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HÅLLBARHETSRAPPORTEN  
ENDAST EN LITEN DEL AV VÅRT 
HÅLLBARHETSARBETE

Att rapportera utvalda väsentliga delar av sitt arbetet inom miljö- 
mässig, social och ekonomisk hållbarhet är ett lagkrav som gäller 
för Norconsult. Vi rapporterar enligt GRI:s (Global Reporting  
Initiativs) ramverk som är en vedertagen rapporteringmetod för 
många större bolag. Ramverket fokuserar via sina olika standar-
der och rapporteringsfrågor till stor del på ett bolags direkta 
påverkan. Detta är också det som vi kommer att beskriva i håll-
barhetsrapporten. Men hållbarhetsrapporten är inte lika med 
vårt hållbarhetsarbete.  

Vår absolut största påverkansmöjlighet har vi i de tusentals 
kundprojekt vi driver och ansvarar för. Det är i samtalen med 
våra beställare vi kan påverka de lösningar som ligger till grund 
för en bärkraftig morgondag.  

Denna indirekta påverkan täcks inte in i ramverket för GRI och 
ingår därför inte i vår hållbarhetsrapportering. Viktigt att ha med 
sig är därför att hållbarhetsrapporten endast täcker in en liten 
del av vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet som görs i 
uppdrag är prioriterat och kommer att kommuniceras på annat 
sätt.  

 

Hälsningar  

Lina Ahlm, Miljösamordnare och Theo Voulgaridis,  
Hållbarhetsstrateg
 

ORD FRÅN VÅR VD

År 2021 har för Norconsults del kännetecknats av ökad till-
växt, fler medarbetare, viktiga ramavtal och strategiska förvärv.  
Bolaget har också fått en ny koncernledning genom Egil Hogna, 
koncernchef och mig, Farah Al-Aieshy, som har kommit in 
som ny VD för Norconsult AB och Executive Vice President för  
Norconsultkoncernen. 

Jag har välkomnats in i ett företag som mår bra. Vi har goda 
resultat på medarbetarundersökningar och kundenkäter, enga-
gerade medarbetare och en tillväxt på hela 19 procent. En stark 
tillväxt är alltid positivt. Men att växa åt rätt håll är ännu bättre.  
På Norconsult vill vi fortsätta växa både vad gäller bredd och 
spets och sätter stort värde på hållbarhetskompetens.  

Den största nyheten för årets hållbarhetsrapport är att vi har 
gått över till att rapportera enligt GHG-protokollet. Det inne-
bär att vi från och med nu kommer ta ett större grepp om vår 
rapportering och täcka in hela kedjan, inte bara direkt påverkan 
utan även indirekt, alltså de utsläpp vi bidrar till i förlängningen.  
På så vis kan vi få en mer pricksäker bild av vad som ligger bakom 
våra utsläpp och rikta in åtgärderna på de områden där vi har 
störst påverkan. 

Från och med i år har vi därför med fler kategorier för beräk-
ning, exempelvis inköp, medarbetarnas arbetspendling, varu- och 
godstransporter och förvärvens påverkan. Därför kan det vid 
första anblick se ut som en dramatisk ökning jämfört med före- 
gående år. Dessa utsläpp fanns i själva verket med även tidi- 
gare men togs inte med i beräkningen. Detta visar verkligen på 
vikten av att räkna på rätt sätt. Ju bättre metoder vi använder, 
desto mer kan vi täcka in och desto mer rättvisande blir våra  
resultat. Då kan vi också styra vår verksamhet på ett mer effek-
tivt sätt och prioritera de områden där vi gör som mest nytta.  

De kategorier som inkluderas enligt GHG är kopplade till den 
interna verksamheten. Den mäter alltså inte utsläpp kopplat till 

uppdrag. Det är fortfarande här vi har störst miljöpåverkan. Det 
är viktigt att understryka vår betydelse i denna relation. Vi har en 
rådgivande roll och behöver leda kunden mot en omställning. 
Kunden är i händerna på oss. Här måste vi ta vårt ansvar. 
 
Hållbarhet är ett av fokusområdena i vår nya affärsplan. Ett av de 
mätbara målen kopplat till hållbarhet gäller lärande. Utbildning 
är viktigt och vi måste springa lite snabbare om vill ligga steget 
före våra beställare. Vår väsentlighetsanalys visade att flertalet av 
våra viktigaste intressenter anser att utbildning och kompetens 
inom hållbarhetsfrågan är prioriterad. Vi har därför utökat årets 
hållbarhetsrapport med en standard för utbildning. 

Väsentlighetanalysen visade också att frågor kopplat till mång-
fald och jämställdhet är centrala för våra medarbetare. Att alla 
människor har samma värde och därmed också ska ha samma 
möjligheter och rättigheter är en självklarhet för mig. Men vi 
kan för den sakens skull inte luta oss tillbaka. Dessa frågor är en 
viktig del av hållbarhetsrapporten och hjälper oss att följa upp 
arbetet för en personalsammansättning som speglar samhället 
i stort, bland annat utifrån kön och etnicitet. Det är en förut-
sättning för att kunna möta våra kunder och lösa våra uppdrag.  

Den här rapporten ger oss en bra grogrund. Nu är det dags att 
agera.  

Farah Al-Aieshy 

VD Norconsult AB

“Vi har en rådgivande roll 
och behöver leda kunden 
mot en omställning.
Kunden är i händerna på oss.  
Här måste vi ta vårt ansvar.”
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Varför är ekonomiskt resultat relevant för organisationen?  
Norconsult har löpande finansiell och operativ rapportering för 
att säkerställa god kontroll och att vi följer plan och når uppsatta 
mål. Det handlar också om att säkerställa att vi följer lagar och 
regler inom redovisning och rapportering och att vi betalar rätt 
skatt. Vi är ett medarbetarägt bolag och genom att följa god 
redovisningssed skapar vi värde för våra ägare, med andra ord 
våra anställda.  

Hur arbetar ni med frågan?  
Vi gör fulla bokslut månadsvis och dessa rapporteras till hela 
organisationen för att skapa förståelse, delaktighet och enga-
gemang kring vart bolaget är på väg i förhållande till mål och 
strategi. Bolagets ledning följer även upp resultat och nyckeltal 
månadsvis och jämför mot budget, prognos och resultat från 
föregående år för att kunna identifiera avvikelser och arbeta 
proaktivt. Kvartalsvis genomförs Business reviews, mer om- 
fattande ekonomiska kvartalsgenomgångar, i ledningsgruppen 
i Sverige samt på koncernnivå. Vi genomför dessutom årliga  
externa revisioner för att säkerställa efterlevnad av interna pro-
cesser och gällande lagkrav. I samband med årsbokslut revide-
ras räkenskaper och rapportering av externa revisorer.  

Vad har organisationen för processer för att utvärdera 
effektiviteten av styrningen av ämnet?   
För att säkerställa att vi har korrekt rapportering arbetar bolaget 
löpande med att kvalitetssäkra systemen för effektiva processer 
och för att säkerställa god analys och uppföljning. Vi har även 
ett internkontrollprogram inom koncernen för att säkerställa att 
kraven för god internkontroll uppfylls. Inom koncernen finns 
också en egen audit-organisation för att säkerställa löpande 
kontroll, styrning och uppföljning av bland annat internkontroll. 
Audit-organisationen utför årligen revisioner på sina dotterbo-
lag för att säkerställa att bolaget uppfyller och efterlever kraven.  

