I Scope 2 ingår indirekta utsläpp såsom  
energiförbrukning. 

I Scope 3 redovisas indirekta utsläpp  
orsakade av inköp av varor eller tjänster, 
transporter från leverantörer och affärsresor.

Scope 1

Scope 2

Scope 3
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Affärsresor
Affärsresor är den tredje största orsaken till 
Axis totala utsläpp och svarar för omkring tolv 
procent av alla utsläpp.  2015 initierade Axis 
klimatkompensation för alla tjänsteresor med flyg. 
2018 klimatkompenserade Axis 3779 ton CO2e 
från tjänsteresor. Om denna siffra hade dragit 
av från Axis totala koldioxidutsläpp så hade 
utsläppen per anställd varit lägre och uppgått till 
1,4 ton CO2e per anställd. För att läsa mer om hur 
Axis klimatkompenserar, se s.46.

Axis resepolicy uppmuntrar till mindre resande, 
där detta är möjligt. Under året har Axis haft 
tiotusentals timmar av webbseminarier och 
virtuella möten runtom i världen, vilket har 
bidragit till färre affärsresor.

Grönt hyresavtal 
Axis har ett grönt hyresavtal med en av sina 
fastighetsägare för huvudkontoret i Lund. 
Det innebär att Axis och fastighetsägaren 
tillsammans arbetar aktivt för att minska 
lokalernas och fastighetens miljöpåverkan. 
Till åtgärderna hör bland annat att byta till 
mer energisnåla vitvaror, vilket också minskar 
vattenanvändningen (se nedan), kontinuerligt 
underhåll av utrustning för att minimera 
energispill samt att öka medvetenheten hos de 
anställda genom miljöutbildning. 

Vattenanvändning
Axis har i Lund initierat flera aktiviteter i syfte 
att minska och effektivisera vattenanvändningen. 
Bland annat återvinns testvattnet i Axis 
vattenlaboratorium; då produkterna testas i 
vattenmiljö krävs stora mängder vatten. Tidigare 
släpptes vatten, som använts vid testningen, ut till 
det allmänna avloppssystemet. 

Nu återvinns vattnet och byts endast ut en 
gång i kvartalet. Detta ger en besparing på 
ca 1 m1 vatten per dag.  Vidare har det äldsta 
väderaggregatet (ett aggregat som genererar 
väder: snö, regn, vind med mera för att testa 
kamerorna) i klimatlaboratoriet bytts ut mot ett 
nytt aggregat som kräver mindre el och vatten. 
Ytterligare en åtgärd som har genomförts är 
att byta ut diskmaskiner till mer vatten- och 
energisnåla maskiner.

1Alla bastal för 2016 och 2017 har räknats om till följd av att en leverantör av flygfrakt har ändrat beräkningsmodell. De nominella värdena har minskat kraftigt, men det har inte ändrat de procentuella 
utfallen för Axis i någon större utsträckning.
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Axis ser kontinuerligt över och effektiviserar 
sin logistikkedja, både transporter från 
kontraktstillverkare till bolagets Configuration and 
Logistics Center (CLC) och transporter från CLC:er 
till distributörer.

Axis använder i möjligaste mån sjö- och 
vägtransporter framför flygfrakt för 
inboundtransporter, det vill säga transporter till 
CLC:er, och vägtransport för outboundtransporter, 
det vill säga transporter från CLC:er.

Tillverkning samt konfiguration av produkterna i 
olika CLC ska ske så nära respektive marknad som 
möjligt, för att ha en god flexibilitet samt korta 
transporttider och ledtider. Axis sex CLC finns i 
Kina, Sverige, Tjeckien, Ungern och USA.

Fokus under 2018 
Under året har Axis initierat arbete för att starta 
ett CLC i Thailand, för produkter som tillverkas 
för den asiatiska marknaden. Axis har också 
börjat använda tågfrakt för transporter av större 
produkter som tillverkas i Asien till CLC i Europa.
Vidare har en viss förändring av logistiken på 
den amerikanska marknaden skett. En större 
andel av produkterna som säljs till Sydamerika 
transporteras nu från CLC:n i USA istället för 
CLC:er i Europa. Detta har möjliggjorts genom 
att tillverkare närmare USA har ökat sina 
produktionsvolymer.

Optimering av förpackningar 
Kartongmaskiner har successivt införts på Axis 
CLC:er, och finns nu på alla CLC:er. Det innebär 
att Axis köper in mindre kartongemballage 
då transportförpackningar tillverkas på 
plats i respektive CLC. Förpackningar för 
outboundtransporter optimeras och blir mer 
slimmade då de tillverkas för specifika transporter.

Dessutom används uppblåsbart förpacknings-
material i fler förpackningar och till fler 
produktfamiljer. 

Det uppblåsbara förpackningsmaterialet är lättare 
jämfört med annat förpackningsmaterial och 
tar mindre utrymme vid transporter, samt att 
materialet återanvänds när produkterna packas 
om för transport till kunder.

Minskade utsläpp 
Sammantaget har CO2–utsläppen från transporter 
minskat med 4,4 procent1 till 4,09 kg CO2 per såld 
enhet. 

Axis har haft en kraftigt ökad försäljning 
under året och den kraftiga tillväxten har 
satt press på logistikkedjan, vilket har lett 
till att koldioxidutsläppen har varit fortsatt 
högre än planerat. På marknaden har det varit 
fortsatt kapacitetsbrist på vissa komponenter 
som tillverkas i Asien, och efterfrågan på 
kameramodeller där dessa komponenter ingår, 
har varit stor i Europa och USA. Axis har därför 
behövt använda flygfrakt för att kunna tillgodose 
kundernas efterfrågan.

Axis investerar kontinuerligt för att öka 
produktionskapaciteten hos sina befintliga 
leverantörer samt har inlett samarbete med nya 
leverantörer under året. Detta har inneburit att 
Axis har kunnat öka sjötransporterna från de 
asiatiska leverantörerna till de amerikanska och 
europeiska marknaderna, vilket har gjort att CO2 –
utsläppen mätt per såld enhet har minskat.
Läs mer om Axis samarbete med sina leverantörer 
på s.48.

Klimatkompensation  
Axis klimatkompenserar för all kurirfrakt, vilken 
sker med flyg. Klimatkompensationen sker i 
enlighet med den oberoende internationella 
standarden the CarbonNeutral Protocol. För varje 
ton CO2 som Axis klimatkompenserar betalar 
bolaget för minskning av ett ton CO2-ekvivalenter 
i ett klimatkompensationsprojekt.

Axis strävar efter att transportkostnader och koldioxidutsläpp 
orsakade av produkttransporter ska hållas låga. Kundernas behov 
ska tillgodoses, samtidigt som miljömålen nås.

Transporter
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Nolltolerans för diskriminering och trakasserier.

CommuniTree, Nicaragua 
I projektet, som drivs av Taking Root, planteras 
träd av olika inhemska arter, med varierande 
odlingsmetoder, för att bygga ett resilient 
ekosystem i norra Nicaragua. 

De lokala bönderna erhåller pengar för att 
plantera och sköta om träden. Träden innebär 
också skydd vid extremväder då de binder vatten, 
förhindrar jordskred och erbjuder skugga för djur, 
grödor och för familjerna som bor i området. 

Sedan 2010 har över 120 unika arter planterats.

Trees for Global Benefits, Uganda 
Genom att utveckla skogsbruket på lokal nivå kan 
familjerna i det här projektet i västra Uganda få 
virke och bränsle samt även frukt och grönsaker. 
Projektet drivs av EcoTrust. Sedan 2003 har totalt 
över 1 miljon ton lagrad koldioxid dokumenterats 
genom förbättrat jordbruk, utvidgade skogsarealer 
och reducerad avskogning.

I projektet genomförs även utbildning kring HIV 
och AIDS, företagande och global uppvärmning.

Axis klimatkompenserar för alla tjänsteresor med flyg. För 2018 
klimatkompenserade Axis 3 779 ton CO2-ekvivalenter från 
tjänsteresor i projekten CommuniTree i Nicaragua och Trees for 
Global Benefits i Uganda. Projekten är certifierade enligt Plan Vivo. 

Klimatkompensation  
av tjänsteresor

CommuniTree, Nicaragua

Trees for Global B
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efi 
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a
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Nolltolerans för diskriminering och trakasserier.

Mål och måluppfyllelse 

Förbättra produkternas miljöprestanda.

Material

Lansera minst en produkt som är BFR- och CFR-fri före juli 2019. 
Axis har under året genomfört projekt för att ta fram två produkter som är BFR- och CFR-fria, det vill säga inte innehåller några 
bromerade eller klorerade flamskyddsmedel. Detta arbete ska vara klart under 2019. 

Energiförbrukning i produkter och lösningar

Minimera energiförbrukningen i hela produktens livscykel, från produktutveckling till användning hos slutkunderna. 
Axis arbetar kontinuerligt med att ytterligare förbättra energieffektiviteten hos produkter och lösningar, samtidigt som  
de har optimal funktionalitet.

Minska CO2–utsläppen från verksamheten1 med 20 procent per såld enhet från 
2016 till 2021, mätt i kg CO2 per såld enhet.

2018 års CO₂-utsläpp från verksamheten var 2,7 procent högre än 2016 års utsläpp (mätt per kg CO₂ per såld enhet). Det är dock en 
förbättring jämfört med föregående år: 2017 ökade utsläppen med 6 procent jämfört med 20161.  

Minska CO₂–utsläppen från transporter med 20 procent per såld enhet från 2016 till 2021, mätt i kg CO₂ per såld enhet. 
2018 minskade CO₂–utsläppen från transporter med 4,4 procent, mätt per kg CO₂ per såld enhet, jämfört med 2017. 
2017 ökade CO₂–utsläppen från transporter med 5,2 procent, mätt per kg CO₂ per såld enhet.

65 procent av inboundtransporterna, sett till produkternas sålda totalvikt, ska utgöras av sjö- och vägfrakt. 
61 procent av alla inboundtransporter mätt i produkternas sålda totalvikt har varit sjö- eller vägtransport och 39 procent har varit 
flygtransport 2018. 2017 var 62 procent av alla inboundtransporter sjö- eller vägtransport och 38 procent flygtransport. 2016 var 63 
procent av alla inboundtransporter sjö- eller vägtransport och 37 procent flygtransport.

Minska elförbrukningen med fem procent per anställd på huvudkontoret i Lund per år. 
2018 minskade Axis elkonsumtionen per anställd vid huvudkontoret från 2,5 MWh per anställd till 2,3 MWh per anställd, dvs en 
minskning på 8 procent. 2017 minskade Axis elkonsumtionen per anställd vid huvudkontoret med 13,8 procent jämfört med 2016. 

Säkerställa effektiv miljöledning inom Axis.

Axis ska arbeta i enlighet med ISO 14001. 
Axis har under året genomfört ett arbete för att uppfylla kraven i enlighet med ISO 14001. Utifrån en gap-analys som genomfördes 
under 2017 har Axis bland annat tagit fram nya processer samt genomfört interna revisioner för att åtgärda avvikelser.

Mer än 80 av Axis nyanställda ska utbildas i Axis hållbarhetsarbete samt i miljöfrågor generellt. 
Under året har 62 personer genomgått utbildning.

Miljöfunktionen ska överta ansvaret från forskning och utveckling gällande kemiska ämnen i elektroniska och mekaniska 
standarddelar. 
Arbete pågår för att miljöfunktionen ska ta över det här ansvaret.

Förbättra kundkommunikationen.

Identifiera och etablera kommunikationskanaler inom marknadsföring och försäljning. 
Under året har Miljöfunktionen inlett ett samarbete med marknads-, kommunikations- och säljavdelningarna och tagit fram material 
och underlag om Axis hållbarhetsarbete. Detta har använts i kommunikation med kunderna.

1Verksamhet som drivs av Axis. De förvärvade bolagen 2N och Citilog samt CLC:er som inte ägs av Axis har egna utsläppsmål.

Axis bidrag till FN:s globala 
mål för hållbar utveckling

CommuniTree, Nicaragua
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Ansvarsfull  
leverantörskedja

Axis har ett långsiktigt samarbete 
med sina leverantörer. Leverantörerna 
granskas regelbundet för att säkerställa 
att de uppfyller Axis krav och att de tar 
ett socialt och miljömässigt ansvar i sina 
verksamheter samt motverkar korruption.

Axis ambition är att all tillverkning av produkterna ska ske på ett 
miljömässigt, socialt och etiskt ansvarsfullt sätt. Bolaget strävar 
efter att ha ett långsiktigt samarbete och partnerskap med sina 
leverantörer.

Axis kunder ställer också krav på hur bolaget arbetar med sina 
leverantörer; att Axis har kontroll på att leverantörerna arbetar 
med sociala frågor och miljöfrågor och att all tillverkning sker på 
ett ansvarsfullt sätt.

Axis har totalt 238 leverantörer. Sju av dessa är kontrakts-
tillverkare, vilka är belägna i Kina, Korea, Mexiko, Thailand, Japan 
samt att två finns i Polen.

Kontraktstillverkarna producerar kretskort och sätter samman 
produkterna. Axis strategiska komponentleverantörer, vilka bland 
annat gjuter chassin, tillverkar kameralinser och elektroniska 
komponenter, finns över hela världen.

