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Affärsmodell 
 

Office Management är ett rådgivande 
tjänsteföretag som identifierar och 
paketerar helhetslösningar inom IT, 
kommunikation och kontor för våra kunder 
och vill ge dem möjligheten att koncentrera 
sin verksamhet på sin kärnaffär. 
Verksamhet är indelad i fem 
affärsområden; Dokument, Telefoni, IT, 
Mötesteknik samt Facility Management. 
Respektive affärsområden erbjuder 
helhetslösningar inom sina respektive 
områden inklusive support. Verksamheten 
bedrivs genom sju kontor i Sverige belägna 
i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, 
Linköping, Luleå, Malmö och Uppsala, ett 
kontor i Norge, och två kontor i Finland. 

Vision: Vi gör din arbetsdag framgångsrik. 

Mission: Tillsammans skapar vi de bästa 
förutsättningarna för trivsel, samarbete och 
kommunikation på din arbetsplats. Vi 
levererar hållbar framgång. 

 

Hållbarhet – styrning 
 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för 

Office Managements hållbarhetsarbete, 

och har delegerat det operativa ansvaret till 

bolagets VD och koncernledning.  

Office Management utvärderar 

kontinuerligt att bolaget har de bästa 

förutsättningarna för att driva och utveckla 

en hållbar affärsverksamhet. Hållbarhet är 

en given del av ledningsgruppens löpande 

arbete, och 2021 har bolaget rekryterat en 

Hållbarhetsansvarig som tillträdde februari 

2021 och rapporterar direkt till CFO och 

ledningsgrupp. 

Office Management har flertalet policys och 

riktlinjer för att hjälpa medarbetarna att 

navigera rätt gällande bland annat miljö 

och arbetsförhållanden. 

Övergripande är det uppförandekoden 

Code of Conduct. tillsammans med 

bolagets värderingar ”True Commitment”, 

”Great Together” och ”Always Improve” 

som ligger till grund för en hållbar 

verksamhetsutveckling. Code of Conduct 

hjälper medarbetarna att navigera rätt 

bland annat vad gäller etik, miljö och 

sociala förhållanden. Samtliga 

medarbetare tar del av koden i samband 

med introduktionen för nya medarbetare, 

och alla chefer får kontinuerligt utbildning.  

Vidare är Office Management koncernen 

miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket 

innebär väletablerade processer för 

riskhantering, målsättning och uppföljning. 

Fokusområden och prioriteringar 
Som en del av bolaget övergripande 

strategi fastställer koncernledningen 

prioriterade områden och mål utifrån 

bolagets affärsmodell, omvärldsbevakning 

samt intressentdialog.  Under 2021 har 

bolaget uppdaterat den övergripande 

hållbarhetsstrategin som vilar på tre 

dimensionerna, miljö, medarbetare och 

ansvarsfulla affärer med övergripande 

målsättningar. Målen följs upp löpande 

inom Office Managements 

målstyrningsprocess.  

 

  Miljö 

Halvera våra 
utsläpp till 2030 

Medarbetare 

Könsfördelning 
40/60 till och med 

2025 

Ansvarsfulla 

affärer 

Systematisera 

leverantörs-

bedömningsproc

essen 
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Ansvarsfulla affärer 

 

Affärsetik 
Office Management vill vara en trovärdig 
affärspartner med långsiktiga 
affärsrelationer. Ärlighet och öppenhet ska 
genomsyra samspelet och relationerna 
med kunder, partners och leverantörer. 
Kan Office Management inte kan leva upp 
till det riskeras bolagets långsiktiga 
affärsrelationer.  

Att följa lagar och regler är ett minimikrav 

och en självklarhet för att vara en seriös 

aktör på marknaden. Office Management 

tar avstånd från all form av oetiska 

affärsmetoder och korruption. Ingen 

medarbetare, eller chef, får acceptera 

någon form av ersättning som kan 

uppfattas som korruption, muta eller 

bestickning. Bolagets värderingar 

tillsammans med Code of Conduct stöttar 

de anställda att agera professionellt, med 

sunda etiska principer och hög integritet. 

Saker som inte är förbjudna kan ändå vara 

olämpligt och vid tveksamheter ska man 

alltid rådfråga sin närmaste chef. Under 

2020 implementerades en oberoende 

visselblåsarfunktion genom den externa 

partnern WhistleB. Denna möjliggör för 

anonym rapportering av eventuella 

oegentligheter och hantering av ärenden 

följer bolagets befintliga 

Visselblåsarprocess. 