Vi revideras, utöver den externa finansiella revisionen i samband 
med årsbokslutet, även av våra externa revisorer årligen för att 
säkerställa vår ISO-certifiering, att vi har rätt processer och rutiner 
samt system för att säkerställa hög kvalitet och rätt styrning och 
efterlevnad.   

Vad gör organisationen med resultatet?   
Vi använder revisionsrapporter och uppföljning för att hantera 
våra uppdrag och säkerställa en god kommunikation med kund, 
rätt intäkter och värderingar samt att verksamheten följer upp 
hur de taktar mot målen för att identifiera eventuella behov av 
åtgärder.   

Resultaten för de två audits som genomförs av koncernen  
under 2021 presenteras för VD, CFO, HR-chef och Kvalitet- och 
miljöchef. Vi har haft god efterlevnad och endast mindre åtgär-
der har krävts som resultat av kontrollerna.  Exempel på genom-
förda åtgärder är att fler processer granskas enligt principen ”två 
par ögon” där godkännande krävs av mer än en person.   

Klimatförändringar utgör en stor utmaning för hela 
samhället. Genom kunskapsinhämtning, lärdomar från 
tidigare erfarenheter och utveckling av bolagets 
hållbarhetsprestanda vill Norconsult identifiera nya 
affärsmöjligheter som möter kundens behov, ökar lön-
samheten och hjälper samhället framåt i den nödvändiga 
omställning vi står inför.   

Genom att utveckla hur bolaget kan tillämpa kunskapen 
i projekt kommer vi att minska risken för att tappa fart  
i klimatomställningen.   

Eftersom hållbarhetsutmaningarna är både komplexa 
och tvärdisciplinära behöver bolaget arbeta systematiskt 
i hela organisationen för att erbjuda sina beställare så 
bra lösningar som möjligt. Samarbete med vårt moder- 
bolag och inom koncern har möjliggjort att vi har en 
större plattform för kunskapsutbyte och samarbete 
rörande både interna frågor och uppdrag.  

Norconsult hyr samtliga av sina kontor. I dagsläget görs 
inga analyser för natur- eller klimatrisker för kontoren 
vilket kan betraktas som en potentiell risk.  

FAKTA: Finansiell påverkan och andra risker och 
möjligheter kopplat till klimatförändringar   

Alla bolag som är redovisningsskyldiga ska upprätta sin bokföring så att den  
stämmer överens med god redovisningssed. Detta innebär att den ska följa lagar 
och regler likväl som rekommendationer och vedertagen praxis. På så vis uppfylls 
lagkraven samtidigt som bolaget gynnar både ägare och samhället i stort.  

EKONOMISKT  
RESULTAT
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Varför är antikorruption relevant för organisationen?  
Korruption innebär ett hot mot företagande och mot samhäl-
let som helhet och Norconsult tillämpar nolltolerans mot alla 
former av korruption. Detta eftersom vi vill säkerställa en god 
affärsetik, undvika förskingring, att anställda eller kunder skadas 
av information eller att någon blir felaktigt behandlad.  

Hur arbetar ni med frågan?  
Vår företagskultur är väl förankrad i principer som ärlighet och 
respekt för andra människor. Våra etiska riktlinjer baseras på 
mänskliga rättigheter, gällande lagstiftning och våra värderingar: 
pålitlig, kompetent, inkluderande och engagerad.  

De etiska riktlinjerna ger inte vägledning i specifika situationer 
eller instruktioner om hur man följer lokala lagkrav i de olika  
länder där vi verkar. Snarare fungerar de som ett uppförande-
ramverk som ska följas när man representerar bolaget. Som  
sådant ska det påverka vad vi bör och inte bör göra.   

En viktig riktlinje är att bolaget ska tåla transparens i alla lägen. 
Enligt internkontrollskraven och rutiner i kvalitet- och miljöled-
ningssystemet ska Norconsults leverantörer anta och skriva under 
bolagets uppförandekod för affärspartners. Det finns också ett 
antal checklistor som ska användas för att säkerställa att leveran-
tören är registrerad utifrån de krav vi har.  

Finns det specifika processer eller program kopplat till
styrningen och hanteringen av frågan?   
Det finns ett internkontrollsprogram som tas fram för hela 
koncernen och innehåller olika krav på internkontroll. Detta är 
kommunicerat till alla anställda. Alla medarbetare genomgår 
dessutom en obligatorisk e-learning, som skickas ut varje år för 
att säkerställa att de har kännedom om vad som gäller utifrån 
uppföranderamverk och etiska riktlinjer.  

Inom koncernen finns en organisation som löpande arbetar 
med att revidera och utvärdera rutiner och processer. Vi använ-
der oss också av ett antal regelverk och metoder. Attestering 
styrs av ett koncernövergripande attestregelverk som reglerar 
vem som får lov att godkända vad och till vilket belopp. Detta 
är delvis inbyggt och automatiserat i systemen när det gäller  
inköp och ligger i vårt kvalitetsledningssystem. För att säkerställa 
att man handlar rätt och inom ramarna för lagar och regler har 
vi ett internkontrollsprogram, vilket alla anställda i bolaget går 
igenom via e-learningkursen.   

Anställda på Norconsult ska rapportera oro och överträdelser 
av lagar, förordningar eller den etiska koden till sin närmaste 
chef. Om rapportering till närmaste chef inte är möjlig eller 
lämplig ska ärendet rapporteras direkt till Norconsults integri-
tetsrapportering (Whistleblowing Channel) som hanteras av 
Norconsults internrevisionsavdelning.   

Från 2021 omfattas Norconsult AB och Fältgeoteknik AB av en 
ny visselblåsarlag – Lagen om skydd för personer som rappor-
terar om missförhållanden. Syftet med den nya lagen är att göra 
det säkrare, tryggare och enklare att rapportera missförhållan-
den och leda till att korruption, bedrägerier och annan brottslig-
het uppdagas i större utsträckning.  

Vad har ni för processer för att utvärdera effektiviteten?   
Vi fokuserar kontinuerligt på att utveckla internkontrollen  
gällande exempelvis väsentliga transaktioner, anbud- och inköps- 
processer och för att se till att beslutade attestregelverk följs. 
Ansvaret för detta ligger fördelat i befintliga roller. Det är 
också viktigt att bolaget har rätt system i sitt kontrollarbete.  
Processerna utvärderas därför årligen genom interna och externa 
revisioner. 

Genom arbetet mot korruption vill Norconsult säkerställa att ingen blir felaktigt 
behandlad, att regelverk följs och ekonomiska oegentligheter förhindras.  
Under de senaste åren har bolaget bland annat ökat sitt fokus på internkontroll.  

ANTIKORRUPTION
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Varför är miljö relevant för organisationen?  
På en samhällelig nivå går takten för utsläppsminskning för 
långsamt, trots att vi vet att utsläppsminskning i närtid ger  
positiva effekter på alla nivåer i samhället. Därför är vi måna om 
att sätta i gång med utsläppsminskningar snarast. Företag som 
kommit långt i sin omställning har en konkurrensfördel gente-
mot dem som inte är lika snabba. Våra kunder står också inför 
utmaningen att minska sina utsläpp och genom att själva ha 
påbörjat en resa mot utsläppsminskning kan vi visa att vi gör vår 
del samtidigt som vi bygger den kompentens och erfarenhet 
som behövs för att kunna hjälpa andra.  