117 av de 238 leverantörerna anses ha stor påverkan på Axis ur ett 
hållbarhetsperspektiv; 91 av dessa finns i Asien, 20 i Europa och  
6 i Nordamerika. Under året har Axis inlett samarbete med 13 nya 
leverantörer1.

Axis leverantörer för tillverkning och sammansättning av 
produkterna är noga utvalda. Urvalet sker i enlighet med kriterierna 
kvalitet, pris, etik, miljöpåverkan, arbetsmiljö, flexibilitet, 
arbetsvillkor för de anställda såsom rätt att teckna kollektivavtal 
och rätt till fackföreningsfrihet, samt att mänskliga rättigheter 
respekteras, utan inbördes rangordning. Vid val av leverantör 
beaktas även närhet till en kontraktstillverkare, ett Configuration 
and Logistics Center (CLC) eller ett inköpskontor. 

Hållbarhetsredovisning

1Till nya leverantörer räknas leverantörer som har fasats in och samarbete påbörjats under 2018.
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Påverkan och risker
Till miljöpåverkan i leverantörskedjan hör att 
energi, vatten, material, mineraler och kemikalier 
förbrukas. För information om miljörisker, risker 
relaterade till arbetsvillkor, mänskliga rättigheter 
och korruption, se separat text om risker s.18-21.
Alla Axis leverantörer förväntas, utöver att följa 
lagar och regelverk, att följa Axis uppförandekod 
för leverantörer.

Fokus 2018
Under året har Axis arbetat intensivt med att  
verifiera efterlevnad av de nya kraven i 
uppförandekoden för leverantörer, som 
uppdaterades 2017. Då skärptes kraven gällande 
reglering av övertid. Omfattande övertid är ett 
vanligt förekommande problem hos leverantörer 
i Asien. Axis mål är att värna de anställdas hälsa 
och säkerhet och Axis ställer i vissa länder högre 
krav än vad lagen kräver. Axis uppfattning är att 
alltför omfattande övertid är förknippat med risker 
för de anställdas hälsa och säkerhet samt med 
risker relaterade till arbetsprestationen. De nya 
kraven baseras på Responsible Business Alliances 
uppförandekod gällande arbetstid. 

Verifiering av efterlevnad har skett genom 
insamling och granskning av handlingsplaner, 
granskning på plats hos leverantörer samt 
utbildning.
  
Uppförandekod för leverantörer
Leverantörerna förväntas skriva under och följa 
Axis uppförandekod för leverantörer, vilken baseras 
på Axis uppförandekod och FN:s Global Compacts 
tio principer rörande mänskliga rättigheter,
arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. 
Här ingår bland annat krav på att det inte ska 
finnas någon form av barn- eller tvångsarbete, 
att säkerställa goda arbetsvillkor, att ha 
kontroll över miljöpåverkan såsom energi- och 
vattenförbrukning, hantering av avfall, kemikalier 
och utsläpp samt att ha ett välfungerande 
vattenreningssystem, i de fall detta krävs.

Till kraven hör också god affärsetik och att  
inköpen av mineraler ska vara ansvarsfulla,  
i syfte att undvika konfliktmineraler. Vidare ska 
leverantörerna vara antingen ISO 14001- 
certifierade eller ha ett ledningssystem i enlighet 
med ISO 14001.

I vissa fall skriver leverantörer inte under Axis 
uppförandekod för leverantörer, utan hänvisar 
istället till sin egen uppförandekod. Denna 
granskas då av Axis för att verifiera att den 
innehållsmässigt motsvarar Axis uppförandekod för 
leverantörer.

Axis införde sin uppförandekod för leverantörer 
2011 för att öka samt förtydliga kraven på 
leverantörerna. Införandet har inneburit att 
merparten av leverantörerna som Axis samarbetar 
med har förbättrat sitt hållbarhetsarbete.  

Initial utvärdering
Alla nya leverantörer utvärderas initialt med hjälp 
av ett självskattningsformulär, innan ett samarbete 
påbörjas. Formuläret, som leverantörerna själva 
fyller i, innehåller information om företagets 
miljöpåverkan såsom betydande miljöaspekter, 
kemikaliehantering och utsläpp samt socialt 
ansvarstagande, vilket inkluderar arbetsvillkor 
såsom arbetstider samt hälsa och säkerhet för de 
anställda.

Befintliga kontraktstillverkare och de strategiska 
komponentleverantörer som ska granskas behöver 
även fylla i ett självskattningsformulär om hur 
de uppfyller Axis krav rörande miljö, kvalitet och 
säkerhet för de anställda.

Noggrann leverantörsgranskning
Leverantörsgranskningarna syftar till att följa 
upp och säkerställa att leverantörerna uppfyller 
kraven i uppförandekoden för leverantörer. Både 
leverantörer i första ledet, kontraktstillverkare, 
samt i andra ledet, komponentleverantörer, 
granskas. 

Leverantörerna är klassificerade utifrån risknivå, 
med hänsyn tagen till land, trovärdighet och 
tidigare utvärderingar.

Av Axis 13 nya leverantörer under året har 6 
en betydande påverkan på Axis verksamhet 
i ett hållbarhetsperspektiv, och samtliga av 
dessa har granskats på plats och/eller via 
självskattningsformulär avseende miljöpåverkan, 
arbetsrättsliga villkor, mänskliga rättigheter och 
antikorruption.

Granskningarna följs regelbundet upp. Detta 
säkerställer att leverantören lever upp till Axis 
krav och i de fall åtgärder behöver genomföras, att 
åtgärderna också genomförs.

I själva granskningen besöker miljö- och 
kvalitetsingenjörer från Axis fabriken. 
Inspektionen tar en till två dagar. Axis undersöker 
hela leverantörens produktionsprocess fram till 
slutleverans. Saker som granskas är fabrikens 
miljöpåverkan samt arbetsförhållanden för de 
anställda. Här ingår bland annat arbetstider 
och -rutiner, om det förekommer barn- eller 
tvångsarbete, bullernivå, brandsäkerhet, hantering 
av avfall och kemikalier samt att identifiera och 
mäta olika typer av utsläpp. Axis säkerställer också 
att endast konfliktfria mineraler används. För mer 
information om hur Axis arbetar för att motverka 
användning av konfliktmineraler, se s.51.

UK Modern Slavery Act 

Axis har verksamhet i Storbritannien och berörs därmed av UK Modern Slavery Act. Axis arbetar 
aktivt för att motverka all form av modernt slaveri, barn- och tvångsarbete och trafficking i sin 
verksamhet och ställer krav på leverantörerna att det inte ska förekomma i deras verksamheter. 
Leverantörerna förväntas ställa krav på att modernt slaveri, barn- och tvångsarbete samt 
trafficking inte heller förekommer hos deras leverantörer. För information kring hur Axis arbetar 
med de här utmaningarna, se www.axis.com.
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Hållbarhetsredovisning

Vidare går Axis igenom att det finns processer 
och system för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs på ett i alla aspekter etiskt sätt och att 
korruption inte förekommer. Intervjuer genomförs 
med både ledning och anställda. 

Om det skulle visa sig att en leverantör inte lever 
upp till Axis krav så har leverantören tre månader 
på sig att åtgärda detta. Om åtgärderna inte 
genomförs efter ytterligare diskussioner med Axis, 
så får leverantören inga nya affärer. I nästa steg 
fasas leverantören ut.

Till positiva effekter som Axis granskningar har lett 
till hos leverantörerna hör minskade
kemikalieutsläpp i avfallsvattnet samt bättre 
säkerhet för de anställda på arbetsplatserna, 
med minskad risk för olyckor och en generellt 
sett förbättrad arbetsmiljö. Axis ser till att 
leverantörerna adresserar och tar hand om de 
miljö- och arbetsmiljörisker som bedöms som 
betydande, vilket resulterar i lägre risk inom dessa 
områden.

Granskningar under 2018
Vid granskning av flera olika kinesiska leverantörer 
uppdagades, vid stickprovskontroller, att vissa 
anställda arbetade mer övertid än vad den 
kinesiska lagen tillåter (dvs 36 övertidstimmar 
i månaden). De granskade leverantörerna höll 
sig dock inom de riktlinjer som Responsible 
Business Alliance har satt upp. Axis har krävt en 
åtgärdsplan från de leverantörer där brott mot 
lagen har påträffats. 

Utländsk arbetskraft i Malaysia och Thailand har 
identifierats som särskilda riskgrupper vad gäller 
tvångsarbete. Axis genomför därför mer frekventa 

leverantörsgranskningar och utbildningar i dessa 
länder, för att säkerställa att det inte sker någon 
kränkning mot mänskliga rättigheter.

Under 2017 upptäcktes att en strategisk 
komponentleverantör i Malaysia beslagtog 
pass från utländsk arbetskraft, vilket enligt FN 
betraktas som tvångsarbete. Leverantören i fråga 
har under 2018 vidtagit nödvändiga åtgärder.

Kontroller har genomförts hos alla leverantörer 
i Malaysia utom en; kontrollerna visade att de 
anställdas pass inte beslagtas. Dock kvarstår ett 
visst arbete gällande granskning av arbetskontrakt. 
Detta arbete kommer fortlöpa under 2019.

Leverantören i Thailand har granskats och 
utbildats under 2018. Stickprovskontroller visade 
att det inte förekom något tvångsarbete. 

Inga leverantörssamarbeten har avbrutits under 
året till följd av att leverantörerna inte lever upp 
till Axis hållbarhetskrav. Utöver granskningarna 
så genomför Axis utbildningar av leverantörerna 
för att informera om bolagets värderingar och 
krav, bland annat inom ramen för Axis Supplier 
Academy. 

Supplier Academy
Axis Supplier Academy är ett program där 
Axis utbildar leverantörer lokalt i miljö-, 
arbetsmiljö- och andra hållbarhetsfrågor. 
Utbildningsprogrammet syftar till att öka 
medvetenheten om och förståelsen för de krav 
som Axis ställer och riktar sig framförallt till de 
leverantörer som är mest kritiska för Axis ur ett 
hållbarhetsperspektiv.

Under året har Axis utbildat sju komponent-
leverantörer och tre kontraktstillverkare inom 
ramen för Supplier Academy. 

Mål och måluppfyllelse 

Granska minst 95 procent av de nya leverantörerna avseende miljö, 
arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.  
Under året har alla nya leverantörer granskats avseende dessa kriterier. 

Utbilda sex leverantörer som är kritiska i ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv.  
Under året har tio leverantörer som är kritiska i ett miljö- och hållbarhetsperspektiv utbildats.

Säkerställa att leverantörer efterlever Responsible Business Alliances krav 
på arbetstider.  
Uppföljning har genomförts på plats hos ett antal leverantörer under 2018 och fortsätter  
under 2019.

Axis bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

– Axis har ett aktivt engagemang 
i alla delar av värdekedjan och 
strävar efter att säkerställa att 
leverantörer, distributörer och 
partner tar ett miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt ansvar, 
inklusive arbetar för god affärsetik, 
minimerar negativ påverkan och 
hanterar risker. Det långsiktiga 
miljöansvaret är viktigast för Axis 
att arbeta med, eftersom miljöfrågor 
berör alla människor. Som ledande 
aktör på marknaden har Axis 
goda möjligheter att influera 
samarbetspartner i hållbarhetsfrågor.
Vi är glada över att arbeta med 
Axis eftersom Axis bedriver ett 
ansvarsfullt företagande, och vi 
inspireras av Axis för att förbättra 
vår eget hållbarhetsarbete.
Vi tror att Axis hållbarhetsarbete  
kan bidra till att Axis uppfattas 
som ett mycket bra och respekterat 
företag i världen, säger Yip Stanley, 
VD, Goodway Plastic.
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Konfliktmineraler är en socialt och etiskt mycket 
viktig fråga. Utvinningen orsakar stridigheter, 
handeln med mineralerna kan finansiera väpnade 
konflikter samt att barn- och tvångsarbete kan 
förekomma.

Axis varken accepterar, tolererar eller engagerar 
sig i några inköp av mineraler som finansierar 
konflikter, eller som innebär någon form 
av kränkning av mänskliga rättigheter eller 
tvångsarbete.

Dokumenterad process  
Axis har en väl dokumenterad process för att 
säkerställa att mineralerna som leverantörerna 
och underleverantörerna använder är konfliktfria. 
Alla leverantörer i första och andra ledet 
har i enlighet med Axis uppförandekod för 
leverantörer förbundit sig att ha en process för att 
kartlägga leverantörskedjan och säkerställa att 
konflikmineraler inte används.

Leverantörerna ska rapportera mineralernas 
ursprung och redogöra för hur de arbetar för att 
säkerställa att deras komponenter och produkter 
endast innehåller konfliktfria mineraler. Här 
ingår att identifiera och informera Axis om alla 
smältverk i värdekedjan som tillhandahåller guld, 
tantal, tenn och volfram. 

Vidare förväntar sig Axis att alla leverantörer 
ska agera i enlighet med Section 1502 av the 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act, när det är tillämpligt, för en ökad 
spårbarhet av mineraler. Leverantörerna ska också 
ha policyer och åtgärder för due diligence på 
plats, som möjliggör för Axis att säkerställa att de 
produkter och komponenter som levereras till Axis 
endast innehåller konfliktfria mineraler. 

Leverantörerna förväntas rapportera varifrån 
mineralerna i produkterna och de olika 
komponenterna kommer och eventuella åtgärder 
som har vidtagits, genom att använda Responsible 
Minerals Initiative rapporteringsverktyg Conflict 
Minerals Reporting Template. 