Ansvarsfulla inköp 
Office Managements leverantörer är en 
bärande del av bolagets kundlösningar. 
Därav är det väsentligt att ha processer på 
plats för att så långt det går säkerställa att 
leverantörerna lever upp till Office 
Managements kravställning vad gäller 
respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa 
arbetsvillkor, motverkande av korruption 
och ett proaktivt miljöarbete. Bristande 
ansvar kan kosta Office Management både 
anseende och förlorande kunder. Över 
90% av bolagets klimatavtryck kommer 
från inköp av produkter och tjänster, som 
hårdvara, drift, kontorsutrustning, 
förbrukningsvaror och kontorstjänster. För  

att kunna halvera bolagets klimatavtryck till 
2030 är det avgörande att leverantörerna 
har samma ambition och ställa om för att 
minska klimatavtrycket i värdekedjan. 

Under 2020 utvecklade Office 
Management kravställningen för 
leverantörer, vilket vidareutvecklas under 
2021 och 2022 med avseende på tydligare 
kravställning och uppföljning av 
leverantörer. Genom att arbeta 
tillsammans med leverantörer kan Office 
Management stärka möjligheten till en 
trygg och rättvis arbetsmiljö och minskad 
miljöpåverkan i hela värdekedjan 

Säkerhet och integritet 
Säkerhet och integritet är kritiskt för att 

bevara förtroendet hos Office 

Managements kunder. Detta gäller både 

hur bolaget arbetare med dessa frågor 

internt och för att tillgodose affärsnyttan 

för kunden i bolagets tjänsteerbjudanden. 

Office Management ska bedriva ett   

systematiskt informationssäkerhetsarbete 

som utgår ifrån standarden ISO 27001   

✓ Kundlösningar för kunders säkerhet 

och integritet genom fullständig 

systemdokumentation och 

genomgång av befintliga policys 

och riktlinjer. 

✓ OM:s processer och rutiner för 

intern säkerhet och integritet. 

✓ Systematiskt arbete enligt standard 

ISO27001.  
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Miljö 
 

Genom ett proaktivt miljöarbete strävar 

Office Management efter att reducera sin 

egen och sina kunders miljöpåverkan, och 

optimera resurserna som krävs för att driva 

verksamheten.  

Miljöcertifierade 
Office Management är miljöcertifierat enligt 

ISO14001:2015. Miljöledningssystemet 

innefattar att företaget identifierar sina 

mest väsentliga miljöfrågor (både utifrån ett 

risk- och möjlighetsperspektiv), har en 

miljöpolicy och miljömål samt rutiner och 

instruktioner som behövs för att styra och 

följa upp miljöarbetet på ett systematiskt 

sätt. Certifieringen görs i cykler om tre år 

och senaste certifieringsrevisionen 

utfördes december 2020 

OM Green – Miljö och 

klimatstrategin 
Samtliga anställda tar del av miljöpolicyn 

och genomför en kortare miljöutbildning i 

samband med nyanställning via 

 

utbildningsverktyget OM Learn. 

Miljöpolicyn sätter ramen Office 

Managements miljöarbete för att minimera 

miljöpåverkan i värdekedja.  

Under 2021 har klimatstrategin, OM Green, 

utvecklats med övergripande och långsiktig 

målsättning. Office Management har 

anslutit sig till SME Climate Commitment, 

vilket stöttas av FN:s kampanj Race to 

Zero, och vidtar omedelbara åtgärder för 

att:  

• Halvera bolagets utsläpp till 2030 

(Scope 1, 2 och 3) 

• Nå netto-noll utsläpp senast 2050 

• Årligen rapportera progressen 

För 2021 var Office Managements 

klimatavtryck 24 057 ton CO2e fördelat 

enligt grafen nedan. Beräkningen omfattar 

hela scope 1, 2 och 3 i enlighet med 

Greenhouse Gas Protocol. För beräkning 

av klimatavtrycket tar Office Management 

hjälp av Tricorona Climate Partner. En 

detaljerad rapport, Qualifying Explanatory 

Statement Office Management Group 

2021, är publicerad på hemsidan. 

https://smeclimatehub.org/smes/?ul_filter_country=Sweden
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Klimatneutrala från 2021 
För att hantera klimatutsläppen är det 

nödvändigt att arbeta med parallella spår, 

dels att kontinuerligt minska 

klimatavtrycket, dels hantera de utsläppen 

som verksamheten ger upphov till idag. 

Från och med 2021 är Office Management 

klimatneutrala enligt standarden BSI PAS 

2060. Det innebär att vi mäter, vi minskar 

och vi neutraliserar (kompenserar) utsläpp 

motsvarande den mängd som vi släpper ut. 

Läs mer på vår hemsida om hur detta går 

till.  