Hur arbetar ni med frågan? 
Insatser för att identifiera och arbeta med utsläppsminskande 
aktiviteter finns med i handlingsplanen för vårt bolagsmål att 
bli nettonollutsläppare år 2030. Det är Team Kvalitet, Miljö och 
Hållbarhet som tillsammans med berörda parter förbereder våra 
bolagsmål och dessa fastställs sedan av ledningen. Team Kvalitet, 
Miljö och Hållbarhet ansvarar också för att våra olika rutiner och 
processer går i linje med miljömål och interna miljöaspekter i 
enlighet med vårt ISO 9001:2015 och 14001:2015 certifierade 
ledningssystem. Inom teamet är det Hållbarhetsstrategen och 
Miljösamordnaren som i första hand bevakar och driver frågan.     

Under 2021 inleddes ett samarbete mellan koncernens olika 
bolag för att hitta en gemensam grund i hållbarhetsarbetet. 
Tillsammans kan bolagen dra nytta av varandras kunskap och 
kompetens och hjälpas åt med hållbarhetsfrågor och initiativ 
kopplade till utsläppsminskning. 

Vi jobbar också med flera olika kunskaps- och kompetenshöjande 
insatser för att ge medarbetarna förståelse och kunskap inom 
hållbarhetsfrågor. Bland annat jobbar vi för att öka inslag av håll-
barhet i relevanta utbildningar.  

För de utsläpp som vi inte lyckats minska klimatkompenserar vi. 
Under 2021 klimatkompenserades verksamhetens utsläpp i projekt 
som drivs av företaget Solvatten. 

Finns det specifika dokument, processer, program, mål,  
resurser, initiativ, etc. kopplat till hanteringen av frågan?   
Arbetets övergripande inriktning styrs av bolagsmål och till- 
hörande handlingsplan. Utöver detta är vår hållbarhetspolicy 
och resepolicy är de främsta styrdokumenten för att minska 
de interna utsläppen. Resor står för en stor del av våra interna 
utsläpp. 2021 visade beräkningarna att även inköp står för en 
betydande del. Hållbarhetspolicyn har sin grund i vår värde-
ringsmodell LiVEPro. 

Det finns dessutom flera initiativ som syftar till utsläppsminskning. 
Bland annat har vi en klimatväxlingsfond där våra konsulter kan 
söka finansiering om de har en idé som kan generera utsläpps-
minskningar i uppdrag. Det har dessutom tagits fram ett gestalt-
ningsdokument för våra kontor med utgångspunkt att minska 
klimatavtrycket.   

Vad har ni för processer för att utvärdera effektiviteten av 
ert arbete?  
Genom våra externa revisioner får vi genomlysning av extern 
part för att se om våra processer, styrdokument och rutiner är 
effektiva. Vi genomför även interna revisioner, bland annat för 
att följa upp styrdokument som exempelvis hållbarhetspolicy 
och resepolicy mot utsläppsminskning. Team Kvalitet, Miljö och 
Hållbarhet arbetar kontinuerligt med att säkerställa att processer 
och rutiner verkligen bidrar till ökad hållbarhet och utsläpps-
minskning. Några planerade förändringar som är på gång är 
en förbättring av vårt sätt att styra den interna verksamheten, 
ett pågående arbete med att få bättre underlag för statistik och 
redovisning av miljödata i vårt affärssystem, ny reseboknings- 
leverantör i system där vi kan styra beteende av bokningar utifrån 
våra policyer och interna projekt för att se över leasingtid av 
mobiltelefoner och datorer.  

Norconsult vill vara drivande i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och ta ansvar  
för de utsläpp bolaget bidrar till via sina projekt. Målet är att bli nettonollutsläppare  
av koldioxid till år 2030 och ha en linjär minskning på åtta procent per år och medel-
anställd. Därför jobbar bolaget aktivt med ett flertal utsläppsminskande åtgärder. 

MILJÖ

2021 är första året som Norconsult redovisar och 
beräknar sina utsläpp enligt GHG-protokollet. 

Alla utsläppsområden som berör verksamheten har 
kartlagts och kategoriserats som betydande eller inte 
beroende på omfattning. Detta redogörs för i vår 
väsentlighetsanalys för utsläppsberäkningarna. 
I känslighetsanalysen har vi gjort avvägningar mellan 
olika beräkningsmodeller.   

I våra beräkningar redovisar vi om siffrorna är upp- 
skattade eller uppmätta. I de fall där vi identifierat 
utsläppskategorier som betydande men där underlag 
varit svårt att få fram har uppskattade siffror använts 
och räknats fram med hjälp av schabloner från trovär-
diga källor såsom myndigheter, energileverantörer  
och branschorganisationer.   

Även om vi använt oss av trovärdiga schabloner vet vi 
att flera kategorier och beräkningar rymmer stor osä-
kerhet, exempelvis inköp. Under kommande år ligger 
fokus på att utveckla mät- och beräkningsmetod för 
att minimera osäkerhet och schablonanvändning.  

Market-based-method har använts för beräkning av 
våra indirekta energiutsläpp. En stor majoritet av den 
el vi köper in är ursprungsmärkt med antingen fossilfri 
eller bra miljöval. Dessa val vill vi ska synas i klimatbok-
slutet för att motivera våra hyresvärdar att se över valet 
av energilösning till våra kontor. 

För beräkningar av utsläpp från våra bilar, exempelvis 
tjänste-, behov-, privat-, pool- eller hyrbil, har vi använt 
oss av Operational Control Approch för beräkning.  
Det betyder att vi beräknat utsläppen utifrån kontroll 
över användningsfasen för fordonen.  

FAKTA: Ny beräkningsmodell 2021 – Utsläppsredovisning enligt GHG-protokollet 
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Varför är relationen mellan anställda och ledning relevant 
för organisationen?  
Ett av Norconsults värdeord i kulturplattformen LiVE är inklu-
dering. Genom ett gott samarbete med bolagets fackliga mot-
parter inkluderas medarbetare i beslutsfattande samtidigt som 
viktig information når medarbetarna. Vi är ett medarbetarägt  
företag och lägger stor vikt vid att ledning och anställda har  
förtroende för varandra. Att inte samverka i frågor som rör rela- 
tionen mellan arbetsgivare och arbetstagare kan, utöver poten-
tiella lagbrott, innebära att medarbetarnas perspektiv inte blir  
beaktat och att missnöjde gror. Det kan i sin tur leda till konflikter 
och uppsägningar.   

Hur arbetar ni med frågan?  
Norconsult har kollektivavtal och medarbetarna är represente-
rade av de lokala fackliga parterna via fackförbunden Unionen, 
Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Naturvetarna.  
Genom månatliga möten mellan arbetsgivare och de lokala 
fackklubbarna hanterar bolaget gemensamma frågor på kort 
och lång horisont. I dagsläget finns det lokal representation 
från SACO i Göteborg, Stockholm, Ludvika, Luleå, Piteå och  
Skellefteå. Unionen har en riksklubb som representerar samtliga 
medlemmar vars kontor har anslutit sig till. Bolaget är engage-
rad i branschorganisationen Innovationsföretagen där samver-
kan sker med fackförbunden via Almega. 