Mer än 90 procent av Axis leverantörer har 
rapporterat via det här rapporteringsverktyget 
eller motsvarande.

Under året har Axis huvudägare Canon i 
samarbete med KPMG AZSA Sustainability 
genomfört en tredjepartsgranskning och 
rapportering till U.S. Securities and Exchange 
Commissions (SEC). Granskningen fokuserade på 
processen för att hantera konfliktmineraler och 
på 2017 års resultat. Under granskningen hittades 
inga avvikelser. En slutsats av granskningen var 
att Axis hantering av konfliktmineraler är väldigt 
solid. En bidragande orsak är att Axis kartläggning 
av konfliktmineraler inkluderar en periodisk 
uppföljning av de leverantörer som har deklarerat 
att de inte har mineraler från konfliktfyllda 
områden, då leverantörer över tid kan förändra hur 
de köper in material. 

Axis har inte funnit något fall under 2018 där 
konfliktmineraler har använts i komponenterna 
eller produkterna som har levererats till bolaget. 
Om Axis skulle upptäcka att konfliktmineraler 
används av någon leverantör så ska leverantören 
ange en detaljerad åtgärdsplan kring hur detta ska 
upphöra.  Om åtgärderna inte vidtas så avbryter 
Axis samarbetet med leverantören ifråga. 

Riktlinjer och policy  
Axis följer rekommendationer och riktlinjer 
från Responsible Business Alliance och the 
Global e-Sustainability Initiative om socialt 
ansvarstagande i hela leverantörskedjan. 

Under året har Axis uppdaterat och förtydligat 
sin konfliktmineralpolicy och kommunicerat den 
aktivt till sina leverantörer: via utbildningar, 
via Axis hemsida samt i sin uppförandekod för 
leverantörer. 

Axis arbetar systematiskt och proaktivt med att säkerställa att 
bolagets produkter inte innehåller några konfliktmineraler, det 
vill säga guld, tantal, tenn eller volfram, som kommer från 
konfliktområden i världen och där försäljningen bidrar till att 
finansiera väpnade konflikter. 

Konfliktmineraler
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Medarbetare
Axis ska vara en attraktiv arbetsplats och ha 
en säker, sund och hållbar arbetsmiljö där alla 
medarbetare har goda möjligheter att utvecklas. 

Axis erbjuder god karriärutveckling, 
anställningsvillkor som är konkurrenskraftiga på 
respektive lokala marknader, samt intressanta 
arbetsmöjligheter i en bransch med hög grad av 
teknisk innovation.

Företagskulturen kännetecknas av entreprenörs-
anda, öppenhet och ansvarstagande. Den 
unika företagskulturen med engagerade och 
välkvalificerade medarbetare samt ett starkt 
ledarskap har bidragit till Axis framgångar och är 
avgörande för fortsatt god global tillväxt och för att 
Axis ska nå sina mål.

Rekrytering sker löpande på alla marknader. Axis 
har under året växt med 388 personer. Det totala 
antalet medarbetare uppgick till 3 253 (2 8 65) vid 
årets slut, varav 28 procent kvinnor och 72 procent 
män.  

En god och säker arbetsplats 
Axis vill vara en arbetsgivare där folk trivs och 
stannar länge, samt känner stolthet över sin 
arbetsplats och sina prestationer. 

Axis uppfattning är att friska medarbetare gör ett 
bättre jobb och att en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö leder till större kreativitet, mer 
innovation och bättre resultat för bolaget. 

Axis arbetar strategiskt och proaktivt med att 
kontinuerligt förbättra sin arbetsmiljö:

 > Företagshälsovård och hälsoundersökningar 
erbjuds på många kontor

 > HR-cheferna säkerställer att alla kontor 
följer arbetstider och att de anställda erhåller 
marknadsmässiga löner som minst följer avtal 
och nationell lagstiftning

 > Regelbundna säkerhets- och brand-
utbildningar genomförs på de flesta kontor 

 > Årliga skyddsronder och 
skyddskommittémöten genomförs i Sverige

 > Alla anställda erbjuds årliga 
personalutvecklingssamtal och individuella 
utvecklingsplaner  

 > Alla chefer i Sverige erbjuds regelbundet en 
arbetsmiljöutbildning

 > Cykeluthyrning erbjuds på kontoret i 
Tyskland, för att få folk att cykla till och från 
arbetsplatsen

Under året har stort fokus lagts på att arbeta 
mot målet om att bibehålla en god övergripande 
psykosocial arbetsmiljö för alla anställda. Till 
satsningarna hör bland annat: 

 > En tvåårig utbildning i stresshantering och 
inspiration som 100 personer i Sverige är 
anmälda till

 > En stresshanteringskurs för anställda i Japan

 > En ny arbetstidspolicy med ökad flexibilitet 
vad gäller arbetstider i Centraleuropa, som ska 
bidra till bättre balans i arbetslivet

 > Ett hälsoinitiativ i Mellanöstern som 
adresserar både fysisk och psykisk hälsa

Medarbetarundersökningar genomförs 
regelbundet i syfte att få inblick i och kunskap 
om medarbetarnas syn på ledarskapet och 
andra frågor som berör arbetsplatsen. Under 
året har flera lokala medarbetarundersökningar 
genomförts, bland annat i Mellaneuropa och 
Nordamerika. Axis rankades som en mycket 
bra arbetsplats och fick bra resultat inom 
bland annat kamratskap, stolthet och trivsel. 
Förbättringsområden finns bland annat när det 
gäller hälsoförebyggande åtgärder.  

Socialt  
ansvar
Axis är en ledande aktör inom nätverksvideo och bolagets produkter och lösningar 
bidrar till en smartare och säkrare värld. Axis ska ha en positiv social påverkan 
och strävar efter att vara en förebild i branschen. De anställda finns i 50 länder och 
Axis har ett stort inflytande på många människors liv och välmående; Axis skapar 
arbetstillfällen och är en viktig arbetsgivare på lokala marknader. Axis ska erbjuda en 
attraktiv och säker arbetsplats, präglad av jämställdhet och mångfald, där folk trivs 
och mår bra. Axis tar ett långsiktigt samhällsansvar och investerar i sociala initiativ 
som påverkar den egna verksamheten och omgivningen positivt. 
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Ambitionen är att nästa medarbetarundersökning 
ska genomföras i Sverige 2019. 

Kollektivavtal och fackföreningsfrihet
Alla anställda i Sverige och 63 procent av 
det totala antalet medarbetare omfattas av 
kollektivavtal. Alla medarbetare har rätt att  
ansluta sig till fackföreningar, i enlighet med  
lokal lagstiftning och vad som är tillämpligt i 
respektive land.  

Engagerande företagskultur  
Axis företagskultur, med en stark värdegrund, 
utgör basen för all verksamhet och är ständigt 
närvarande i det dagliga arbetet såväl som i 
ledarskapet. Alla medarbetare och styrelsen ska 
följa uppförandekoden och agera i enlighet med 
denna samt ta ansvar för att upprätthålla bolagets 
värderingar. 

Företagskulturen kännetecknas av 
entreprenörsanda, öppenhet och ansvarstagande 
och är, och har varit, avgörande för att bevara 
innovation och dynamik i en snabbt växande 
organisation som Axis. 

Alla anställda förväntas vara delaktiga, 
engagerade och ta ansvar för det de gör. 

Att de anställda har samma värdegrund 
innebär att, oavsett var i världen man möter en 
Axisanställd, möts av kompetens, ödmjukhet och 
engagemang. De anställda får stor frihet under 
ansvar, vilket bidrar till att främja innovation och 
kreativitet.

Axis arbetar systematiskt med att stärka 
företagskulturen då det är centralt att de 
anställda delar bolagets värderingar. 

Den kulturella matchningen vid rekryteringar 
är väldigt viktig och rekryteringsprocessen 
mycket noggrann och omsorgsfull. 
I nyintroduktionsprogrammet är 
företagskulturen och värdegrunden viktiga 
delar, liksom vid kickoffer, lönesättning och 
personalutvecklingssamtal. 

Ett tydligt ledarskap är oerhört viktigt och 
cheferna bidrar i kulturarbetet som förebilder och 
genom att löpande genomföra övningar och ha 
kontinuerliga diskussioner med sina arbetsgrupper 
och avdelningar.

Kärnvärden
Kärnvärdena Always open, Act as one och Think big 
utgör grunden i arbetet med företagskulturen.  

De innebär att vara öppen för sina kollegors idéer 
och kundernas behov, att arbeta gemensamt för 
att nå Axis mål samt att ligga i framkant och 
skapa de bästa produkterna och lösningarna. Även 
bolagets policyer har kärnvärdena som grund. 

Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter
I syfte att attrahera och behålla engagerade 
och kunniga medarbetare erbjuder Axis goda 
karriär- och utvecklingsmöjligheter samt 
konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor. 
Bolagets bonusprogram omfattar samtliga 
medarbetare. Lönerna för alla medarbetare ses 
över årligen. 

Det finns ett stort fokus på intern rörlighet och 
interna karriärvägar. 

Utbildning och utveckling 
Som ett globalt expansivt företag har 
Axis ett brett utbud av utbildningar och 
utvecklingsprogram. Till dessa hör: 

 > Introduktionsprogram på huvudkontoret 
i Lund för alla nyanställda, för att de 
ska lära sig bolagets företagskultur, 
kärnvärden, affärsstrategi samt få en inblick i 
verksamhetens olika delar 
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 > Axis Axchange programs, olika 
jobbroteringsprogram, som syftar till att 
medarbetare får lära sig av varandra samt 
utbyta idéer och erfarenheter för att bli ännu 
mer effektiva, få nya perspektiv, personlig 
utveckling och utveckling i karriären såsom 
 
- IP@Axis (International Projects at Axis), 
 ett internationellt utbytesprogram där  
 medarbetare under en begränsad tidsperiod  
 får möjlighet att arbeta på ett annat  
 Axiskontor i världen, i ett projekt eller för  
 att lära sig något specifikt 
 
- Live my day, som innebär att en person  
 under upp till två veckor följer en  
 medarbetare under hens vardag för  
 att på så sätt få inblick i en annan typ av  
 arbetsuppgifter och/eller kontor 
 
-  Jobswap, som innebär att två personer  
 som har likadana arbeten men i olika  
 regioner under en viss tidsperiod byter plats  
 med varandra

Ytterligare utbildningar och initiativ finns i alla 
regioner, där de är anpassade till behoven för 
de olika regionerna och länderna. Utbildningar 
anpassade till den enskilda medarbetaren erbjuds 
också till de anställda, i samråd med de anställdas 
respektive chefer.

Vidare har Axis flera olika utbildningsprogram 
för att stärka ledarskapet, såsom International 
Program for Leaders, ett tio månader långt 
utbildningsprogram för chefer, ledarskaps-
utbildning för chefer på många kontor runtom 
i världen, Axis Leadership Program samt 
mentorskapsprogram.

Icke-diskriminering, jämställdhet och mångfald  
Axis utgångspunkt är att alla människor har 
lika värde, vilket är självklart i alla delar av 
verksamheten. Jämställdhet och mångfald främjar 
kreativitet och nytänkande samt bidrar till ett 
bättre resultat.

Axis har nolltolerans för diskriminering och 
trakasserier. Axis tolererar inte någon som helst 
form av diskriminering eller några trakasserier 
baserade på kön, sexuell läggning, etnicitet, 
nationellt ursprung, religiös tro, ålder, civilstånd, 

funktionsnedsättning, eller till följd av några 
andra lagstadgade anledningar. Bolaget arbetar 
aktivt för en ökad mångfald och jämställdhet samt 
för att motverka diskriminering. På Axis talas 57 
olika språk, vilket speglar mångfalden gällande 
medarbetarnas bakgrund. 

Axis uppfattning är att en inkluderande 
arbetsmiljö med jämställdhet och mångfald 
avseende bakgrund, kompetenser och andra 
attribut främjar innovation och dynamik 
samt välmående hos de anställda. En jämn 
könsfördelning och grupper med blandad 
bakgrund, erfarenheter och kunskap bidrar till 
en positiv arbetsmiljö och skapar affärsnytta. 
Det är en konkurrensfördel, bidrar till att 
medarbetarna känner sig stolta över Axis och 
skapar engagemang.

Alla medarbetare ska ha goda utvecklings-
möjligheter, oavsett kön eller bakgrund, och det 
ska vara lika lätt för kvinnor och män att göra 
karriär. Balans i livet ska underlättas. Axis strävar 
efter att anställda med jämbördiga kvalifikationer 
ska ha lika lön för likvärdiga prestationer och 
ansvar. 

Lokala och regionala satsningar
Under året har Rådet för Socialt Ansvar arbetat 
för att implementera de nya sociala målen, vilka 
togs fram 2017. Alla kontor arbetar och sätter mål 
utifrån sina lokala förutsättningar.

