
Miljöberättelse 2020 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Techstep är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom data- och 
telekommunikation. Genom vårt erbjudande och de tjänster vi levererar har vi möjlighet att bidra till 
en bättre miljö på ett positivt sätt, där högkvalitativa och smarta kommunikationslösningar 
exempelvis kan minska svenska företags resande.  

Techstep ska minska belastning av miljön där så är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och i 
övrigt rimligt. För att kunna bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle har vi en helhetssyn när det 
gäller miljöfrågor som innefattar allt från hur vi väljer våra leverantörer och tar hand om uttjänta 
produkter, till att uppmuntra till miljömedvetenhet hos våra medarbetare.  

Vi är sedan 2019 miljö- & kvalitetsdiplomerade enligt kraven i Svensk Miljöbas. Vår diplomering 
omfattar hela Techstep Swedens verksamhet. 
 
 
Genomförda förbättringar 
Fram till dags datum har flera förbättringar genomförts, både avseende miljöledningssystemet och 
också utifrån utpekade fokusområden för att minska verksamhetens miljöpåverkan.  
 
Nedan redovisas ett urval av de åtgärder och insatser som gjorts. 
 
Återtag 
Vi har idag en tjänst som heter Techstep Återtag som vi erbjuder till alla våra kunder. Det är en tjänst 
som innebär att vi erbjuder alla våra kunder möjlighet att återvinna sina produkter till oss mot ett 
värde, baserat på produktens ålder och skick. Dessa produkter återvinns eller återanvänds på ett 
säkert och miljöriktigt sätt. Vi kan även sälja de enheter som återanvänds vidare till andra kunder 
som rekonditionerad produkt.  

2020 tog Techstep tillbaka mer än 6100 telefoner vilket kan omsättas till en sparad CO2 270 660 kg. 
Av dessa 6100 enheter gick över 4500 till återanvändning och resterande till återvinning. Vår 
målsättning för 2021 är att öka denna mängd och därmed förlänga mobiltelefonen livstid och 
säkerställa att enheter som inte kan cirkuleras vidare tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Energiförbrukning 
Under 2020 har Techstep radikalt minskat sin energiförbrukning i och med flytt till nya och mer 
energieffektiva lokaler.  

Transporter 
Enligt PostNords miljökalkyl så skickar vi brev/paket/pall som motsvarar 7.668kg CO2 per år. Vår 
vision är att sänka denna via nordiska inköp och en ”drop shipment”-lösning. Vi har också för avsikt 
att minska antal distributörer och centralisera våra inköp av produkter. 

Vidare uppmuntrar Techstep valfrihet vad gäller hemarbete för att minska transporter till och från 
arbetsplatsen och underlätta vardagen för medarbetare. Den rådande möteskulturen i och med 
Covid vill Techstep behålla där andel fysiska möten minskas och ersätts av digitala alternativ i allt 
större utsträckning.  
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