Vid organisationsförändringar kan förhandlingar med fackliga 
parter inledas två veckor efter det att motparten har tagit del 

av förhandlingsframställning, eller tidigare om överenskommet. 
När inledande förhandlingar hållits och information har delgivits 
organisationen kan förändringen träda i kraft vid nästkommande 
månadsskifte, om det gäller en mindre förändring. Vid en större 
förändring, till exempel arbetsbrist, så kan förhandlingarna ta 
längre tid. Målet är att arbeta ännu mer proaktivt och ha en så 
god framförhållning som möjligt så att de fackliga motparterna 
får tillräckligt med tid att sätta sig in i förslagen. 

Ett gott samarbetet mellan fackförbund och arbetsgivare gyn-
nar bolaget, bland annat eftersom det skapar möjligheter till en 
snabbare och smidigare beslutsprocess som i sin tur gynnar 
medarbetarna. Eftersom det finns förtroende parterna emellan 
kan de fackliga parterna många gånger ge besked snabbare 
än föreskrivet. I många rekryteringsprocesser är det en förut-
sättning att ha snabba processer eftersom vi annars riskerar att 
tappa de mest kvalificerade kandidaterna som många är intres-
serade av att anställa.   

Vem har ansvar för arbetet?  
Norconsult är kollektivavtalsanslutet och är därför bunden av de 
bestämmelser som går att finna i kollektivavtalet. Team HR har 
tillsammans med VD övergripande ansvar för samverkan med 
facket i frågor som rör lokala avtal, lönerevision, lönekartlägg-
ning och frågor som ska behandlas enligt MBL. Vid frågor som 
rör omorganisation, övergångar av verksamhet eller arbetsbrist 
är i regel de ledare som ändringen berör också med vid för-
handlingar. 

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras av ett antal lagar och 
avtal som stärker den enskilde medarbetarens position. På Norconsult är målet 
att relationen också ska präglas av inkludering och samarbete, inte minst med de 
lokala fackklubbarna. 

RELATION MELLAN  
ANSTÄLLDA OCH  
LEDNING
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Varför är frågar som rör utbildning relevant för  
organisationen?  
Våra medarbetare behöver kontinuerligt fylla på sin kunskaps-
bank. Marknadens krav förändras ideligen och det går inte att 
enbart luta sig mot det man en gång fick med sig från univer-
sitet eller högskola. Genom att erbjuda utbildningar ger vi våra 
anställda en känsla för företagskulturen och ser till att de får 
med sig rätt verktyg för att kunna utföra sina uppdrag. Utbild-
ning är dessutom en förmån för den enskilde medarbetaren 
i och med att den får möjlighet att förkovra sig och följa sin 
individuella utvecklingsplan.  

Hur arbetar ni med frågan?
De flesta av våra utbildningar ges med hjälp av interna resurser 
vilket säkerställer kvalitet och innehåll. Samtidigt kan utbildning-
arna krocka med föreläsarnas debiterbara tid i uppdrag vilket 
gör att det kan vara svårt att få tag på frivilliga konsulter för  
utbildningsuppdrag. Det finns också en risk att medarbetare väljer 
bort obligatoriska utbildningar på grund av tidsbrist och på så 
vis inte får den information de behöver för att leverera enligt 
vår standard eller marknadens krav. Därför ges de obligatoriska 
utbildningarna flera gånger varje år så att medarbetarna ska ha 
större chans att kunna medverka.  

Vem har ansvar och vem kontrollerar effektiviteten?  
HR ansvarar för innehållet i de interna utbildningarna. Detta 
görs utifrån ledningsgruppens direktiv och organisationens 
övergripande strategi. En styrgrupp med chefer och seniora 
medarbetare är med och tittar på innehållet och säkerställer att 
verksamhetens behov tas tillvara och att de olika utbildningarna 
synkar med varandra. Linjeledarna ansvarar för att deras med-
arbetare medverkar och får rätt utbildningar utöver det interna 
utbudet baserat på vad marknaden efterfrågar samt vad som 

kommit fram i bland annat utvecklingssamtal kopplat till karriär- 
och befattningsmodellen.  

Utöver våra interna utbildningar erbjuds löpande kompetens-
höjande föredrag i form av interna seminarieserier och ledar- 
seminarium. Det ges också utbildningar inom hålbarhet och 
olika teknikområden. Utbildningarna utvärderas via frågor som 
går ut i efterhand samt via direkt feedback under utbildnings- 
tillfället, till exempel utcheckning, mentometer, etc.  

Hur många interna utbildningsinitiativ med hållbarhets- 
inslag förekommer i organisationen?    
Utöver våra obligatoriska och återkommande utbildningar och 
det som sker i teamen finns det inom organisationen flera  
initiativ med syfte att öka hållbarhetskompetensen. Initiativen 
återfinns på bolagsnivå, marknadsområdesnivå och teknikom-
rådesnivå.  

På bolagsnivå arrangeras några gånger per år ämnesspecifika 
föreläsningar kring aktuella hållbarhetsfrågor som berör både 
uppdrag och den interna verksamheten. Under 2021 genom-
fördes till exempel föreläsningar om klimatkompensation, miljö- 
varudeklarationer och inte minst en hållbarhetsvecka kring temat 
hållbar digitalisering med 24 olika programpunkter för medar-
betare såväl som kunder och branschkollegor. 

På marknadsområdesnivå har vi två tvärfackliga hållbarhets-
grupper som flera gånger i månaden arrangerar mindre utbild-
ningar kring uppdragsspecifika ämnen. På teknikområdesnivå 
arrangeras återkommande utbildningstillfällen där flera haft ett 
särskilt hållbarhetsfokus under året. För närvarande finns det 
fyra större parallella initiativ med ett särskilt mål att utbilda med-
arbetarna i hållbarhetsfrågor. 

Genom kontinuerlig utbildning får medarbetare chans att utvecklas och få den 
kompetens som marknaden efterfrågar. Norconsult ger både obligatoriska och  
valbara utbildningar och använder till stor del interna resurser, vilket säkrar 
kvalitet och innehåll men kan krocka med föreläsarnas debiterbara tid i uppdrag. 

UTBILDNING
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Varför är frågor kopplat till mångfald och jämställdhet  
viktigt för organisationen? 
Norconsult har länge arbetat aktivt för att vara en jämställd  
arbetsplats. Fler perspektiv in i uppdragsprocessen och bolags-
styrningen innebär större möjligheter att kunna leverera goda 
lösningar till våra kunder. Eftersom våra kunder är samhället, 
är det en risk om de som arbetar med att hitta lösningarna inte 
speglar detsamma. 

Hur arbetar ni med frågorna? 
Mångfalds- och jämställdhetsgruppen på Norconsult består i 
nuläget av åtta personer från olika delar av verksamheten: med-
arbetare, chefer samt fackliga representanter. Gruppen sam-
manträder fyra gånger per år och har som syfte att synliggöra 
mångfaldsfrågor samt jobba för inkludering utifrån alla diskrimi-
neringsgrunder, det vill säga kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller 
annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. 

Mångfalds- och jämställdhetsgruppen får ett bidrag på 30 000 
kr per år att fördela på olika aktiviteter som främjar och belyser 
frågorna på bolagsnivå. Under 2021 lades bidraget på att produ-
cera en film inför internationella kvinnodagen. 

En viktig jämställdhetsfråga är rättvis lönesättning för kvinnor 
och män. Vi ser det som självklart att lönesättningen inte ska 
påverkas av individens kön. Vi har historiskt kunnat påvisa att 
identifierade löneskillnader som funnits har varit sakliga och 
saknat direkta och indirekta samband med kön. 