Flera initiativ har genomförts under året i syfte att 
verka för en ökad jämställdhet och mångfald. Till 
dessa hör:

 > En rekryteringsutbildning i mångfald i ett 
flertal regioner, däribland Sverige 

 > Initiativ i Mellanöstern och Afrika för 
att 50 procent av slutkandidaterna i en 
rekryteringsprocess ska vara kvinnor och  
50 procent män

 > Flera aktiviteter och utbildningsinsatser 
i Nordamerika för en ökad mångfald och 
jämställdhet (läs mer på s.58)

 > En medveten rekryteringsprocess i södra 
Europa för att öka andelen kvinnor, vilket 
har inneburit att 66 procent av de tillsatta 
tjänsterna i Frankrike har varit kvinnor

 > En medveten rekryteringsprocess i norra Asien, 
vilket har lett till att könsfördelningen är 
45 procent kvinnor och 55 procent män och 
att den lokala ledningsgruppen utgörs av 40 
procent kvinnor

 > Ett samarbete och en workshop i Sverige 
med mångfaldsnätverket MINE (Mentorship, 
Inspiration, Networking och Education), 
som verkar för ökad mångfald och 
inkludering i arbetslivet, bland annat i 
rekryteringsprocessen

 > Nätverket Axis Q Network där kvinnliga 
medarbetare i Sverige möts för att nätverka, 
inspireras samt utbyta erfarenheter och idéer 
med kvinnor utanför sin egen avdelning, vilket 
också ska underlätta i karriären

Axis kontrollerar att de årliga lönerevisionerna 
genomförs på ett sätt som inte diskriminerar. 
Om Axis skulle upptäcka skillnader vid 
lönerevisionerna så åtgärdas detta och justeras i 
enlighet med Axis processer och policyer.
För externa initiativ och samarbeten på de 
marknader där Axis är verksamt se Samhällsansvar 
och sociala initiativ s.60.

– Vi är ett av få företag i 
branschen som har skrivit på 
FN:s Global Compact. Arbetet 
med att fasa ut PVC från våra 
produkter samt vårt kultur- och 
värderingsarbete är bra. Det är 
också en stor konkurrensfördel. 
Jag förväntar mig att vi 
fortsätter vårt engagemang 
och att vi kommer vara först ut 
i branschen t ex med att helt 
fasa ut PVC från kamerorna. 
Det är viktigt att vi arbetar för 
att hållbarhet ska få ett större 
utrymme i säkerhetsbranschen 
då vi ligger långt framme, 
säger Jens Strinsjö, Business 
Development Manager, 
Northern Europe,  
Axis Communications.
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Always 
open Act as 

one

Think 
big

2018 2017 2016
Antal anställda 3 253 2 865 2 646

Andel kvinnor/män, % 28/72 27/73 26/74

Koncernledning 2 kvinnor, 8 män 2 kvinnor, 8 män 2 kvinnor, 8 män

Styrelsen 3 kvinnor, 7 män, av vilka 
2 kvinnor och 3 män är 

arbetstagarrepresentanter 
(varav 2 suppleanter)

2 kvinnor, 8 män, av vilka 
2 kvinnor och 3 män är 

arbetstagarrepresentanter 
(varav 2 suppleanter)

2 kvinnor, 8 män, av vilka 
2 kvinnor och 3 män är 

arbetstagarrepresentanter 
(varav 2 suppleanter)

Personalomsättning, % 6,5 9,4 8,6

Arbetsplatsolyckor* 23, varav 0 dödsolyckor 17, varav 0 dödsolyckor 17, varav 0 dödsolyckor

Sjukfrånvaro i Sverige, % 3 2,9 2,5

Antal olyckor med förlorade 
arbetsdagar som följd

3 1 8

Antal förlorade arbetsdagar 74 40 61

Genomsnittsålder 40 39 39

Anställda med 
universitetsutbildning, %

n/a 79 79

Medarbetare

Not: De under 2016 förvärvade bolagen Citilog, 2N och Cognimatics ingår i statistiken för alla tre åren.
* Den huvudsakliga anledningen till ökningen av antalet olyckor är färdolyckor, det vill säga olyckor till och från arbetsplatsen, men den beror också på att medarbetarna 
generellt sett har blivit bättre på att rapportera olyckor och tillbud. Ökningen har skett i Sverige.
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Nolltolerans för diskriminering och trakasserier.

Mål och måluppfyllelse 

Hälsa och säkerhet.

Bibehålla övergripande bra psykosocial arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

En psykosocial hälsofrämjande åtgärd per land/region under året.

Många regioner har nått målen och haft stort fokus på de psykosociala frågorna och vidtagit åtgärder under året för att främja detta 
mål. Arbetet med att fokusera på att bibehålla den goda psykosociala arbetsmiljön fortsätter under 2019.

Icke-diskriminering av anställda.

Nolltolerans för diskriminering och trakasserier. Alla inrapporterade fall ska hanteras skyndsamt 
och i enlighet med Axis processer och handlingsplaner.

Under året har två fall av sexuella trakasserier rapporterats, där Axismedarbetare blev utsatta på arbetsplatsen, av tredje part. Fallen är 
avslutade. Ett fall av diskriminering i rekryteringsprocessen har rapporterats. Fallet är avlutat. Två ytterligare fall av diskriminering har 
rapporterats. Utredningarna väntas vara avslutade 2019.  Under 2017 rapporterades ett fall av sexuella trakasserier. Åtgärder vidtogs, 
vilket inkluderade en handlingsplan, och utredningen avslutades. 2016 rapporterades ingen incident.

Säkerställa att rekryteringsprocessen, inklusive annonsering motverkar diskriminering.

En utbildningsinsats under året för att öka medvetenheten hos Axis chefer globalt när det gäller 
diskriminering.

Under året har HR-avdelningen i Sverige haft en workshop i antidiskriminering. På rekryteringsutbildningarna på huvudkontoret i Lund 
ingår hur man motverkar diskriminering i rekryteringsprocessen. 

HR-avdelningar över hela världen ser kontinuerligt över rekryteringsstrategier och annonser så att de ska vara inkluderande, uppmuntra 
till mångfald och inte vara diskriminerande. I exempelvis Centraleuropa har även en utbildning genomförts för att säkerställa att 
annonserna vid rekrytering inte är diskriminerande, samt att en utbildning för att motverka fördomar har genomförts i USA.

Jämställdhet och mångfald. 

Arbeta för en mer balanserad könsfördelning i alla team och funktioner inom Axis. 

Säkerställa att rekryteringsprocessen, inklusive annonsering, bidrar till ökad mångfald.

Ett flertal aktiviteter har genomförts på både lokal och regional nivå, vilka är beskrivna ovan och i texten.

Axis bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling
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I januari 2018 genomförde Axis i Nordamerika en 
workshop med fokus på mångfald och inkludering 
i samband med bolagets årliga kick-off. Alla 
anställda i Nordamerika deltog i workshopen, 
vilken resulterade i att en Diversity and Inclusion 
Committée inrättades samt att en åtgärdsplan 
med konkreta aktiviteter implementerades under 
året.

– Även om Axis företagskultur är väldigt 
välkomnande och inkluderande, så är det viktigt 
för oss att alltid utvärdera och förbättra oss. Med 
vårt program för ökad mångfald och inkludering 
har vi fått en större medvetenhet och infört en 
ordentlig plan, säger Elaine Palome, Director of 
Human Resources, Axis Communications, North 
America. 

Women in Security-konferens  
Ytterligare en aktivitet som workshopen 
resulterade i var en konferens, Women in Security, 
som Axis anordnade för första gången. Syftet med 
konferensen var att uppmuntra och lyfta fram 
kvinnor i branschen, belysa utmaningar samt få 
igång en diskussion om jämställdhet och utröna 
framtida möjligheter. Alla Axisanställda, både 
kvinnor och män, var inbjudna, och mer än 100 
personer deltog. Som ett resultat av framgången 
kommer konferensen att äga rum årligen, och 
medarbetare samt även partner och kunder 
kommer att ha möjlighet att delta.

– Vi är stolta och jättenöjda med deltagandet och 
engagemanget under konferensen och ser fram 
emot framtida events, säger Elaine Palome. 

Security Industry Associations forum  
På Internationella kvinnodagen, den 8 mars 
2018, lanserade Security Industry Association 
forumet Women in Security. Forumets mål är att 
uppmuntra kvinnor i säkerhetsbranschen genom 
program, karriärutveckling och nätverksträffar. 
Forumets styrs av en kommitté, vilken inkluderar 
Elaine Palome.

 – Vi är glada över att delta i det här gemensamma 
initiativet med SIA. Deras forum skapar bra 
möjligheter för kvinnor i säkerhetsbranschen och 
erbjuder en bra dialog, säger Elaine Palome.

Stipendier, ledarskapsprogram och andra 
insatser  
Axis i Nordamerika har också inrättat ett 
stipendium för kvinnliga sökande till Axis 
Communications Academy, i syfte att uppmuntra 
kvinnor att söka till utbildningar, certifieringar och 
göra karriär. Ledarskapsprogram riktade till kvinnor 
håller på att tas fram tillsammans med Security 
Industry Association. Axis i Nordamerika har också 
genomfört förbättringar i rekryteringsprocessen, 
annonserar om lediga jobb på webbsidor som 
verkar för ökad mångfald samt engagerar sig i 
grupper för yrkesarbetande kvinnor.

Under 2018 lanserade Axis i Nordamerika ett omfattande program 
för Mångfald och inkludering, vilket inbegriper en kommitté för 
mångfald och inkludering, utbildning för medarbetare, en Women 
in Security-konferens samt ett samarbete med Security Industry 
Association (SIA). 

Mångfalds- och  
jämställdhetsarbete i framkant
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– Axis har alltid legat i framkant 
när det gäller innovation i 
säkerhetsbranschen, så jag 
är mycket glad över att vi 

tar täten när det kommer till 
mångfald. Det kräver fortsatta 
ansträngningar för att göra en 
märkbar förändring, men jag 

tror att vi tar rätt steg för att göra 
skillnad, säger Elaine Palome.
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Samhällsansvar  
och sociala initiativ

I Axis sociala ansvar ingår att vara en god samhälls-
medborgare. Axis bidrar genom utbildningsinsatser och 
samarbete med skolor, sponsring av idrottsföreningar, 
ideella miljöinitiativ samt ger donationer till och arbetar för 
välgörenhetsorganisationer. 

Hållbarhetsredovisning

Att ta ett samhällsansvar och ha ett 
socialt engagemang är en viktig del i Axis 
hållbarhetsstrategi. Utbildningsinsatser, 
välgörenhetsinitiativ, sponsring och samarbeten 
initieras och bedrivs oftast på lokal nivå. Detta 
bidrar till lokalsamhället och gynnar även Axis och 
bolagets medarbetare.

Samarbete med skolor
Axis samarbetar med skolor, högskolor 
och universitet och erbjuder bland annat 
praktikplatser för examensarbeten samt bidrar 
till forskningsprojekt vid Lunds universitet. 
Axismedarbetare undervisar på skolor för att 
inspirera och berätta om hur det är att arbeta som 
ingenjör, och om teknik. 

Öka intresset för teknik
Axis arbetar för att öka intresset för teknik hos 
flickor och är i Sverige engagerat i till exempel 
Her tech future, Introducing girls to engineering, 
Female Engineering Day, Datatjej, Female 
Engineering Network och Pink Programming, som 
syftar till att utbilda kvinnor i programmering.

I Storbritannien har Axis deltagit i The Big 
Bang Fair South East, i syfte att attrahera 
unga människor till att arbeta med teknik, 
naturvetenskap och matematik.

Mångfaldsinitiativ och integration av 
nyanlända i Sverige
Axis samarbetar med Foo Café, där nyanlända 
kan lära sig programmera, och har bidragit 
med datorer. Axis är också engagerat i MatchIT, 
ett samarbete mellan Lunds universitet 
och forskningsbyn Ideon för utbildning och 
praktik för nyanlända, samt Hackademy, ett 
utvecklingsprojekt där nyanlända får utbildning 
dels i programmering dels i ”mjuka värden” om hur 
det svenska samhället fungerar. 

Vidare deltar Axis i Copenhagen Capacity, ett 
initiativ som syftar till att attrahera personal 
utanför regionens gränser, vilket bidrar till 
mångfalden på företag i Köpenhamnsregionen, 
inklusive Lund. 

Sociala insatser
På denna och följande sida finns några exempel 
på Axis engagemang och sociala insatser runtom 
i världen.

USA
Flera Axiskontor i Nordamerika har samlat in pengar 

till cancerföreningen Relay for Life genom att sälja 

skjortor, samt har sponsrat klänningar till flickor för att 

de ska kunna gå på sin skoldans på gymnasiet, vilket 

flickorna annars inte hade haft råd med. Axis har också 

bidragit till den icke-vinstdrivande organisationen 

Mission 500 som hjälper fattiga barn. Axismedarbetare 

har även bistått behövande familjer i Puerto Rico som 

hade blivit drabbade av orkanen Maria.
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Nederländerna
I Nuenen i sydvästra Nederländerna har Axis donerat begagnade 

nätverkskameror till Nuenen kijkjesamen, som arbetar för att involvera 

äldre människor i det dagliga samhällslivet. Kamerorna bidrar till ökad 

social delaktighet för äldre personer, då Axis tillhandahåller strömmad 

video från lokala event till personer i hemmen. Tack vare Axis kameror 

kan äldre och andra personer som inte är så rörliga titta på lokala 

sporthändelser, parader och andra evenemang som äger rum i deras 

närområde. De kan på så sätt delta i det lokala samhällslivet, även om 

de inte kan se de olika arrangemangen på plats, och ändå känna social 

delaktighet, vilket bidrar till högre livskvalitet.