Produkter och tjänster 
Produkter och tjänster som Office 

Management köper in och säljer utgör 

absoluta majoriteten (97%) av bolagets 

koldioxidavtryck. Inom ramen för bolagets 

klimatstrategi, OM Green, arbetare Office 

Management kontinuerligt med att 

effektivisera och tänka nytt kring produkter 

och tjänster i syfte att förenkla för kunder 

att göra hållbarare val. Det omfattar bland 

annat cirkulär hantering av hårdvara (hyra, 

service, uppgradering, återbruk och 

återvinning), digitalisering av tjänster samt 

öka andelen miljömärkta produkter och 

tjänster. Målsättningen är öka försäljning 

av dessa produkter och tjänster med 20 % 

per år. 

Minska bilparkens Co2-utsläpp 
Office Managements operativa verksamhet 

sker till stor del hos kunder, leverantörer 

och samarbetspartners. För att lösa 

transportbehovet erbjuds anställda en 

flexibel fordonslösning. Fordonsflottan 

bestående av ca 200 fordon, fördelade på 

förmånsbilar och tjänstebilar (service- och 

pool bil). Under 2021 uppdaterades 

bolagets bilpolicy med en tydlig inriktning 

mot elektrifiering av bilparken. 

Målsättningen är en fossilfri bilflotta till 

2030, och till 2025 uppskattas fördelningen 

vara ca 70% el-, 20% hybrid-, och 10% 

bränslebil. Under 2021 genomgick 

servicepersonal EcoDrive utbildning i syfte 

att minska miljöpåverkan från våra 

tjänsteresor med bil. 

Tjänsteresor 
Med verksamhet i Sverige, Norge och 

Finland bidrar tjänsteresor till bolagets 

klimatavtryck. Under 2021 har 

tjänsteresorna varit mycket begränsade, till 

stor del som följd av Coronapandemin med 

reserestriktioner. Detta har i sin tur har 

bidragit till ett nytt förhållningssätt till behov 

av resor och möjlighet till digitala möten. 

Under 2021 genomfördes 0,3 

flygresor/anställd, motsvarande 0,5 

flygresor/anställd för 2020. Målet är att 

hålla nere utsläppen från tjänsteresorna i 

linjer med 2020/2021. Videokonferenser 

uppmanas som alternativ vid samtliga 

möten och utbildningar, samt alternativa 

färdmedel som tåg i stället för flyg. Det är 

resepolicyn som sätter ramarna och 

samtliga resor bokas genom bolagets 

resebyrå, vilket ger möjlighet att effektivt 

följa upp organisationens reserelaterade 

koldioxidutsläpp 

Miljöanpassade kontor 
Kontorsverksamhet genererar knappt 1 % 

av bolagets totala CO2 utsläpp. Med ett 

miljöledningssystem som är certifierat 

enligt ISO14001 sedan flera år tillbaka och 

har Office Management ett mycket 

väletablerat arbetssätt för att kontinuerligt 

effektivisera och minimera förbrukning av 

onödiga resurser i kontorsverksamheten. 

99,5% av bolaget lokaler förses med 

förnybar energi, 0,5% är kärnkraft med ett 

väldigt lågt klimatavtryck. Bolaget är till stor 

del en kontorsverksamhet och i det dagliga 

arbetet genereras avfall som papper, 

emballage, elektronik, lysrör och batterier 

som källsorteras. Under 2022 flyttar 

huvudkontoret till nya miljöcertifierade 

lokaler i Frösunda. 
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Medarbetare 
 

Ett välmående företag börjar med 

välmående medarbetare, där mänskliga 

möten är avgörande för en dynamisk   

arbetsplats som främjar idéer. Frihet och 

ansvar, personlig utveckling och möjlighet 

att påverka värdesätts högt inom Office 

Management och stöttas av värderingarna 

”True Commitment”, ”Great Together” och 

”Always Improve”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mångfald och jämställdhet 
Mångfald är en avgörande parameter för 

att driva ett dynamiskt, spirande och 

lönsamt bolag över tid. Medarbetare med 

olika perspektiv bidrar till en utvecklande 

och innovativ arbetsplats som är attraktiv 

för både kunder och medarbetare. För 

Office Management innebär mångfald och 

jämställdhet att värna om alla individer och 

ha ett välkomnande klimat. Office 

Management har traditionellt attraherat fler 

män än kvinnor, därför arbetar bolaget 

aktivt för att attrahera fler kvinnliga kollegor 

som vill vara en del av Office Management. 

Det görs genom att uppmuntra kvinnor att 

söka specifika tjänster. Man arbetar även 

aktivt för att tillsätta tjänster som attraherar 

fler kvinnor för att öka könsfördelning i 

koncernen.  

Målet för 2021 var att minst 30% av 

nyrekryteringar skulle tillsättas med 

kvinnor. Under 2021 motsvarade denna 

andel hela 39%, vilket visar på att de 

insatser som genomförts under året har 

varit lyckade. Målet för 2022 är att minst 

40% av alla nyrekryteringar (exkl. 

bemanning AB) ska vara kvinnor vid årets 

slut samt att minst 40% av alla 

nyrekryteringar ska utgöras av erfarna 

medarbetare vid årets slut. 

