
Sjálfbærnistefna 
Símans
Síminn er leiðandi fjarskiptafyrirtæki á Íslandi. Við teljum 
það ábyrgð okkar að starfsemi fyrirtækisins og þjónusta 
skili sér í sem mestum ávinningi fyrir einstaklinga, fyrir tæki 
á Íslandi, umhverfið og samfélagið allt. Við leitumst við 
að lágmarka neikvæð áhrif sem af starfsemi okkar hlýst 
og setjum okkur skýrar verklagsreglur, markmið  
og aðgerðaáætlun.



Stefnuyfirlýsing
Stefna þessi er yfirlit yfir þá þætti sjálfbærni sem við setjum í forgang í grunnstarfsemi okkar. Sjálfbærnihugtakið 
ber að skoða í víðum skilningi, þ.e. sem umhverfismál, félagslega þætti, stjórnarhætti og hagsæld (UFS).

Síminn mun tryggja að markmið séu mælanleg, væntingar til árangurs séu skýrar fyrir starfsfólki Símans, 
viðskipta vinum, birgjum, hluthöfum og öðrum.  

Hlutverk og ábyrgð
Stjórn Símans ber ábyrgð á að samþykkja og fylgja stefnu þessari. Framkvæmdastjórn Símans ber ábyrgð á að  
stefn unni fylgi aðgerðaáætlun og að árleg sjálfbærniskýrsla um árangur Símans í átt að aukinni sjálfbærni sé  
gerð og birt opinberlega.

Framkvæmdastjórn Símans ber ábyrgð á innleiðingu stefnunnar í daglegum rekstri og ber að tryggja að árangur 
náist í samræmi við aðgerðaáætlun

Umhverfismál
Fyrirtæki gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að umhverfismálum. Símanum er ljúft og skylt að undirgangast 
slíkar skyldur. Síminn hefur skilgreint tvo meginþætti í umhverfismálum sem tengjast starfsemi félagsins, þ.e. 
virðiskeðjuáhrif og notkun náttúruauðlinda. Síminn ætlar sér að lágmarka umhverfisáhrif af starfsemi félagsins 
og hyggst koma á fót umhverfisstjórnunarkerfi þar sem betri yfirsýn næst yfir kolefnisfótspor Símans. 

Loftslagsbreytingar  
Samfélaginu stafar ógn af loftlagsbreytingum og því ætlar Síminn að skoða losun gróður
húsalofttegunda í allri sinni starfsemi, þar á meðal frá bifreiðum, orku og gagnanotkun. 
Við munum áfram fylgjast með og greina losun gróðurhúsalofttegunda í okkar rekstri og 
höfum við sett okkur markmið um að draga úr losun frá ári til árs.

Umhverfisvæn aðfangakeðja  
Til þess að stýra umhverfisáhrifum í aðfangakeðju sinni og lágmarka ágang á náttúru
auðlindir hefur Síminn sett sér græna innkaupastefnu. 

Hringrásarhagkerfið  
Síminn gefur endingu og líftíma eigna sinna og seldrar þjónustu gaum. Síminn vinnur að 
því að lengja líftíma vara og tækja ásamt því að huga að endurnýtingu hráefnis. Þannig 
ætlar Síminn að stuðla að virku hringrásarhagkerfi.

Skuldbindingar í umhverfisþáttum
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Félagslegir þættir
Hlutverk Símans er að skapa tækifæri. Í þeirri stafrænu umbreytingu sem samfélagið er að ganga í gegnum liggja 
tækifæri fyrir Símann að vera hreyfiafl til góðra verka. Þannig viljum við stuðla að auknum fjölbreytileika og betri 
þjálfun vinnuafls, tryggja heilsu, vellíðan og aukin lífsgæði bæði innan og utan Símans. Auk þess leggjum við 
áherslu á sanngjarna aðfangakeðju.  

Fjölbreytileiki og bann við mismunun  
Í heimi fjarskipta hefur lengi verið áskorun að jafna kynjahlutföll meðal starfsfólks. Skv. 
jafnréttisstefnu Símans er markmiðið að jafna kynjahlutföll starfsfólks og að hlutfall hvors 
kyns sé að lágmarki 40%. Unnið er að sambærilegu kynjahlutfalli stjórnenda. Hverskonar 
mismunun eða einelti á vinnustað eða í samskiptum við aðra er ekki liðin og skal koma 
fram af virðingu við alla, óháð kyni, trúarbrögðum, aldri, þjóðerni, uppruna, fötlun, kyn
hneigð eða öðrum þáttum. Síminn hefur sett sér verklagsreglur um samskipti og bann  
við mismunun.