Tanzania
Ett initiativ för förbättrad utbildning för flickor sker i Tanzania, 

där Axis i flera år har bistått Hekimaskolan. Axis bidrar med IT-

utrustning, utbildar lärare samt arbetar för att säkerställa att 

IT-infrastruktur och IT-support fungerar. Härigenom förbättras 

kvaliteten på utbildningen för flickorna i skolan.

Singapore
Välgörenhetsorganisationen Foodbank tar hand om överskottsmat 

från främst företag såsom hotell och restauranger och donerar 

maten till behövande via andra ideella organisationer. Axisanställda 

har deltagit i Foodbanks arbete genom att packa mat.

Sverige
Axis bidrar ekonomiskt till Musikhjälpen, som samlar in pengar till olika 

katastrofer och till bistånds- och hjälpprojekt, samt stödjer ideella 

organisationer såsom Cancerfonden. Axis sponsrar idrottsföreningar, sport- 

och kulturevenemang såsom Lundaloppet samt olika utbildningsinitiativ. Via 

Svenska Kunskapsförlaget sponsrar Axis läromedel om naturvetenskap och 

miljö till elever i årskurs 4-6 i Lund.

Sydafrika
Axis har donerat nätverkskameror till välgörenhetsorganisationen Give a 
Child a Family som främst arbetar i KwaZulu-Natal i Sydafrika, men också 

i flera andra länder i östra och södra Afrika. Give a Child a Family arbetar 

för att barn ska skyddas, må bra och utvecklas samt bedriver ett barnhem 

i Sydafrika. Barnhemmet behövde övervakning av lekplats, skötrum, kök, 

matplats och flera andra områden, för att säkerställa att barnen skulle få en 

trygg miljö. Axis nätverkskameror bidrar till ökad säkerhet.

Tjeckien 
Till initiativen som har genomförts i Tjeckien under året hör deltagande i 

TeriBear, ett sportevent där pengar samlas in till behövande. Genom löpning 

samlade Axisanställda in pengar till barn för att de ska ha råd att studera 

på universitet. I Engagement Days bistod Axisvolontärer med att arbeta på 

Mental Institute Bohnice samt att Axis har sponsrat en bok för blinda barn.

Axis bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling
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Axis har tagit fram hållbarhetsredovisningar i 
enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) 
riktlinjer sedan 2010. 

Redovisningen har utformats i enlighet med 
GRI:s rapporteringsprinciper om inkludering 
av intressenter, hållbarhetssammanhang, 
väsentlighet och att ge en komplett bild av Axis 
ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan 
under perioden.

Hållbarhetsredovisningen innehåller de 
ekonomiska, affärsetiska, miljömässiga och sociala 
frågor som är mest väsentliga för Axis och för 
bolagets intressenter och där påverkan är som 
störst, frågornas avgränsning och en beskrivning 
av hållbarhetsstyrningen. 

Hållbarhetsredovisningen omfattar räkenskaps-
året 2018. Hela koncernen inklusive helägda 
dotterbolag omfattas, såvida inget annat anges. 
Hållbarhetsredovisningen är inte externt granskad. 
Axis publicerar sin hållbarhetsredovisning 
årligen. Den senaste hållbarhetsredovisningen 
publicerades den 27 mars 2018. 

Den här hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med 
GRI Standarder på kärnnivå. Hållbarhetsredovisningen utgör 
också Axis Communications on Progress-rapport till FN:s Global 
Compact och redogör för hur Axis arbetar med FN:s Global 
Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och antikorruption.

Om Axis hållbarhetsredovisning

Hållbarhets-
noter
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Axis följer alla tillämpliga nationella och 
internationella lagar samt riktlinjer såsom 
Svensk kod för bolagsstyrning. Axis har ett 
flertal koncerngemensamma policyer, inklusive 
en uppförandekod, som alla medarbetare och 
styrelsen ska följa. Axis uppförandekod definierar 
de värderingar och riktlinjer utifrån vilka Axis 
bedriver sin verksamhet. För mer information om 
riktlinjer och regler utifrån vilka Axis bedriver sin 
verksamhet, se God affärsetik s.30.

Koncernledningen säkerställer att affärer i 
koncernen bedrivs enligt god affärssed och i 
enlighet med uppförandekoden, befintliga policyer 
och ledningssystem.

Hållbarhetsarbetet mellan bolag och avdelningar i 
koncernen samordnas av Miljörådet och Rådet för 
socialt ansvar, tillsammans med Projektgruppen 
för hållbarhet.

Styrgruppen för hållbarhet har det övergripande 
ansvaret för hållbarhetsstrategin och 
hållbarhetsarbetet, i dialog med styrelsen.

Hållbarhetsorganisation 
Styrgrupp hållbarhet
Styrgruppen för hållbarhet har det övergripande 
ansvaret för hållbarhetsfrågor. Här ingår bland 
annat att följa upp att Axis uppförandekod och 
andra policyer implementeras i organisationen 
samt att kontrollera och följa upp det arbete och 
de aktiviteter som genomförs. Styrgruppen för 
hållbarhet utgörs i huvudsak av representanter 
från Axis koncernledning, inklusive VD.

Projektgrupp hållbarhet 
Projektgruppen för hållbarhet ansvarar för 
utvecklingen av hållbarhetsinitiativ och aktiviteter 
inom olika områden, samt har det operativa 
ansvaret för hållbarhetsrapporteringen. 

Gruppen utgörs av representanter från följande 
funktioner: Human Resources, Försäljning, Kvalitet 
och miljö samt Kommunikation. Projektgruppen 
för hållbarhet leds av Corporate Communications 
Manager. 

Miljöråd
Axis miljöråd arbetar med miljöfrågor samt 
initierar projekt som syftar till att minimera Axis 
miljömässiga påverkan och integrera miljöaspekter 
i produktutvecklingsprocessen. Miljörådet 
består av representanter från funktionerna FoU, 
Global försäljning, Kommunikation, Kvalitet 
och miljö, Operations och Produktledning, samt 
representanter från koncernledningen. 

Råd för socialt ansvar
Rådet för socialt ansvar driver hållbarhetsarbetet 
inom området socialt ansvar. Det sätter mål, 
ansvarar för måluppföljning, har en rådgivande 
och en beslutsfattande roll samt främjar 
samarbete mellan olika avdelningar i frågor 
som arbetsmiljö, mångfald, antikorruption och 
sponsring med mera.

De funktioner som ingår i rådet är representanter 
från koncernledningen, Global försäljning, Human 
Resources, FoU, Kommunikation samt Legal. 

Skyddskommittéer inom hälsa och säkerhet 
Axis har två skyddskommittéer inom hälsa och 
säkerhet i Sverige. En skyddskommitté utgörs av 
de ansvariga för respektive CLC (Configurations 
and Logistics Center),  ett skyddsombud och en 
representant från Human Resources. Den andra 
skyddskommittén utgörs av representanter 
från Facilities, Human Resources samt ett 
skyddsombud. 

Hållbarhetsarbetet och –strategin baseras på FN:s Global 
Compacts tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och antikorruption. Axis skrev under FN:s Global Compact 
2007 och dess principer har sedan dess varit vägledande för hur 
Axis bedriver sitt hållbarhetsarbete. 

Styrning och organisation 
av hållbarhetsarbetet
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FN:s globala mål för hållbar utveckling  

Axis stöder Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och arbetar 
för att bidra till dessa mål. Se nedan vilka mål som Axis aktivt bidrar mest till.

Mål 1: Ingen fattigdom
Axis deltar bland annat i projekt för att utveckla lokalt skogsbruk respektive trädodling, och bidrar till att förbättra livsvillkoren för 
småbrukare. (Delmål: 1.1, 1.5)

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Axis intelligenta övervakningslösningar kan hantera trafikflöden och förbättra säkerheten i trafiken, larma vid nödsituationer och 
snabbare upptäcka olyckor. Axis arbetar för att vara en arbetsplats där folk mår bra och trivs, med en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö och företagshälsovård på många kontor i världen. Axis fasar ut hälsovådliga material såsom PVC från sina produkter, 
arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen från sin egen verksamhet samt ställer motsvarande krav på sina leverantörer.  
(Delmål: 3.6, 3.8, 3.9)

Mål 4: God utbildning för alla
Axis främjar initiativ för tillgång till tekniska utbildningar för unga samt för att lyfta fram kvinnor inom teknik i samhället och få fler 
kvinnor att arbeta inom IT och teknik. (Delmål: 4.4, 4.5)

Mål 5: Jämställdhet
Ett aktivt arbete genomförs för en ökad jämställdhet och mångfald och Axis tolererar inte någon som helst form av diskriminering.
Anställda med jämbördiga kvalifikationer ska ha lika lön för likvärdiga prestationer och ansvar och Axis genomför lönekartläggningar i 
Sverige och USA. Axis har bl a en medveten rekryteringsprocess för att öka andelen kvinnor samt ett nätverk för kvinnliga medarbetare 
i Sverige. (Delmål: 5.1, 5.5)

Mål 6: Rent vatten och sanitet 
Aktiviteter har initierats i syfte att minska och effektivisera vattenanvändningen. (Delmål: 6.4)

Mål 7: Hållbar energi för alla
Axis arbetar för att effektivisera energiförbrukningen i den egna verksamheten. Några av de tekniker som Axis har utvecklat bidrar till 
att minska energiförbrukningen i produkternas användningsfas. (Delmål: 7.3)

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
All tillverkning, distribution och försäljning av produkterna ska ske på ett hållbart sätt. Vid produkttillverkning ska miljöpåverkan 
minimeras, samt arbetsvillkor och arbetsmiljöer vara goda. Ingen form av slaveri, barn- eller tvångsarbete, eller trafficking ska 
förekomma i leverantörers verksamheter eller hos deras leverantörer. Axis har goda arbetsförhållanden och konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor samt rätt till fackföreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, och arbetar för att motverka alla typer av 
diskriminering på arbetsplatsen och vid rekrytering. (Delmål: 8.4, 8.5, 8.7, 8.8)

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Som en del i Axis arbete för icke-diskriminering, ökad mångfald och jämställdhet har Axis bland annat antagit ett riktat program för 
mångfald och inkludering i USA och deltar i externa initiativ för mångfald och inkludering i arbetslivet. Kravet på icke-diskriminering 
ingår både i Axis uppförandekod samt i uppförandekoden för leverantörer. (Delmål: 10.2, 10.3)
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Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Axis intelligenta lösningar bidrar till ökad säkerhet i städer och samhällen, tryggare kollektivtrafik, förbättrad trafikövervakning, 
förebyggande av trafikincidenter samt skyddande av kritisk infrastruktur. (Delmål: 11.2)

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Ett systematiskt arbete sker för att produktutveckling, materialval, materialens ursprung, komponenter och förpackningar ska möta 
kraven på kvalitet och funktionalitet samtidigt som miljöpåverkan minimeras och användning av naturresurser begränsas. Axis 
arbetar bland annat för att använda återvunna material och effektivisera energiförbrukningen i den egna verksamheten och hos 
produkterna samt att försiktighetsprincipen tillämpas. Ungefär 95 procent av materialen i Axis produkter är återvinnings- eller 
brännbara. Axis informerar årligen om sitt hållbarhetsarbete som en del av årsredovisningen respektive årsberättelsen.  
(Delmål: 12.2, 12.4, 12.6)

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
Att minska koldioxidavtrycket är prioriterat och Axis ställer även krav på sina leverantörer att minska sina koldioxidutsläpp. Axis 
ser över och effektiviserar sin logistikkedja, genomför energieffektiviseringsåtgärder, utbildar medarbetare, klimatkompenserar för 
tjänsteresor med flyg m.m. Axis har satt nya miljömål för en tydligare styrning och uppföljning. (Delmål: 13.1)

Mål 14: Hav och marina resurser
Axis ställer krav på och följer upp att leverantörerna förhindrar utsläpp till mark, luft och vatten. (Delmål: 14.1)

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Axis klimatkompenserar för tjänsteresor med flyg, i projekt som syftar till att utveckla skogsbruk på lokal nivå. Härigenom förbättras  
jordbruket, skogsarealer utvidgas och avskogning minskas samt att livsvillkoren för familjer förbättras. Den biologiska mångfalden 
värnas, utsattheten för extremväder och markerosion minskar och jorden skyddas. (Delmål: 15.2)

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Axis har nolltolerans mot alla typer av mutor och annan korruption och Axis arbetar för att identifiera och hantera risker samt  
genomför utbildningsinsatser för att motverka korruption i den egna verksamheten såväl som i relationerna till leverantörer,  
distributörer och partner. Anställda genomgår regelbundet utbildning. (Delmål: 16.5)

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Axis samarbetar med sina leverantörer, distributörer och andra partner i syfte att säkerställa transparens, god affärsetik och ett  
hållbart agerande i hela värdekedjan. Axis undertecknade FN:s Global Compact 2007 och arbetar utifrån dessa tio principer i sitt  
hållbarhetsarbete. Axis deltar i branschinitiativ för samverkan, dialog och att driva hållbarhetsfrågor i branschen. (Delmål: 17.16)
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Hållbarhetsnoter

Intressentdialog

Axis tar ett långsiktigt ansvar för hur 
verksamheten påverkar medarbetare, 
distributörer och partner, slutkunder, leverantörer 
och ägare samt branschorganisationer och 
lokalsamhället på de marknader där bolaget 
är verksamt. Axis strävar efter att ha en 
fortlöpande och öppen dialog med sina 
intressenter.