Forskning visar dock på att det finns risker att kvinnor miss- 
gynnas i sin löneutveckling vid föräldraledighet. På Norconsult 
ingår föräldralediga i lönerevisionen och får ökning som i första 
hand bygger på prestation under perioden och i andra hand 
ersättning enligt ett medelvärde. Norconsult erbjuder också en 
extra ersättning vid föräldraledighet vilket ska uppmuntra till  
uttag av föräldraledighet.  

Bolaget eftersträvar rekryteringar som leder till ökad mångfald 
och jämställdhet, såväl inom bolaget i stort som på teamnivå. 

Detta grundar sig i tron att man bäst tjänar samhället genom 
att spegla det genom flera olika perspektiv. HR stöttar chefer 
i rekryteringar med gemensamma kravprofilstagningar för att 
utesluta bias. Transparens är utgångspunkten men då bolaget 
inte kartlägger kulturell bakgrund och funktionsnedsättningar 
kan man endast visa upp köns- och åldersfördelningen inom 
bolaget.  

Norconsult ser även en stor åldersspridning som en viktig jäm-
likhetsfråga. Med rätt värderingar och stora utvecklingsmöjlig-
heter lyckas bolaget attrahera olika åldersgrupper på arbets-
marknaden. Detta är i förlängningen även en viktig parameter 
för att lyckas behålla medarbetare i olika åldrar och uppnå en 
god kunskapsåterföring.  

Vad har organisationen för processer för att utvärdera  
effektiviteten av arbetet?  
I årets medarbetarundersökning framgår att medarbetarna upp- 
fattar Norconsult som en arbetsplats där man behandlar var-
andra med respekt oavsett diskrimineringsgrunderna med ett 
resultat mellan 92–95 punkter av 100. Resultatet går ner en 
punkt från föregående år på många av diskrimineringsfrågorna 
vilket inte innebär en signifikant förändring. Men då det är  
genomgående på många av frågorna är det något att hålla koll 
på i framtida mätningar. Resultatet är också högt på frågan om 
män och kvinnor har lika möjligheter till avancemang inom linje- 
organisation (91) och uppdragsorganisation (92). Trots många 
nyanställningar under 2021 är resultatet fortsatt högt och stabilt 
utan några signifikanta förändringar. 

Under flera år har man varit branschledande gällande jämn 
könsfördelning bland medarbetare, ledare och ledningsgruppen. 
Idag är 41% kvinnor och 59% män. 39% av bolagets ledare är 
kvinnor och 61% är män. I ledningsgruppen för Norconsult AB 
är 72% kvinnor och 28% män. Styrelsen för Norconsult AB be-
står av sex ledamöter: en kvinna och fem män. Vi fortsätter att 
sträva mot en än mer jämn fördelning mellan män och kvinnor 
i bolaget och framför allt inom olika kompetensområden. 

För Norconsult är mångfald och jämställdhet en förutsättning för utveckling,  
lärande och innovation. Därför har bolaget arbetat med ett antal riktade aktiviteter, 
bland annat för en rättvis lönesättning och för att organisationen ska spegla  
befolkningen i stort. 

MÅNGFALD  
OCH JÄMSTÄLLDHET
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102-1  
Organisationens namn

Norconsult AB

102-2  
Aktiviteter, varumärken, 
produkter och tjänster

Norconsult strävar alltid efter att hitta innovativa och smarta lösningar till såväl våra  
kunders utmaningar som samhällets.
Vår affärsidé är att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom 
samhällsbyggnadssektorn. Och med samordnad specialistkompetens göra oss attraktiva 
och konkurrenskraftiga.

Norconsults mission är att med vårt samhälls- och ägarengagemang skapa mervärde för 
samhället. Vår vision är att vi ska vara en av de tre främsta konsulterna inom samhälls-
byggnad i Sverige.

102-3  
Organisationens geografiska 
placering

Norconsults huvudkontor - Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg, Sverige.

102-4  
Länder där organisationen  
har verksamhet

Sverige och Norge, för Norconsult AB och Norconsult Fältgeoteknik AB samt  
Boreteknikk AS.

102-5  
Ägarstruktur och bolagsform

Norconsult AB ägs av Norconsult A/S som i sin tur ägs av Norconsult Holding. 

Norconsult Holding är till 100% medarbetarägt. Norconsult AB har ett dotterbolag: 
Norconsult Fältgeoteknik AB, som i sin tur äger Boreteknikk AS. Norconsult AB är ett 
helägt dotterbolag i Norconsultkoncernen. 

Koncernen är till 100% medarbetarägd.

102-6 (6.1) 
Marknader som organisationen 
är verksam på

Norconsult AB har drygt 1000 anställda på ca 35 kontor i Sverige. I koncernen  arbetar 
runt 5800 medarbetare på mer än 120 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen, 
Finland, Nya Zealand, flera länder i Afrika med flera.

102-6 (6.2) 
Sektorer

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering 
inom samhällsbyggnadssektorn. 

102-6 (6.3) 
Typer av kunder och 
förmånstagare

Norconsults kunder finns inom närlingsliv (64%), kommunala bolag (11%), kommuner 
(10%), privatpersoner (9%), statlig verksamhet (3%), utländska bolag (2%), regionala bolag 
(0,5%) och koncern (0,5%). 

102-7  
Organisationens storlek

1 014 medarbetare den 31 december 2021

Antal tillsvidareanställda 816

Antal tillsvidareanställda  
– varav män

504

Antal tillsvidareanställda  
– varav kvinnor

312

Generella upplysningar Generella upplysningar

Antal visstidsanställda 63

Antal visstidsanställda  
– varav män

45

Antal visstidsanställda  
– varav kvinnor

18

Antal tillsvidareanställda, 
uppdelat per region

Avsteg: Norconsult har ingen regionindelning.

Antal visstidsanställda,  
uppdelat per region

Avsteg: Norconsult har ingen regionindelning.

Antal heltidsanställda 807

Antal heltidsanställda  
- varav män

500

Antal heltidsanställda  
- varav kvinnor

307

Antal deltidsanställda 72

Antal deltidsanställda  
- varav män

49

Antal deltidsanställda  
- varav kvinnor

23

Huruvida en betydande mängd 
arbete utförs av icke-anställda

Norconsult har underkonsulter som arbetar i vissa projekt. Andelen underkonsulter är 
lägre än 10%. Bolaget mäter inte i någon KPI hur stor andel underkonsulter som används. 
Bolaget använder underkonsulter i det fall man behöver utöka med kompetens eller 
med kapacitet som bolaget inte besitter själv.

Om ovan applicerbart - typ och 
omfattning av arbetet som utförs 
av icke-anställda

Avsteg: Informationen är inte tillgänglig.

Om ovan applicerbart  
– betydande variationer  
(t.ex. säsongsarbete)

Avsteg: Inte applicerbart.

102-8  
Information om anställda

Informationen är hämtad ur HR- och lönesystem, samt KPI-rapporter.