Alla oavsett bakgrund, ska ha samma 

förutsättningar och möjligheter att 

utvecklas inom Office Management. En 

gång per år genomförs en lönekartläggning 

som ligger till grund för den årliga 

lönerevisionen, och bolaget arbetar 

proaktivt för ”lika ersättning för lika arbete”. 

 

 

 

Hållbart arbetsliv 
Office Managements medarbetare är 

bolagets mest värdefulla tillgång, en 

hälsosam och säker arbetsmiljö är högst 

väsentligt samt att bolaget har ett starkt 

medarbetarengagemang. Nöjda 

medarbetare har en positiv påverkan på 

kundnöjdheten och resultatet, och ett högt 

engagemang minskar dessutom 

personalomsättningen. 

Målsättningen är att ha en sund och 

utvecklande arbetsplats för samtliga 

medarbetare och gäller såväl fysisk som 

social arbetsmiljö, där risker för 

arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa 

förebyggs. Relaterade policys och riktlinjer 

tillsammans med uppförandekoden stöttar 

medarbetarna att navigera rätt. Att skapa 

Könsfördelning Utfall 
2021 

Kommentar 

Andel kvinnor 
inom OM totalt 

32,5% Medelantal 
anställda inkl. 
Bemanningsverk. 

Andel kvinnor i 
Koncernledningen 

11,1% Medelantal (9 
personer varav 1 
kvinna) 

Andel kvinnor i 
Styrelsen 

25,0% Medelantal (4 
personer varav 1 
kvinna) 

True 

Commitment 

Great 

Together 

Always 

Improve 
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en bra och gynnsam arbetsmiljön är en del 

av ledarskapet, därför utbildas chefer 

kontinuerligt inom arbetsmiljö och 

hälsofrämjande insatser.  

Framåt satsar Office Management på 

learning och development, en ny roll och 

funktion har tillsatts inom bolaget i syfte att 

skapa fler och tydligare 

utvecklingsmöjligheter och ett kontinuerligt 

lärande inom organisationen. 

Arbetsmiljön följs upp kontinuerligt dels 

genom medarbetarsamtal, dels genom det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och 

medarbetarengagemanget mäts 

kvartalsvis enligt tabell nedan. Bolaget 

arbetar löpande med handlingsplaner för 

att ytterligare stärka engagemanget och 

utveckla arbetsplatsen.  

Sedan 2020 är Office Management Great 

Place to Work-certifierade, med ett resultat 

om 79 poäng. Det bevisar att medarbetare 

upplever en hög grad av rättvisa, respekt, 

trovärdighet, stolthet och kamratskap inom 

organisationen. 

 

Mättidpunkt Avser Resultat Mål 

Mar-20 2019 73 71 

Mar-21 2020 74 74 

Jan-22 2021 79 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsengagemang 
Office Management stöttar och samarbetar 

med organisationer som främjar 

integration, barn och idrott, för att ge dessa 

organisationer bättre förutsättningar att 

utvecklas lokalt och där de har mest behov.   

Office Management samarbetar med IF 

Brommapojkarna (BP) som är Europas 

största fotbollsförening. De tar med sin 

ungdomsverksamhet ett stort 

samhällsansvar genom att uppmuntra 

flickor och pojkar till motion och rörelse, 

och arbetar aktivt med integration av 

nyanlända. BP driver Projekt Slussen in, ett  

projekt för jämställdhet och integration 

riktat mot unga män och kvinnor av 

utländsk härkomst. Projektet har som mål 

att ge människor en väg in i samhället, och 

sammankopplar arbetssökare och 

arbetsgivare. Samarbetet sträcker sig över 

tre år och följs upp varje kvartal.  

I Office Managements vilja att stärka 

svensk idrott och stötta talangfulla 

idrottsungdomar startades 

Talangprogrammet 2015. Initiativet har så 

långt gett två unga tennistalanger möjlighet 

att kunna satsa på idrotten. 

Sedan några år tillbaka ersattes de 

traditionella julgåvorna till kunderna, som 

tack för gott arbete, med att skänka en 

gemensam julgåva till stiftelsen World 

Childhood Foundation. Julgåvan bidra till 

en bättre jul för barn som lever i utsatthet.
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Kontakt 

Mail: sustainability@officemenagament.se 

Besöksadress: 

SKALHOLTSGATAN 6–8 

16440 Kista 

Stockholms län 

08- 734 30 00 

http://maps.google.se/maps?q=SKALHOLTSGATAN%206-8Kista&t=m&z=16&ie=UTF8&iwloc=A
http://maps.google.se/maps?q=SKALHOLTSGATAN%206-8Kista&t=m&z=16&ie=UTF8&iwloc=A