Intressentdialogerna ger Axis information om 
vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala 
frågeställningar som är viktigast för bolagets 
olika intressentgrupper och vilka förväntningar 
intressenterna har på Axis. 

Axis arbetar för att genomföra förbättringar 
inom de områden som intressenterna prioriterar 
och där påverkan är som störst, för att 
skapa värde och leva upp till intressenternas 
förväntningar, för ett långsiktigt hållbart 
företagande.

Intressenter är de grupper som påverkar Axis 
beslut, strategier och möjlighet att nå sina mål 
och som Axis påverkar ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt. Intressenterna är definierade 
sedan länge och ses över varje år inför det att 
intressentdialogerna äger rum. Samverkan är av 
största vikt. 

Axis påverkan på intressenterna sker både 
indirekt och direkt; ekonomiskt, miljömässigt 
samt socialt.

Under 2018 har Axis Projektgrupp för hållbarhet 
haft en intern workshop för utvärdering 
och planering av dialogen med de olika 
intressentgrupperna. 

Som underlag för årets intressentdialoger 
har Axis haft de intressentdialoger som har 
genomförts under tidigare år, vilket inkluderar 
webbenkäter som Axis genomförde hos alla 
intressenter 2016-2017. Webbenkäterna 
behandlade vilka förväntningar intressenterna 
har på Axis hållbarhetsarbete och vilka 
hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för dem. 

Axis har under året genomfört djupintervjuer 
med representanter för intressentgrupperna, och 
härigenom validerat vilka frågor som är viktiga 
för intressenterna. Detta har gett Axis värdefull 
input till bolagets väsentlighetsanalys. 

Axis medlemskap i branschorganisationer som 
bland annat Säkerhetsbranschen i Sverige, 
SIA (Security Industry Association) i USA, 
BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. 
i Tyskland, ASIS International, The Security 
Institute i Storbritannien och ONVIF utgör goda 
plattformar för att föra dialog, samverka och 
driva viktiga frågor i branschen.

Se tabell Dialog med intressenter för mer 
information om dialog med respektive 
intressentgrupp samt viktiga frågor för 
respektive intressentgrupp.

Axis för en kontinuerlig dialog med sina intressenter i avsikt att öka förståelsen för vad 
som är väsentligt för intressenterna, vilka förväntningar intressenterna har på bolagets 
hållbarhetsarbete och vilka frågor de tycker är viktigast för Axis att arbeta med ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Dialogerna medverkar till att Axis arbetar med de frågor som skapar 
mest värde samt kontinuerligt förbättrar sitt hållbarhetsarbete och utvecklas åt rätt håll.
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Intressentgrupp Dialog Viktiga frågor

Medarbetare Webbenkät med alla medarbetare 2016-2017, lokala 
medarbetarundersökningar, personalutvecklingssamtal, 
dialog med fackliga organisationer, internutbildningar, 
djupintervjuer om Axis hållbarhetsarbete, intranät, 
möten mm.

 > Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 > Jämställdhet och mångfald
 > Icke-diskriminering av anställda
 > Barnarbete och tvångsarbete
 > Leverantörers miljöpåverkan
 > IT-säkerhet
 > Produkternas miljöpåverkan
 > Kundnöjdhet
 > Samhällsansvar

Distributörer och 
partner

Webbaserad undersökning med distributörer 
och partners i alla regioner där Axis har 
verksamhet (2017), utbildningar, webbseminarier, 
workshoppar, möten, mässor, djupintervju om Axis 
hållbarhetsarbete, sociala mediekanaler, Axis hemsida, 
nyhetsbrev mm.

 > Kundnöjdhet
 > Marknadsnärvaro
 > Skydd av kundernas integritet 
 > IT-säkerhet
 > Antikorruption
 > Barnarbete och tvångsarbete
 > Miljöpåverkan från produkter och produktion

Slutkunder Undersökningar i samband med supportärenden, 
sociala mediekanaler, löpande utvärderingar, 
nyhetsbrev.

 > Energiförbrukning i produkterna
 > Icke-diskriminering av anställda
 > Utsläpp av direkta och indirekta växthusgaser 
 > Personlig integritet hos användare av Axis produkter
 > IT-säkerhet

Leverantörer Djupintervjuer om Axis hållbarhetsarbete, 
utbildningar, webbseminarier, Axis hemsida, 
leverantörsgranskningar.

 > Miljöpåverkan, mänskliga rättigheter samt arbetsrätt 
och -villkor i leverantörskedjan

 > Barnarbete och tvångsarbete
 > Kundnöjdhet
 > Antikorruption
 > Lagefterlevnad

Ägare Möten, styrelsemöten, delårsrapporter, års- och 
hållbarhetsredovisning, årsstämma, djupintervju om 
Axis hållbarhetsarbete.

 > Kundnöjdhet
 > Lagefterlevnad
 > Produkternas miljöpåverkan
 > Energiförbrukning i produkterna
 > Utsläpp av direkta och indirekta växthusgaser 
 > Energikonsumtion i den egna verksamheten
 > Samhällsansvar

Samhälle Djupintervju om Axis hållbarhetsarbete med 
branschorganisation, branschmässor, medlemskap 
i och samarbete med lokala och internationella 
branschorganisationer, sociala mediekanaler, Axis 
hemsida, samarbete med universitet, mässor och andra 
aktiviteter för studenter.

 > Antikorruption och etik
 > Personlig integritet 
 > Standarder
 > IT-säkerhet
 > Miljöpåverkan från produkter avseende produkt- 

utveckling och produktion
 > Jämställdhet
 > Lagefterlevnad

Dialog med intressenter 2018 
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Väsentlighetsanalys 

Resultaten från intressentdialogerna har 
analyserats och vägts samman med de 
frågor som är viktigast för Axis och var Axis 
ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan 
är som störst; här ligger fokus för bolagets 
hållbarhetsarbete och detta utgör grunden i 
bolagets hållbarhetsredovisning.

Väsentlighetsanalysen speglar också vad som 
är viktigast för att Axis ska behålla en god 
konkurrenskraft och lönsam tillväxt, för en 
långsiktigt hållbar utveckling. 

Vidare så redogör Axis i hållbarhets-
redovisningen även för andra områden som 
är av betydelse för verksamheten. Axis ser 
lagefterlevnad som en självklarhet och det är 
ett minimikrav att följa alla tillämpliga lagar 
och regelverk. 

Till utgångspunkten för att lyfta fram viktiga 
frågor hör regelverk såsom GRI Standarder, 
FN:s Global Compact, omvärldstrender och 
utmaningar, Axis strategi, risker och mål samt 
att Axis har beaktat bolagets bidrag till FN:s 
globala mål för hållbar utveckling.

Väsentlighetsanalysen har genomförts av 
Projektgruppen för hållbarhet och sedan 
diskuterats i Styrgruppen för hållbarhet, som 
huvudsakligen består av representanter från 
Axis koncernledning.

Väsentlighetsanalysen valideras varje år.
Axis hållbarhetsarbete är uppdelat enligt 
följande fokusområden: ekonomiskt ansvar, god 
affärsetik samt miljömässigt ansvar och socialt 
ansvar.

Väsentlighetsanalysen valideras varje år och baseras 
på utfallet av dialogerna med intressenterna. 
Väsentlighetsanalysen visar vilka frågor som är mest 
väsentliga för Axis intressenter och för bolaget, och som har 
störst ekonomisk, miljömässig och social påverkan.  

Ekonomiskt ansvar
God ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för ett 
långsiktigt hållbarhetsarbete och behandlas inte som 
en väsentlig fråga i väsentlighetsanalysen. Skatt är 
en viktig del av Axis ansvarstagande och bidrar till 
utveckling i de länder där Axis har verksamhet.  
Axis betalar skatt i enlighet med tillämpliga lagar och 
regelverk.  

Miljömässigt ansvar
De viktigaste frågorna är:

 > Material
 > Energi

 -   Energiförbrukning i den egna verksamheten
 -   Energiförbrukning i produkterna

 > Koldioxidavtryck
 > Miljöpåverkan i leverantörsledet 

God affärsetik 
De viktigaste frågorna är:

 > Antikorruption
 > IT-säkerhet
 > Kundernas integritet
 > Personlig integritet hos användare av Axis 

produkter
 > Kundnöjdhet

Socialt ansvar
De viktigaste frågorna är:

 > Jämställdhet och mångfald 
 > Icke-diskriminering av anställda
 > Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 > Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i 

leverantörskedjan
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Material fritt från bromerade och klorerade flamskyddsmedel

Halogenfria material definieras som material som inte innehåller bromerade eller klorerade flamskyddsmedel (BFR och CFR). Axis har nu valt att 
använda terminologin BFR- och CFR-fria produkter, då dessa substanser är i fokus. Detta betyder att så kallat homogent material i alla delar (exkl. 
mönsterkort) innehåller <1000 ppm brom om bromkällan är från bromerade flamskyddsmedel och <1000 ppm klor om klorkällan är från klorerade 
flamskyddsmedel. Alla mönsterkort uppfyller följande gränsvärden för homogent material: brom <900 ppm och klor <900 ppm eller totalt (brom 
och klor) <1500 ppm.

Styrning 
Lagar och riktlinjer

Axis följer tillämpliga lagar och regler, såsom EU:s direktiv RoHS (Restriction of Hazardous Substances) och EU:s förordning REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). Axis tillämpar också försiktighetsprincipen, till exempel när det gäller val av material.
Vidare begränsar Axis användningen av ytterligare ämnen såsom ftalater och beryllium. Listan med ämnen där användningen ska begränsas 
uppdateras regelbundet, och har uppdaterats under året.

Miljöpolicy

Axis miljöpolicy slår fast att Axis ska minimera miljöpåverkan i hela produkternas och lösningarnas livscykler samt genom hela värdekedjan. Axis ska 
vara branschledande när det gäller att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.

Green Design Evaluation Form

Green Design Evaluation Form är Axis styrkort för att utvärdera produkternas miljöbelastning. Syftet är att få ännu tydligare mål, krav och riktlinjer 
i Axis kravspecifikationer för produkterna. Styrkortet gör det enklare att utvärdera olika aspekter som till exempel användning av återvunnet 
material, optimering av produkternas vikt och volym samt minskning av materialspill. Styrkortet används i alla utvecklingsprojekt. Härigenom 
integreras miljöhänsyn på ett ännu bättre sätt i produktutvecklingen.

Greensoft

Greensoft möjliggör för Axis att på ett mer systematiskt sätt samla in och validera data som rör produkternas innehåll. Axis får därmed en bättre 
överblick av innehållet i olika material, vilket bidrar till att kunna öka användningen av material som har mindre miljöpåverkan.

Definitioner

Miljödata
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Anställda

Tillsvidareanställda samt visstidsanställda i minst sex månader. Anställda uttrycks som head counts per 
31 december, 2018. Citilog, 2N och Cognimatics, som förvärvades 2016, ingår i statistiken för 2016, 
2017 och 2018.

Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda uttryckta som head counts per 31 december, 2018. Vikarier som ersätter t ex 
personer som är föräldralediga eller tjänstlediga ingår inte.

Visstidsanställda

Endast visstidsanställda i Sverige ingår i statistiken. Sommarvikarier, timanställda samt vikarier är 
exkluderade.

Arbetstagare som inte är anställda av Axis (kontrakterade)

Dessa utgör en mindre del av den totala personalstyrkan och utgörs av bland annat konsulter, främst 
inom forskning och utveckling.

Sjukfrånvaro

Tillsvidareanställda samt visstidsanställda i minst sex månader i Sverige ingår. 

Skador

Arbetsrelaterade skador. Mindre skador som kan avhjälpas med enbart första hjälpen ingår inte.

Datainsamling

All data samlas in i ett globalt system och sammanställs centralt.

Definitioner

Policyer och uppförandekod  

Axis värderingar och syn på hur anställda ska agera fastslås i bolagets uppförandekod. Alla anställda, chefer samt styrelsen 
omfattas av policyer som till exempel bolagets antikorruptionspolicy, arbetsmiljöpolicy, alkohol- och drogpolicy, policy mot 
trakasserier, mångfaldspolicy samt policy för säkerhet vid resor, där Axis har ett samarbete med International SOS/Control 
Risks. Det finns också lokala policyer. Policyerna fastställer tydligt vilket ansvar som tillkommer var och en.  

Styrning

Sociala data
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2018 2017
Anställningsform  
per region och kön

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

EMEA

Heltid 73% 25% 98% 74% 24% 98%

Deltid 0,6% 1,2% 2% 1% 1% 2%

APAC

Heltid 61% 39% 100% 59% 41% 100%

Deltid 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Amerika

Heltid 72% 28% 100% 72% 28% 100%

Deltid 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Axis totalt

Heltid 72% 27% 99% 73% 26% 99%

Deltid 0,4% 0,9% 1% 0,6% 0,7% 1%

Not: Data för 2016 ej tillgänglig.