102-9  
Organisationens leverantörskedja

Norconsults leverantörer består av underkonsulter som bolaget använder i sina kund-
uppdrag, samt leverantörer till sin egen verksamhet. Underkonsulter används när det 
behövs kompetenser inom bolagets uppdrag som man själv inte förfogar över, eller för 
att utöka sin kapacitet. Leverantörer till verksamheten levererar datatjänster, utbildning, 
kontorsmaterial, mat med mera. 
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Generella upplysningar Generella upplysningar

102-12 
Externa principer eller andra 
initiativ som organisationen 
stödjer

Norconsult sponsrar följande initiativ/organisationer/personer: 
• Wateraid 
• Göteborgsvarvet 
• Solvatten AB
• Faktum 
• Hitta.ut i Göteborg 
• Trafikkalendern i Botkyrka 
• Göteborgsgirots cykelskola 
• Frida Åkerström, svensk mästare i kulstötning
• Robert Kallin, svensk mästare i triathlon
• Kranmärkt

102-13 
Medlemskap i 
branschorganisationer

Norconsult är medlem i följande organisationer: 
• CSR Västsverige 
• Västsvenska Handelskammaren 
• Innovationsföretagen
• Sweden Green Building Council 
• IQ Samhällsbyggnad 
• CMB (Centre for Management of the Built Environment)
• Sustainable Circle 
• Drive Sweden 
• BIM Alliance Sweden 
• Svensk Solenergi 
• SWERIG (Swedish Rail Industry Group) 
• Avfall Sverige
• Fossilfritt Sverige
• LFM 2030  
• Färdplan för Fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn.

102-14 
Uttalande från VD

Se sid 2

102-16 
Värderingar, principer och etiska 
riktlinjer

Norconsults värdegrund LiVE beskriver bolagets företagskultur och LiVE PRO beskriver 
hur bolaget arbetar. LiVE PRO ger enkla, konkreta och förståeliga principer och grund-
läggande förutsättningar för hur alla inom bolaget ska arbeta, så att man möter sina 
kunder på bästa möjliga sätt. Den affärsetiska koden ”E för Etik” beskriver hur man på 
Norconsult ska förhålla sig till omvärlden.

102-18 
Bolagsstyrningsstruktur

De svenska bolagen styrs genom sina respektive styrelser samt utifrån ansvar och  
befogenheter enligt det attestregelverk som är gällande.

De som kan fatta beslut gällande ekonomiska, miljömässiga eller sociala aspekter är:
• Styrelsen
• Verkställande direktör (VD)
• Lednings- och marknadsgruppen (LMG)
• Ledningsgrupper för respektive affärsområde

Kvalitets- och miljöchef är kvalitets- och miljöansvarig. Operativt ansvarar utsedd QM-
grupp för det miljömässiga hållbarhetsarbetet. Miljösamordnaren ansvarar för verksam-
hetens miljöarbete och hållbarhetsstrategen över det övergripande hållbarhetsarbetet.  
CFO ansvarar för det ekonomiska hållbarhetsarbetet och HR-chef för det sociala  
hållbarhetsarbetet.

102-10 (10.1) 
Väsentliga förändringar  
i organisationen

Förvärv: 
• Bothnia VVS Ingenjörer 
• Tio broingenjörer  
• KMV Forum 
• NOCA Projekt & Byggledning 
• Delar av Projektengagemang 

Norconsult förvärvar Bothnia VVS Ingenjörer samt anställer ytterligare tio broingenjörer  
i norra Sverige. Därmed stärks bolagets kompetens inom både installation och broteknik 
i norra Sverige.  

Norconsult förvärvar KMV forum och utökar därmed sitt erbjudande inom kulturmiljö. 
Ytterligare förvärv under året är NOCA Projekt & Byggledning och delar av Projekt- 
engagemang och på så sätt utökas kompetensen inom både projekt- och byggledning 
och spår- och järnvägsteknik.  

Ramavtal: 
• Vattenfall (förnybar energi) 
• Trafikverket (järnväg) 

Fortsatt förtroende från Vattenfall genom att Norconsult vinner viktigt ramavtal som  
omfattar hela produktionsverksamheten – ett viktigt steg för att växa inom förnybar energi.  

Norconsult vinner viktigt ramavtal med Trafikverket för specialisttjänster inom järnväg. 
Dessutom kommer Norconsult stärka upp Trafikverkets organisation genom att bli  
leverantör för Norrbotniabanan. 

Övrigt:
• Ny organisation och koncernledning genom Egil Hogna, Koncernchef
• Farah Al-Aieshy ny VD Norconsult AB och Executive Vice President för Norconsult-

koncernen
• Boreteknikk AS bildas 

Några månader efter att Egil Hogna tillträdde som koncernchef i Norconsult AS utser 
han och styrelsen en ny organisation och koncernledning för att stärka viktiga områden 
såsom tillväxt i Norden, digitalisering och hållbarhet. 

Farah Al-Aieshy utses till ny VD för Norconsult AB och Executive Vice President för  
Norconsultkoncernen.  

Norconsults fältgeotekniska team i Fredrikstad och Molde i Norge slås ihop och bildar 
Norconsult Boreteknikk AS med Markus Mangsten som VD. Han är sedan tidigare VD  
i svenska dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik AB. 

102-10 (10.2) 
Ändringar ägare och kapital

Inga ägarförändringar eller förändringar i eget kapital.

102-10 (10.3) 
Väsentliga förändringar  
i leverantörskedja

Leverantörskedjan är oförändrad.

102-11 
Tillämpning av 
försiktighetsprincipen

Som övergripande princip ska Norconsult inte föreslå lösningar som innebär en ökad 
risk för negativ påverkan på miljön. Bolagets hållbarhetspolicy fastslår att Norconsult ska 
erbjuda de mest hållbara lösningarna, vilket i sig innebär att man arbetar efter försiktig-
hetsprincipen.
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Generella upplysningar

102-40 
Lista över intressentgrupper

Norconsults huvudsakliga intressenter är:
• Koncernen/Norconsult AS
• Medarbetare 
• Kunder 

102-41 
Kollektivavtal

Alla anställda omfattas av kollektivavtal.

102-42 
Identifiering av intressentgrupper

Intressentgrupper identifieras samt prioriteras genom intressentanalys under en work-
shop med Norconsults ledning samt utvalda medarbetare inom hållbarhetsområdet. 
Intressenterna rangordnas utifrån ett påverkansperspektiv. De intressenter med störst 
påverkan och betydelse för verksamheten genomförs en intressentdialog. 

102-43 
Intressentdialog

Kommunikation med intressenter sker dagligen i våra uppdrag, möten och övrig dialog. 
Frekvens och viktiga frågor varierar beroende på intressentgrupp.  

Nedan listas de vanligaste kontaktvägarna:
• Koncernen/Norconsult AS
• Town hall meetings 
• Egil’s Corner och Farahs Forum 
• Intranätet Panorama 
• Årsredovisning 

Medarbetare: 
• Kundtidning Norconsult Let’s create!
• Intranätet Panorama 
• Traditionell möteskultur i olika konstellationer

Kunder:
• Kundtidning Norconsult idag
• Möten i uppdrag
• Forum och nätverk 
• Mässor 
• Avtal 

Flertalet intressentdialoger genomförs med utpekade intressentgrupper för årets 
väsentlighetsanalys. Dessa genomförs via workshop, enkätundersökning och djup-
intervjuer där väsentliga frågor för hållbarhetsrapporten framkommer.

Generella upplysningar

102-44 
Viktiga frågor för 
intressentgrupperna

Frågeställningar skapas för att dels ge ett underlag för GRI-rapportering, dels för priorite-
ring av hållbarhetsfrågor i stort.