Þjálfun starfsfólks  
Síminn býður öllu starfsfólki sínu tækifæri til einstaklingsmiðaðrar framþróunar í formi 
þjálfunar og fræðslu, innan sem utan Símans, til að auka færni sína, einkum á sviði staf
rænnar tækni.

Heilsa og vellíðan  
Síminn býður upp á fjölskylduvænt vinnumhverfi og leggur mikla áherslu á jafnvægi  
milli vinnu og einkalífs. Síminn leggur sig fram við að stuðla að góðri líkamlegri og  
andlegri heilsu starfsfólks.

Sanngjörn aðfangakeðja  
Þau aðföng sem Síminn þarfnast í allri starfsemi sinni er hluti af flókinni alþjóðlegri að fanga 
keðju sem stendur frammi fyrir aukinni hættu á félagslegri rányrkju. Síminn vill tryggj  a að 
aðföng séu framleidd af félagslegri sanngirni og af ábyrgð gagnvart sam fél aginu. Þannig 
mun Síminn eiga virkt samtal við helstu birgja og tryggja að þeir starfi í samræmi við settar 
siðareglur Símans. 

Samskipti við nærsamfélagið  
Síminn vill vera virkur þátttakandi í samfélaginu og hafa jákvæð áhrif. Þannig mun Síminn 
leggja sérstaka áherslu á kynjajafnrétti og netöryggi ásamt því að tryggja áreiðanleg og 
hnökralaus fjarskipti á neyðartímum.

Íslensk mál og tækni 
Síminn er eitt elsta fyrirtæki á Íslandi og starfar á sviði tækni og miðlunar. Félagið á auk þess 
samtöl og samskipti við tugþúsundir landsmanna í hverjum mánuði. Íslenska er hjart ans 
mál Símans og félagið vinnur með vísindasamfélaginu, stjórnvöldum, starfsfólki sínu og 
viðskiptavinum að því að hægt sé að eiga samskipti við tæki á íslensku. Markmiðið er að 
nýta máltækni svo íslensk börn geti notað móðurmál sitt við að beisla tæknina.

Skuldbindingar í félagslegum þáttum
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Stjórnarhættir og hagsæld
Síminn trúir því að góð forysta og stjórnarhættir, einkum er varðar netöryggi, siðferði og yfirsýn stjórnenda 
og framlag til hagkerfisins sé lykilinn að sjálfbærum og farsælum rekstri. 

Netöryggi  
Netöryggi er órjúfanlegur þáttur í starfsemi Símans og við teljum að vernd gagna og 
persónuupplýsinga eigi alltaf að vera í fyrirrúmi. Síminn mun því halda áfram að tryggj a 
vernd netkerfa sinna, vara og persónuupplýsinga. Þetta gerum við með því að fræða 
starfsfólk okkar sérstaklega um gagnaöryggi og tryggja að kerfi okkar uppfylli hæstu 
gæðakröfur. 

Viðskiptasiðferði 
Síminn mun tryggja að starfsfólk sitt og samstarfsaðilar vinni í samræmi við meginreglur 
og gildi sem koma fram í siðareglum þess. Allt starfsfólk og stjórn skulu árlega staðfesta 
fylgni við siðareglur með undirskrift sinni.  

Stjórnskipulag og yfirsýn  
Síminn starfar í samræmi við lög sem um starfsemina gilda og „Leiðbeiningar um stjórnar
hætti fyrirtækja“, sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og 
Nasdaq. Stjórn mun reglulega fjalla um og fara yfir árangur Símans í þeim þáttum sem 
fram koma í stefnu þessari og aðgerðaráætlun í sjálfbærni.   

UFS skýrslugjöf og samskipti við hagaðila  
Síminn leggur áherslu á að viðhalda góðum samskiptum við lykil haghafa með opnum 
samtölum um þróun, tækifæri og sjálfbærnitengdar áhættur. Síminn mun árlega gefa út 
sjálfbærniskýrslu og birta á vefsíðu sinni. 

Skuldbindingar í stjórnarháttum og hagsæld
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Endurskoðun stefnu
Endurskoða skal sjálfbærnistefnuna á þriggja ára fresti eða oftar ef þörf krefur. Stefnan var samþykkt  
af stjórn Símans 31.8.2021 og undirrituð af forstjóra. Stefnan skal birt á vefsíðu Símans. 

Síminn er stofnaðili Festu, miðstöð um 

sjálfbærni. Félagið fékk jafnlauna vott un 

árið 2018, fyrst allra fjar  skipta  fyrirtækja. 

Síminn er með vottun um upplýsinga öryggi 

ISO27001 og hefur verið Framúr skarandi 

fyrirtæki í rekstri síðan 2018. 