Anställda 

Könsfördelning och åldersstruktur (%)

Styrelse Koncernledning Anställda

2018
Könsfördelning

Kvinnor 30% (3 kvinnor, varav 2 är arbetstagarrepresentanter) 20% 28%

Män 70% (7 män, varav 3 är arbetstagarrepresentanter) 80% 72%

Åldersstruktur

Under 30 år 0% 0% 14%

30-50 år 30% (inklusive arbetstagarrepresentanter) 40% 72%

Över 50 år 70% (inklusive arbetstagarrepresentanter) 60% 14%

2017
Könsfördelning

Kvinnor 20% (2 kvinnor, vilka är arbetstagarrepresentanter) 20% 27%

Män 80% (8 män, varav 3 arbetstagarrepresentanter) 80% 73%

Åldersstruktur

Under 30 år 0% 0% 15%

30-50 år 30% (inklusive arbetstagarrepresentanter) 40% 70%

Över 50 år 70% (inklusive arbetstagarrepresentanter) 60% 15%

2016
Könsfördelning

Kvinnor 20% (2 kvinnor, vilka är arbetstagarrepresentanter) 20% 27%

Män 80% (8 män, varav 3 arbetstagarrepresentanter) 80% 73%

Åldersstruktur

Under 30 år 0% 0% 16%

30-50 år 50% (inklusive arbetstagarrepresentanter) 60% 73%

Över 50 år 50% (inklusive arbetstagarrepresentanter) 40% 11%

Not: För 2017 och 2018 är två suppleanter (en kvinna och en man) till arbetstagarrepresentanterna inkluderade i siffrorna för styrelsen. För 2016 är två suppleanter  
(två män) till arbetstagarrepresentanterna inkluderade i siffrorna för styrelsen.

Det totala antalet medarbetare uppgick till 3 253 (2 8 65) per 31 december 2018.
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Hållbarhetsnoter

FN:s Global Compacts tio principer 

GRI-index

Princip

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Princip 1 Företagen ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter 

inom den sfär som de kan påverka, och
Princip 2 försäkra sig om att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.
ARBETSRÄTT
Princip 3 Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva 

förhandlingar, 
Princip 4 verka för att avskaffa alla former av tvångsarbete, 
Princip 5 verka för att avskaffa barnarbete, och
Princip 6 verka för att avskaffa diskriminering vid rekrytering och arbetsuppgifter. 
MILJÖ
Princip 7 Företagen ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker,
Princip 8 ta initiativ för att främja ett större miljömässig ansvarstagande, och
Princip 9 uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
ANTIKORRUPTION
Princip 10 Företagen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och 

bestickning.

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosures 2016
ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn Omslag
102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter, tjänster 4, 16-17
102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Omslag
102-4 Verksamhetens lokalisering 4-5, 14-15
102-5 Ägarstruktur och företagsform 84
102-6 Marknader där organisationen är verksam 4-5, 14-15
102-7 Organisationens storlek 4-5, 78
102-8 Total personalstyrka 55, 72-73 Ytterligare data ej tillgänglig. Integration av IT-system pågår, med  

ambition att informationen ska finnas tillgänglig framöver. 
102-9 Organisationens leverantörskedja 26-27, 48-51 10
102-10 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden vad 

gäller organisationens storlek eller leverantörskedja 48-50, 84

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 65, 70 7
102-12 Externa initiativ 25, 30, 63
102-13 Medlemskap i organisationer 66

STRATEGI
102-14 Uttalande från VD    6-7
102-15 Viktig påverkan, risker och möjligheter 18-21

ETIK OCH INTEGRITET
102-16 Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder 30, 32-33, 63 1,2

STYRNING
102-18 Bolagsstyrning 63, 84

INTRESSENTDIALOG
102-40 Lista över intressentgrupper 67
102-41 Kollektivavtal 53 3
102-42 Identifiering och urval av intressenter 66-67
102-43 Metod för intressentdialoger  66-67
102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts i kommunika-

tionen med intressenter 66-68

REDOVISNINGSPRAXIS
102-45 Enheter som inkluderas i den finansiella redovisningen www.axis.com/sv-se/about-axis/the-axis-group
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll samt 

var påverkan sker 26-27, 68

102-47 Lista över väsentliga frågor 68
102-48 Justeringar av information 44
102-49 Förändringar i rapporteringen 27
102-50 Redovisningsperiod 62
102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen 62
102-52 Redovisningscykel 62
102-53 Kontaktperson för redovisningen 89
102-54 Rapportering enligt GRI Standarder 62
102-55 GRI-index 74-75
102-56 Externt bestyrkande 62

GRI- 
standard

Upp- 
lysning Beskrivning Sida Avsteg FN:s Global Compacts 

principer
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GRI-index 

Väsentliga frågor
GRI 200 Ekonomiska standarder
ANTIKORRUPTION 10
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 32-33
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  32-33
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 32-33

GRI 205:  
Antikorruption 2016

205-2 Kommunikation och utbildning kring antikorruptionspolicyer och – processer 32-33
205-3 Bekräftade fall av korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder 33

GRI 300 Miljöstandarder
MATERIAL 7, 8, 9
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 42
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  42, 47, 70
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 42, 47, 70

GRI 301: Material 2016 301-2 Andel återvunnet material 42
ENERGI 8,  9
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 42-43
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  42-43, 47, 70
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 42-43, 47, 70 

GRI 302: Energi 2016 302-1 Energianvändning inom organisationen 43, 47 
302-3 Energiintensitet 43, 47
302-4 Minskning i energiförbrukning 43, 47

UTSLÄPP 8, 9
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 43-46
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  43-47, 70
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 43-47, 70-71

GRI 305: Utsläpp 2016 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 43-45, 47, 71
305-2 Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 43, 47
305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 43, 45-47, 71
305-4 Intensitet avseende utsläpp av växthusgaser  43, 47, 71
305-5 Minskning av utsläpp av växthusgaser 43-47, 71

UTVÄRDERING AV MILJÖPÅVERKAN I LEVERANTÖRSLEDET  8, 9
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 48-51
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  48-51
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 50-51

GRI 308: Utvärdering 
av miljöpåverkan i 
leverantörsledet 2016

308-1 Andel nya leverantörer som har granskats avseende miljöpåverkan 50
308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder 49-51

GRI 400 Sociala standarder
HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 52-53
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  52-53, 57, 72
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 55, 57

GRI 403: Hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen 2016

403-2 Typ av skador och skadefrekvens, arbetsrelaterade sjukdomar, frånvaro, förlorade 
arbetsdagar, arbetsrelaterade dödsfall 

55, 57 Ytterligare data ej tillgänglig.

MÅNGFALD OCH LIKA MÖJLIGHETER  1, 2, 6
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 54
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  54-59, 72
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 54-57

GRI 405: Mångfald och lika 
möjligheter 2016

405-1 Sammansättning av styrelse, ledning och anställda avseende ålder och kön 55, 73

ICKE-DISKRIMINERING  1, 2, 6 
GRI 103: 103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 54
Hållbarhetsstyrning 2016 103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  54-57, 72

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 57
GRI 406:  
Icke-diskriminering 2016

406-1 Antal fall av diskriminering och vidtagna åtgärder 57

UTVÄRDERING AV SOCIALA FÖRHÅLLANDEN I LEVERANTÖRSLEDET     1, 2, 3, 4, 5, 6
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 48-51
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  48-51
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 50-51

GRI 414: Utvärdering av so-
ciala förhållanden i leveran-
törsledet 2016

414-1 Andel nya leverantörer som har bedömts utifrån sociala frågor 50
414-2 Negativ påverkan på sociala förhållanden i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder 49-51

KUNDERNAS INTEGRITET
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 34-35
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  34-35
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 35

GRI 418:  
Kundernas integritet 2016

418-1 Andel underbyggda klagomål som rör överträdelser av kundintegriteten och förlust 
av kunddata 

35

IT-SÄKERHET 1,2
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 34
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  34
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 34

PERSONLIG INTEGRITET HOS ANVÄNDARE AV AXIS PRODUKTER 1, 2
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 36
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  36
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 36

KUNDNÖJDHET
GRI 103:  
Hållbarhetsstyrning 2016

103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan och dess avgränsning  27, 38
103-2 Beskrivning av hållbarhetsstyrning  38
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 38-39

GRI- 
standard

Upp- 
lysning Beskrivning Sida Avsteg FN:s Global Compacts 

principer
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Finansiell sammanfattning 

Finansiell  
samman- 
fattning  
2018
2018 var ännu ett framgångsrikt år för Axis. Trots många 
utmaningar såsom handelshinder och en global komponentbrist 
uppgick den valutajusterade tillväxten till 17 procent i 
kombination med fortsatt stark lönsamhet. Kärnverksamheten 
inom nätverksvideo växte snabbare än den av marknads-
analytiker uppskattade globala marknadstillväxten på  
5-10 procent. Dessutom ökade försäljningen av nya innovativa 
kamerakoncept och kompletterande produkter ännu snabbare  
och bidrog väsentligt till den övergripande tillväxten. 
Sammantaget har Axis, baserat på sin höga innovationsgrad, 
lyckats ta ett nytt steg framåt, samtidigt som erbjudandet inom 
kärnverksamheten utvecklas gradvis.

Nettoomsättningen uppgick till 10 278 Mkr  
(8 603), vilket motsvarar en tillväxt på 19 procent 
jämfört med föregående år. Valutaeffekter 
påverkade försäljningen positivt med 225 Mkr. 
Kategorin Video, motsvarande 93 procent av den 
totala försäljningen, ökade med 18 procent från 
8 075 Mkr till 9 537 Mkr medan övrig försäljning 
ökade till 740 Mkr.

Nettoomsättningen i EMEA uppgick till 3 518 Mkr 
(3 087) under 2018, vilket motsvarar en tillväxt 
på 14 procent. Tillväxten var 8 procent i lokala 
valutor.

Nettoomsättningen i Americas uppgick till  
5 581 Mkr (4 495) under 2018, vilket motsvarar  
en tillväxt på 24 procent. Tillväxten var  
23 procent i lokala valutor.

Nettoomsättningen i APAC uppgick under 2018 
till 1 178 Mkr (1 020), vilket motsvarar en tillväxt 
på 16 procent. Tillväxten var 14 procent i lokala 
valutor.

Koncernens rörelseresultat under 2018 
uppgick till 1 349 Mkr (1 014), vilket motsvarar 
en rörelsemarginal på 13,1 procent (11,8). 
Bruttomarginalen uppgick till 52,2 procent (51,8). 
Rörelsekostnaderna ökade med 625 Mkr, vilket 
motsvarar en ökning med 18 procent på grund 
av fortsatta investeringar för att expandera 
verksamheten. 2018 uppgick bolagsskatten till 
331 Mkr.

Antalet anställda globalt ökade med mer än en 
person per dag. Gränsen för 3 000 anställda 
passerades under året och vid utgången av året 
uppgick det totala antalet anställda till 3 253. 

Expansionen av försäljningsorganisationen 
fortsatte och under 2018 öppnade Axis ett nytt  
FoU-center i Linköping, som kompletterar  
FoU-navet på Axis huvudkontor och de mindre 
FoU-anläggningarna i Prag och Shanghai.

 

Under 2018 investerades 17,6 procent (18,2) av 
försäljningen inom FoU inom både mjukvara och 
hårdvara. FoU-utgifterna ökade med 229 Mkr 
(253) jämfört med föregående år och uppgick till 
1 715 Mkr (1 486).

Den starka rörelsemarginalen kombinerat med  
välhanterat rörelsekapital genererade kassa- 
flöde från den löpande verksamheten med  
1 124 MSEK (1 364). På grund av den globala 
komponentbristen var lagernivåerna i 2018 
relativt låga. Under året ökade det totala 
varulagret från 803 Mkr till 1 493 Mkr. 
Investeringarna uppgick till 521 Mkr (624), 
varav 64 Mkr (79) redovisades som aktiverad 
produktutveckling. Huvuddelen av resten 
är relaterad till investeringar i den nya 
huvudkontorsbyggnaden i Lund. Med likvida 
medel om 2 036 Mkr är Axis väl rustat för 
framtida investeringar för fortsatt tillväxt.
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Ekonomisk information som presenteras i den här rapporten är 
konsoliderad ekonomisk information för hela koncernen, och 
har godkänts av styrelsen i Axis AB.
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Finansiell sammanfattning 

Mkr
2018 2017

Nettoomsättning 10 277,7 8 602,6
Kostnad för sålda varor och tjänster -4 916,0 -4 143,8
Bruttovinst 5 361,7 4 458,8

Andra intäkter och värdeförändringar -19,3 -59,7
Försäljning- och marknadsföringskostnader -1832,4 -1547,7
Administrationskostnader -445,4 -351,7
Forsknings- och utvecklingskostnader -1715,3 -1486,4
Rörelseresultat 1 349,3 1 013,9

Finansnetto -0,5 -2,9
Resultat före skatt 1 348,8 1 011,0

Skatt -331,2 -275,2

Periodens resultat 1 017,6 735,8

Övrigt totalresultat
Poster som senare kan komma att omföras till resultaträkningen
Valutakursdifferenser -34,9 51,3
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -34,9 51,3

Summa totalresultat för perioden 982,7 787,1

Koncernens totalresultat

18-12-31 17-12-31
Anläggningstillgångar 1 913,1 1 562,1
Varulager 1 492,9 803,3
Kundfordringar 561,5 780,7
Övriga fordringar 319,6 239,2
Kortfristiga placeringar 89,3 93,2
Likvida medel 2 035,5 1 533,5
Summa 6 411,9 5 012,0

Eget kapital 3 958,1 3 075,5
Långfristiga skulder 325,2 357,7
Leverantörsskulder 905,3 633,2
Övriga kortfristiga skulder 1 223,3 945,6
Summa 6 411,9 5 012,0