Frågeställningar till medarbetarna delas upp i två dimensioner. En som omfattar uppdrag 
och en som omfattar det som vi benämner som den interna verksamheten. För kunder, 
Norconsult AS och koncernen är frågeställningarna i stort sett likvärdiga men har ingen 
uppdelning av internt eller externt fokus utan bestod av påståenden som respondenten 
får gradera. Detta för att lättare kunna jämföra de olika dialogerna. Resultatet av intressent- 
dialogerna är tvetydigt och ibland rent av motsägelsefullt.

Förutom de väsentliga områden som ledningen valt ut som prioriterade är det svårt att 
hitta teman som alla eller majoriteten av våra intressenter prioriterar. I vår väsentlighets- 
analys har vi därför valt ut de områden där vi ändå kan se att merparten av våra intres-
senter anser är väsentligt.

För medarbetarna är frågor gällande mångfald och jämlikhet, lika möjligheter på jobbet 
tillsammans med fler hållbarhetsutbildningar prioriterade områden. Likaså att
Norconsults hållbarhetsarbete ska associeras som ledande i branschen.

I intressentdialogen med koncern intervjuas dels hållbarhetsansvarig på koncernnivå, 
dels hållbarhetsansvarig för rapportering och verksamhet i Norge. Dialogen visar att ton-
vikten av vårt arbete bör ligga i externa kundprojekt men att även att det interna arbetet 
är viktigt för trovärdigheten. Den visar även att vi behöver stärka hållbarhetsfrågan i den 
interna organisationen: både i våra strategier och processer och kunskapsmässigt hos 
våra medarbetare.

Kunderna betonar olika frågor beroende på hur långt de själva har kommit i sin hållbar-
hetsresa. De områden som kan läggas till som prioriterade efter att åtminstone hälften 
av intressenterna uppmärksammat dem är 401 anställning och 404 utbildning.

102-45 
Enheter som ingår i 
koncernredovisningen

Alla bolag i Norconsult AB ingår i den finansiella redovisningen.

102-46 
Process för att bestämma 
rapportens innehåll 

En workshop genomfördes i april 2021. Deltagare från ledningsgrupp och kvalitets- 
organisationen deltog i arbetet med att identifiera Norconsults intressentgrupper.  
Därefter följde ett flertal djupintervjuer med olika intressenter under hösten med syfte 
att få fram de mest väsentliga ämnena till årets hållbarhetsrapport. 

102-47 
Lista över väsentliga ämnen

Norconsults högst prioriterade GRI-ämnen: 

Ekonomi
201 Ekonomisk ställning
205 Antikorruption

Socialt
402 Relation anställda/ledning
404 Utbildning
405 Mångfald och lika möjligheter

Miljömässigt
305 Utsläpp

102-48 
Förändring av tidigare 
rapporterad information

Efter genomförd intressent- och väsentlighetsananalys har de rapporterade ämnena 
förändrats från tidigare hållbarhetsrapporter. Se lista under 102-47.
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Generella upplysningar

102-49 
Väsentliga förändringar av 
redovisningens avgränsning och 
omfattning

Redovisning av 305 Utsläpp sker i enlighet med GHG-protokollet. Det är första året  
Norconsult redovisar enligt GHG-protokollet och i enlighet med scope 1, 2 och 3.

Den  gamla beräkningsmodellen tog inte hänsyn till samma kategorier eller scope 
som GHG-protokollets beräkningsmetod gör. Kategorier så som exempelvis inköp och 
medarbetarnas arbetspendling är numera inkluderade i beräkningarna. Genom den nya 
beräkningsmodellen är inte tidigare KPIer längre jämförbara.

Rapportering av 404 Utbildning är ny standard för 2021.

102-50 
Redovisningsperiod

1 januari 2021 - 31 december 2021.

102-51 
Datum för senaste rapport

18 mars 2021.

102-52 
Rapporteringscykel

Rapport tas fram årligen.

102-53 
Kontaktperson för frågor 
gällande rapportens innehåll

Lina Hult, Miljösamordnare 
lina.hult@norconsult.com 
+46 10 141 80 00

102-54 
Uttalande om rapportering  
i enlighet med GRI Standards

Denna rapport tagits fram i enlighet med GRI Standards: Nivå Core.

102-55 
GRI-index

Se sid 16-29.

102-56 
Extern gransking

Hållbarhetsrapporten granskas överskådligt av revisionsbyrån EY som gör ett revisors- 
utlåtande, se sid 30-31.

Ekonomi – Ekonomisk ställning

103-1 
Förklara varför frågan är relevant 
och om det finns avgränsningar

Se sid 5

103-2 
Hur organisationen ser på frågan 
och hanterar den

Se sid 5

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
styrningen av frågan och 
hantering av resultatet

Se sid 5

201-1 
Rörelseresultat

Norconsult AB (koncern)            60 541 kSEK

201-1 
Nettoomsättning

Norconsult AB (koncern)            1 181 485 kSEK

201-1 
Övriga rörelseintäkter

Norconsult AB (koncern)            2 300  kSEK

201-1 
Rörelsekostnader

Norconsult AB (koncern)            1 123 244 kSEK

201-1 
Personalkostnader

Norconsult AB (koncern)            750 882 kSEK

201-1 
Skatt på årets resultat

Norconsult AB (koncern)            15 549 kSEK

201-1 
Årets resultat

Norconsult AB (koncern)            44 593 kSEK

201-2 
Finansiell påverkan samt andra 
risker och möjligheter på grund 
av klimatförändringar

Se sid 5
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Ekonomi – Ekonomisk ställning

201-3 
Förmånsbestämda åtaganden 
och andra pensionsplaner

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som gäller för tjänstemän inom den privata 
sektorn på Norconsult. 

Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän, ITP 1 och ITP 2: 
• Medarbetare som är födda 1979 och senare omfattas av ITP1.  

Denna tjänstepension är premiebestämd. 
• Medarbetare som är födda 1978 och tidigare omfattas av ITP2.  

Denna tjänstepension är förmånsbestämd. 

Månatligen rapporterar Norconsult företagets löner till vår samarbetspartner gällande 
avsättningen enligt pensionsplanen. 

Förmåner i vår pensionsplan: 
• Ålderspension för alla (ITP, antingen inom avdelning 1 eller 2).  
• Kompletterande ålderspension för medarbetare som omfattas av ITP avdelning 2 

(ITPK). 
• Möjlighet till förstärkt ålderspension (löneväxling). Ersättning vid sjukdom.  
• Sjuklön (enligt kollektivavtal).  
• Sjukpension (ITP) Efterlevandeskydd.  
• Efterlevandeskydd för alla (TGL). 
• Efterlevandeskydd för medarbetare med lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp,  

kan i vissa fall väljas bort till förmån för ytterligare ålderspension (ITP Familjepension).  
• Möjlighet till förstärkt efterlevandeskydd (Återbetalningsskydd i ålderspensioner,  

ITP Familjeskydd, Frivillig gruppförsäkring).  
• Individuell rådgivning för medarbetare med lön över 10 inkomstbasbelopp.  

103-1 
Förklara varför frågan är relevant 
och om det finns avgränsningar

Se sid 7

103-2 
Hur organisationen ser på frågan 
och hanterar den

Se sid 7

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
styrningen av frågan och 
hantering av resultatet

Se sid 7

205-1 
Verksamhet som har riskbedömts 
gällande korruption

100% av verksamheten har riskbedömts.  

