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Om Norconsult 
Att skapa ett samhälle 
”Att bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle är lätt att säga och önska, men påtagligt mer 
utmanande att göra. För att lyckas krävs det helhetssyn, och konkreta försök på att hitta lösningar som 
bidrar till mindre miljöbelastning, bättre ekonomi och som förbättrar villkoren för de människor som 
påverkas. 
 
Vi som konsulter och som vill vara Samhällsbyggaren med helhetssyn har en enorm möjlighet att 
påverka det samhället vi, våra barn och kommande generationer ska leva i. Detta innebär en stor och 
rolig utmaning, men även ett stort ansvar. Genom bra samarbete med våra kunder kan vi skapa 
lösningar som gör livet lättare för människor och ett samhälle som är mer hållbart. 
 
Norconsult är ett jämställt företag med en fördelning av kvinnor och män på ca 40%/60% på alla 
positioner, vare sig det är chefer eller medarbetare på våra 21 kontor. Att vi dessutom är 100% ägda 
av oss själva gör att vi värnar mycket om alla människor och det kollektiv som ett samhälle består av. 
Glädjande kan vi konstatera att vår företagsform upplevs attraktiv för våra medarbetare, såväl de som 
redan är hos oss och de vi vill ska börja att jobba hos oss. 
 
Detta är Norconsult ABs första hållbarhetsredovisning enligt GRI och vi kommer fortsätta jobba aktivt 
med våra mål där hållbarhet är en naturlig del i det vi vill bidra med för våra kunder, medarbetare och 
samhället i stort. Vår målsättning är att bli ännu tydligare i beskrivning av våra mål och arbetet med att 
nå de i åren som kommer. Ett av våra verktyg för att utveckla oss här är Hållbarhetskollen som 
beskrivs i denna rapport. Ta tillfället i akt att testa!” 
 
- Ljot Strömseng, VD 
 
 
Norconsult i korthet  
Under 2017 öppnade Norconsult upp nya kontor i Karlstad, 
Varberg och Skellefteå och har idag 21 kontor i Sverige med 
huvudkontor på Lindholmen i Göteborg. I Norconsult ingår 
även Norconsult Fältgeoteknik* som utför geotekniska 
fältarbeten för olika typer av projekt inom bygg- och 
anläggningsverksamhet. Fältgeoteknik har sin verksamhet i 
Sverige med kontor i Kungälv och i Norge med kontor i 
Fredriksstad. 
  
Vår affärsidé är att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö-, och 
tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. 
Och med samordnad specialistkompetens göra oss 
attraktiva och konkurrenskraftiga. Vi verkar inom 11 
marknadsområden och våra kunder återfinns framförallt 
inom offentlig sektor. Under 2017 ökade antalet anställda 
med 11 procent vilket innebär att vi vid utgången av 2017 
var 534 medarbetare med Fältgeoteknik inräknat. 
Vår omsättning för 2017 uppgick till 
575 miljoner kronor och ökade därmed med ca 8 procent 
jämfört med föregående år.  
 
 

*Rapporten inkluderar Fältgeoteknik som en del av Norconsult. När data 
för Fältgeoteknik skiljer sig åt från Norconsult redovisas dessa separat. 

Här finns vi 
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Vår värdegrund 
Det som förenar alla Norconsults anställda över såväl landsgränser som arbetsuppgifter är vår 
värdegrund LiVE som togs fram år 2013. LiVE utgör det förhållningssätt vi bär med oss i vårt dagliga 
arbete och som kännetecknar vår företagskultur. LiVE beskriver våra 10 principer kring Ledarskap, 
Värdegrund och Etik. 
 
Ett bra ledarskap handlar för oss om att vi ska ta och ge ansvar och visa tillit till varandra. Vi ska vara 
modiga och våga ta tag i svåra situationer. Vi ska vara synliga genom att vara närvarande och pålitliga 
samt visa tydlighet i vår kommunikation och feedback. Ett gott ledarskap handlar även om att vi ska se 
våra medarbetare och deras förväntningar. Vidare ska en medarbetare på Norconsult i ledande 
befattning föregå med gott exempel och aktivt arbeta med LiVE som grund.  
 