Mkr

Koncernens balansräkning  
i sammandrag
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2018 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 098,3 983,7
Förändring av rörelsekapital 25,5 380,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 123,8 1 364,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -520,5 -623,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -101,3 -65,1
Periodens kassaflöde 502,0 675,2

Likvida medel vid periodens början 1 533,5 858,3
Likvida medel vid periodens slut 2 035,5 1 533,5

Mkr

Koncernens kassaflödesanalys  
i sammandrag

Rörelseresultat
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Finansiell sammanfattning 

Nettoomsättning
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Finansiell sammanfattning 

Eget kapital
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RESULTATRÄKNING (Mkr) 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoomsättning 5 449,7 6 634,7 7 385,7 8 602,6 10 277,7
Kostnad för sålda varor och tjänster -2 627,7 -3 262,2 -3 678,9 -4 143,8 -4 916,0
Bruttovinst 2 822,0 3 372,5 3 706,8 4 458,8 5 361,7
Andra intäkter och värdeförändringar -1,6 -32,6 63,5 -59,7 -19,3
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -1 019,6 -1 180,8 -1 353,0 -1 547,1 -1 832,4
Administrationskostnader -226,7 -292,2 -298,9 -351,7 -445,4
Forskings- och utvecklingskostnader -858,7 -985,7 -1 233,4 -1 486,4 -1 715,3
Rörelseresultat 715,4 881,2 885,0 1 013,9 1 349,3
Finansnetto -1,5 -0,7 -0,8 -2,9 -0,5
Resultat efter finansiella poster 713,9 880,5 884,2 1 011,0 1 348,8
Skatt på periodens resultat -174,6 -228,4 -245,5 -275,2 -331,2
Årets resultat 539,3 652,1 638,7 735,8 1 017,6

BALANSRÄKNING (Mkr) 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar 338,3 452,9 1 167,9 1 562,1 1 913,1
Varulager 722,3 1 022,2 1 106,5 803,3 1 492,9
Kundfordringar  636,5 423,0 656,5 780,7 561,5

Övriga fordringar 95,0 124,4 220,1 239,2 319,6
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 93,2 89,3
Likvida medel 414,6 1 015,8 858,3 1 533,5 2 035,5
Summa 2 206,7 3 038,3 4 009,4 5 012,0 6 411,9

Eget kapital 1 097,1 1 741,5 2 352,3 3 075,5 3 958,1
Långfristiga skulder 187,4 282,2 391,0 357,7 325,2
Kortfristiga skulder 922,2 1 014,6 1 266,1 1 578,9 2 128,6
Summa 2 206,7 3 038,3 4 009,4 5 012,0 6 411,9

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr) 2014 2015 2016 2017 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 

689,2 860,1 772,1 983,7 1 098,3

Förändring av rörelsekapital -88,7 -56,9 -50,7 380,3 25,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 600,5 803,2 721,4 1 364,0 1 123,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -141,6 -180,5 -831,6 -623,7 -520,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -382,0 -21,5 -47,2 -65,1 -101,3
Periodens kassaflöde 76,9 601,2 -157,4 675,2 502,0

Likvida medel vid periodens början 337,7 414,6 1 015,8 858,3 1 533,5
Likvida medel vid periodens slut 414,6 1 015,8 858,3 1 533,5 2 035,5

OPERATIVT KASSAFLÖDE (Mkr) 2014 2015 2016 2017 2018
Resultat efter finansiella poster 713,9 880,5 884,2 1 011,0 1 348,8
Avskrivningar 72,1 103,6 135,8 175,9 198,6
Skatt -103,8 -191,5 -209,4 -273,0 -410,6
Summa 682,2 792,6 810,6 913,9 1 136,8

Förändring i rörelsekapital -88,7 -56,9 -50,7 380,3 25,5
Nettoinvesteringar -141,6 -180,5 -831,6 -623,7 -520,5
Operativt kassaflöde 451,9 555,2 -71,7 670,5 641,8

Flerårsöversikt
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Axis är ett svenskt aktiebolag med säte i Lund, Sverige. Canon Inc. är 
majoritetsägare. I oktober 2018 begärde Canon Inc., efter att ha erhållit 
kontroll av mer än 90 procent av aktierna i Axis AB, tvångsinlösen av de 
utestående aktierna från de kvarvarande aktieägarna. 
 
I november 2018 avnoterades Axis från Nasdaq Stockholm. Axis kommer 
att fortsätta att verka som ett oberoende företag inom Canonkoncernen. 

Årsstämma
Årsstämman är Axis högsta beslutande organ. Vid årsstämman fattas 
beslut om viktiga frågor som  fördelning av bolagets vinst eller förlust, 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för den verkställande 
direktören, val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor 
samt eventuella ändringar av bolagsordningen.

Styrelse
Under perioden mellan årsstämmorna utgör Axis styrelse det 
högsta beslutande organet i bolaget. Styrelsens uppgifter styrs av 
aktiebolagslagen och bolagsordningen. 

Verkställande direktören och koncernledningen
Axis koncernledning består av tio ledamöter och leds av VD och 
koncernchef Ray Mauritsson. VD och koncernchef hanterar det dagliga 
arbetet, ansvarar för att hålla styrelsen informerad om verksamheten 
och för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med styrelsens 
riktlinjer och instruktioner.

Granskning
Axis revisorer väljs av årsstämman. Vid årsstämman 2018 valdes Ernst 
& Young Aktiebolag som revisor med Johan Thuresson som revisor med 
ansvar för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Bolagsstyrning

Styrmodell

Styrelse

Ägarna

Årsstämma

VD och koncernledning

Externa 
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Mål
Strategier

Kontrollinstrument
Rapporter
Kontroll

Info

InfoValVal

Info

Förslag

Bolagsstyrning84  



85  Styrelse

Biörn Riese
Styrelsens ordförande sedan 2015

Född: 1953
Medlem av styrelsen sedan: 2015
Styrelseledamot i: American Chamber of 
Commerce, Institutet mot mutor (IMM), 
Stiftelsen Mercuri Urval, Stiftelsen Min Stora 
Dag, Jurie Advokat AB och Arvid Nordquist 
H.A.B.
Utbildning: Jur. kand. och civilekonom,
Stockholms universitet
Arbetslivserfarenhet: Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Carl Swartling Advokatbyrå, 
tingstjänstgöring
Huvudsysselsättning: Senior Adviser  
och advokat, Jurie Advokat AB

Martin Gren
Född: 1962
Medlem av styrelsen sedan: 1984
Styrelseordförande i: AB Grenspecialisten, 
Grenspecialisten Förvaltning AB
Styrelseledamot i: Askero Sagoboks Förlag AB, 
Eikos Aktiebolag , H. Lundén Holding Aktiebo-
lag, Proact IT Group AB
Utbildning: Lunds Tekniska Högskola, heders-
doktor Lunds Tekniska högskola
Arbetslivserfarenhet: Grundare av Axis
Huvudsysselsättning: Anställd i Axis
Communications AB

Marianne Brismar
Född: 1961
Medlem av styrelsen sedan: 2018
Styrelseordförande i: Fam. Knut & Ragnvi 
Jacobssons Stiftelse och Almi FöretagsPartner 
Väst
Styrelseledamot i: Semcon AB, Concentric 
AB, Creades AB, Axel Johnson International 
AB, JOAB AB och GreenCarriers AB
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universi-
tet och apotekarexamen, Uppsala universitet
Arbetslivserfarenhet: Roussel Nordiska AB, 
Atlet Group, Special Advisor till Vice President 
för Nissan Motor
Huvudsysselsättning:  Senior Partner  
Intercept AB, diverse styrelseuppdrag

Styrelse

Håkan Kirstein
Född: 1969
Medlem av styrelsen sedan: 2015
Styrelseledamot i: Cherrystone AB
Utbildning: Civilekonom, Stockholms
universitet
Arbetslivserfarenhet: CEO Eltel Group AB, 
CEO Niscayah Group, CEO StatoilHydro 
Sweden 
Huvudsysselsättning: Egenföretagare

Toshizo Tanaka
Född: 1940
Medlem av styrelsen sedan: 2015
Utbildning: Ekonom, universitetet i Keio, Japan
Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar
inom Canon-koncernen
Huvudsysselsättning: Representative Director & 
Executive Vice President, Canon Inc. samt Chief 
Financial Officer, Canon Inc. med flera ledande 
befattningar inom Canon-koncernen

Mats Friberg
Född: 1967
Styrelseledamot sedan: 2015
Anställd på Axis sedan: 2000
Arbetstagarrepresentant

Malte Lennerstedt
Född: 1970
Styrelseledamot sedan: 2017
Anställd på Axis sedan: 2013
Arbetstagarrepresentant

Eva Svensson
Född: 1964
Styrelseledamot sedan: 2017
Anställd på Axis sedan: 2012
Arbetstagarrepresentant

Marie Nässlind
Född: 1984 
Anställd på Axis sedan: 2014
Arbetstagarrepresentant

Farzin Akbar Zadeh
Född: 1961 
Anställd på Axis sedan: 1998
Arbetstagarrepresentant 

Suppleanter



86  Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Jonas Hansson
Chief Information Officer

Född: 1967
Anställd inom Axis sedan: 2000
Utbildning: Civilingenjör, Kemiteknik, Lunds tekniska
högskola och journalistutbildning, Lunds universitet
Tidigare anställningar: Netch Technologies
Styrelseuppdrag: Creofant AB och Ortelius AB

Ray Mauritsson
President and Chief Executive Officer

Född: 1962
Anställd inom Axis sedan: 1995
Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik,
Lunds tekniska högskola och Executive MBA 
från Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Tidigare anställningar: TAC
Styrelseuppdrag: HMS Networks AB

Verena Rathjen
Vice President, EMEA, t.f. VP APAC

Född: 1980
Anställd inom Axis sedan: 2017
Utbildning: Master of Business Administration,  
University of Applied Sciences Berlin
Tidigare anställningar: Siemens Business Services, 
Siemens Management Consulting, OSRAM, LEDVANCE

Fredrik Sjöstrand
Vice President, Finance and  
Chief Financial Officer

Född: 1969
Anställd inom Axis sedan: 1998
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Tidigare anställningar: E.ON, PriceWaterhouse-
Coopers

Per Ädelroth
Vice President, Operations

Född: 1966
Anställd inom Axis sedan: 1994
Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi,
Chalmers, Göteborg
Tidigare anställningar: Accenture AB
Styrelseuppdrag: Color your life by Elisabet 
Ädelroth AB, JLT Mobile Computers AB (publ) 
och JLT Mobile Computers Sweden AB
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Fredrik Nilsson
Vice President, Americas

Född: 1967
Anställd inom Axis sedan: 1996
Utbildning: Civilingenjör, Elektroteknik, Lunds
tekniska högskola, ekonomistudier Lunds universitet
och Uppsala universitet
Tidigare anställningar: ABB

Malin Svensson
Chief People Officer

Född: 1968
Anställd inom Axis sedan: 2011
Utbildning: BSc Human Resources Development 
and Labour Relations/Employment Law, Lunds 
universitet
Tidigare anställningar: Trelleborg, Adecco, 
Scandlines

Johan Paulsson
Chief Technology Officer

Född: 1963
Anställd inom Axis sedan: 2008
Utbildning: Civilingenjör, Elektroteknik, Lunds
universitet
Tidigare anställningar: Ericsson, Anoto
Styrelseuppdrag: poLight AS, SaFP och 
Winplantan AB

Lars Åberg
Vice President, Marketing

Född: 1966
Anställd inom Axis sedan: 2008
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet,
IFL Executive General Management Program,
Handelshögskolan
Tidigare anställningar: Unilever, Ericsson Mobile
Communications, Bona Kemi

Peter Lindström
Vice President, New Business

Född: 1970
Anställd inom Axis sedan: 2003
Utbildning: Högskoleingenjör, Elektroteknik, 
Lunds universitet och Executive MBA från 
Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Tidigare anställningar: Sony, BPE Broadcast
Professional Europe, GoPoint, Gandalf Data
Styrelseuppdrag: Formpipe Software AB



Underskrifter
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Styrelsen har den 20 mars 2019 godkänt den här årsberättelsen och hållbarhetsredovisningen. 

Biörn Riese Ray Mauritsson
Ordförande          Verkställande direktör

Martin Gren Toshizo Tanaka
Ledamot                Ledamot

Marianne Brismar Håkan Kirstein
Ledamot                Ledamot

Mats Friberg Eva Svensson
Ledamot, arbetstagarrepresentant       Ledamot, arbetstagarrepresentant

Malte Lennerstedt
Ledamot, arbetstagarrepresentant 

Underskrifter
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Kontaktperson för årsberättelsen och hållbarhetsredovisningen:
Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager
Tel: +46 46 272 1800 
E-post: pressoffice@axis.com
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Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad 
säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter 
och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 
engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att 
leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. 
Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Om Axis Communications 

Organisationsnummer 556241-1065

Axis AB

Emdalavägen 14

SE-223 69 Lund

www.axis.com

©2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX och VAPIX är registrerade varumärken eller varumärkesansökningar 
tillhörande Axis AB i diverse jurisdiktioner. Alla andra företagsnamn och produkter är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande 
respektive företag. Vi reserverar oss rätten att införa ändringar utan föregående tillkännagivande.
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