Det finns inga rapporterade fall av korruption eller mutor under året.  

Norconsult bör dock vara observant för att risk för korruption kan uppstå i samband 
med att bolaget anlitar nya leverantörer. I samband med att bolaget anlitar nya leve-
rantörer och att inköpet är av väsentligt värde samt återkommande ska leverantören 
underteckna koncernens code of conduct. Här framgår bolagets uppförandekoder 
som säkerställer att alla parter handlar rätt. Det finns också ett antal checklistor som ska 
användas för att säkerställa att leverantören är registrerad utifrån de krav vi har. 

Norconsult måste också vara uppmärksam på hur vi driver processen i samband med 
ny affärsrelation och ny affär och ny kund. Här arbetar vi också med kreditvärdering för 
att säkerställa att kunden har god betalningsförmåga och är utan anmärkning.  

205-2 
Kommunikation och utbildning 
i antikorruptionspolicyer och 
rutiner

I Sverige är antikorruptionsprogrammet samt bolagets code of conduct kommunicerat 
till alla styrelsemedlemmar i Norconsult AB (6 st) samt Norconsult Fältgeoteknik AB (4 st). 
Attestregelverk är kommunicerad och beslutad via styrelsen i båda bolagen. 

Antikorruptionsprogrammet är kommunicerat till alla anställda inom Norconsultkoncernen. 

205-3 
Bekräftade korruptionsfall samt 
vidtagna åtgärder

Inga korruptionsfall har förekommit under 2021.

Ekonomi – Antikorruption
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103-1 
Förklara varför frågan är relevant 
och om det finns avgränsningar

Se sid 8-9

103-2 
Hur organisationen ser på frågan 
och hanterar den

Se sid 8-9

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
styrningen av frågan och 
hantering av resultatet

Se sid 8-9

305-1 
Direkta utsläpp av växthusgaser 
(Scope 1)

268 ton CO2e
Basår 2019

305-2 
Indirekta utsläpp av växthusgaser 
(Scope 2)

52 ton CO2e
Basår 2019

305-3 
Övriga indirekta utsläpp av 
växthusgaser (Scope 3)

1330 ton CO2e
Basår 2019

Norconsult AB inkl Norconsult 
Fältgeoteknik AB och 
Boreteknikk AS totala utsläpp

1651 ton CO2e
Basår 2019

Avsteg Informationen ej tillgänglig.  
Följande punkter är inte med i GHG-protokollet:
• Intern kvittoredovisning för resor gällande hyrbil och taxiresor är ej med i beräkningarna 

då information ej finns tillgänglig.  
• Inköp gällande borrigg för Boreteknikk AS under 2021. Kan vara betydande utsläpp 

men ingen information finns tillgänglig för att beräkna inköpet. 
• Information om milersättning och tjänsteresor för bolaget Boreteknikk AS finns ej 

tillgängligt under 2021 och är därför inte inkluderat i beräkningarna. 

Miljö – Utsläpp

103-1 
Förklara varför frågan är relevant 
och om det finns avgränsningar

Se sid 11

103-2 
Hur organisationen ser på frågan 
och hanterar den

Se sid 11

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
styrningen av frågan och 
hantering av resultatet

Se sid 11

402-1 
Minsta varseltid vid 
verksamhetsförändringar

2 veckor

Socialt – Relation anställda/ledning

EVERY DAY  
WE IMPROVE  

EVERYDAY LIFE 
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Socialt – Utbildning

103-1 
Förklara varför frågan är relevant 
och om det finns avgränsningar

Se sid 13

103-2 
Hur organisationen ser på frågan 
och hanterar den

Se sid 13

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
styrningen av frågan och 
hantering av resultatet 

Se sid 13

404-4 
Hur stor del av relevanta 
interna utbildningar innehåller 
betydande hållbarhetsinslag

Relevanta interna utbildningar:  
• Introduktionsutbildning  
• BAS-utbildning Modul 1 Onboardning 
• BAS-utbildning Modul 2  
• BAS-utbildning Modul 3  
• Uppdragsledarutbildning del 1 
• Uppdragsledarutbildning del 2 
• Chefsintro 

Av dessa innehåller tre interna utbildningar betydande hållbarhetsinslag:
• BAS-utbildning Modul 2  
• BAS-utbildning Modul 3  
• Uppdragsledarutbildning del 1 

Detta ger att 43% av de relevanta interna utbildningarna innehåller betydande hållbar-
hetsinslag.  

404-5
Hur många interna 
utbildningsinitiativ med 
hållbarhetsinslag förekommer  
i organisationen  

Förutom de återkommande utbildningarna som listats under 404-4 och det som sker 
i teamen finns det inom organisationen flera stycken initiativ med syfte att utbilda för att 
stärka hållbarhetskompetensen. Initiativen återfinns på bolagsnivå, marknadsområdesnivå 
och teknikområdesnivå. 

På bolagsnivå arrangeras ämnesspecifika föreläsningar några gånger per år kring aktuella 
hållbarhetsfrågor som berör både uppdrag och den interna verksamheten. Under 2021 
genomfördes t.ex. föreläsningar om klimatkompensation, miljövarudeklarationer och 
inte minst en hållbarhetsvecka kring temat hållbar digitalisering med 24 programpunkter 
för medarbetare såväl som kunder och branschkollegor.  

På marknadsområdesnivå har vi två tvärfackliga hållbarhetsgrupper som arrangerar mindre 
utbildningar flera gånger i månaden kring uppdragsspecifika ämnen. På teknikområdes- 
nivå arrangeras återkommande mindre utbildningstillfällen där flera haft ett särskilt håll-
barhetsfokus under året.  

Om vi bortser från teknikområdena som också arrangerar utbildningstillfällen kring 
frågor med annat fokus, finns det för närvarande fyra större parallella initiativ med ett 
särskilt mål att utbilda medarbetarna i hållbarhetsfrågor.  

Socialt – Mångfald och jämlikhet

103-1 
Förklara varför frågan är relevant 
och om det finns avgränsningar

Se sid 15

103-2 
Hur organisationen ser på frågan 
och hanterar den

Se sid 15

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
styrningen av frågan och 
hantering av resultatet   

Se sid 15

405-1 
Mångfald inom styrande organ 
och bland anställda

För Norconsults ledningsgrupp är fördelningen 72% kvinnor och 28% män.  
För koncernens styrande organ, se fördelning nedan.

405-1
Andel styrelse, varav män

83%

405-1
Andel styrelse, varav kvinnor

17%

405-1
Andel styrelse <30 år

0%

405-1
Andel styrelse 30-50 år

17%

405-1
Andel styrelse 50+ år

83%

405-2
Löneskillnader för kvinnor och 
män

Avsteg: Informationen är ej tillgänglig. 
Under 2021 har Norconsult införskaffat ett externt stödsystem med system med syfte 
att bli bättre på djupgående analys gällande lönekartläggning. Av olika anledningar har 
det arbetet inte hunnit slutföras under året, och fortsätter istället in under nästkommande 
år (2022).
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i Norconsult AB, org.nr 556405-3964 

 

 

Uppdrag och ansvarsfördelning 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 på sidorna 5-29 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 

Göteborg det datum som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

Ernst & Young AB 

 

 

Mikael Edman 

Auktoriserad revisor 
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