Våra värderingar handlar om att vi ska vara pålitliga och agera ärligt och ansvarsfullt i alla våra 
relationer. Vi ska alltid arbeta för att utveckla vår kompetens och våra färdigheter för att kunna 
leverera de mest hållbara lösningarna. Genom att vara inkluderande och bemöta andra människor 
med öppenhet och respekt når vi goda resultat och genom ett gediget engagemang håller vi oss 
ständigt i framkant.  
 
Vad gäller etik är vår tumregel att allt vi gör ska tåla offentlighetens ljus. Våra etiska riktlinjer ska 
utöver våra 10 principer ur LiVE vägleda oss och ligga till grund för vårt handlande och uppträdande.  
 
Våra etiska riktlinjer gäller för hela Norconsultkoncernen och ska tillämpas globalt för alla 
medarbetare. Detta gäller även våra styrelseledamöter i Norconsultkoncernen samt våra aktieägare. 
Även närstående bolag och  

Vi verkar inom följande 
marknadsområden: 

• Arkitektur 
• Bygg & Fastighet 
• Energi 
• Industri 
• Infrastruktur 
• IT 
• Miljö 
• Olja & Gas 
• Risk & Säkerhet 
• Samhällsplanering 
• Vatten & Avlopp 

 

Vår affärsidé 

Att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö-, och tekniska 
konsulttjänster inom samhälls-byggnadssektorn.  
Och med samordnad specialistkompetens göra 
oss attraktiva och konkurrenskraftiga.  

Våra kunder 
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Norconsults affärspartners förväntas respektera och följa våra regler om etik och integritet i sina 
verksamheter. Norconsults värdegrund genomsyrar verksamheten och värderas högt av såväl 
medarbetare som kunder och affärspartners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att hållbarhetsrapportera  
Norconsult ser som samhällsbyggare ett särskilt ansvar vad gäller hållbarhet. Vi vill genom ständig 
förbättring av verksamheten medverka till att uppnå en hållbar utveckling såväl lokalt som globalt. Vi 
har länge varit duktiga på att sätta hållbarhet i fokus i vårt dagliga arbete. För att ytterligare tydliggöra 
och kommunicera resultatet av vårt hållbarhetsarbete kommer vi från och med i år att upprätta och 
offentliggöra årsvisa hållbarhetsrapporter.  
 
Vi ser arbetet med att hållbarhetsrapportera som ett utmärkt tillfälle för självskattning där vi får 
möjlighet att identifiera förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Som stöd 
för att upprätta vår hållbarhetsrapport har vi valt att använda GRI Standards ramverk och vårt mål är 
att rapportera enligt GRI Standards Core.  
 
I syfte att definiera vad som är väsentligt och viktigt för Norconsult att mäta och rapportera på deltog 
representanter från Norconsult i en workshopserie om hållbarhetsrapportering under 2017. Under 
workshoptillfällena genomfördes en intressentanalys och en väsentlighetsanalys där GRIs 
rapporteringsprinciper låg till grund för arbetet.  
 
Under workshopserien identifierades fem intressentgrupper som vi ser att Norconsult har en 
betydande påverkan på gällande ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Dessa 
intressentgrupper är:  
 

• Medarbetare 
• Kunder  
• Framtida medarbetare 
• Direkta kravställare 
• Koncernen 

  
Under workshopserien diskuterades vilka förväntningar och krav våra intressenter ställer på oss som 
företag och vi kunde konstatera att våra intressenter bland annat förväntar sig att vi ska leverera 
kvalitet, att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt, tar ansvar för miljön, att vi har en hög kreditvärdighet och 
att vi erbjuder en trygg och god arbetsmiljö. Vad gäller våra medarbetare kunde vi även konstatera att 
det är viktigt för dem att känna stolthet över Norconsult som arbetsplats.  
  
För att vara en attraktiv aktör för såväl kunder som medarbetare är det viktigt för oss att vi lever upp till 
deras förväntningar. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig därför i våra primära intressenters kravbild på 
oss. Vår hållbarhetsrapport är ett viktigt verktyg för självgranskning samtidigt som vi vill använda 
rapporten för att berätta om våra resultat och utmaningar vad gäller hållbarhetsarbetet under det 
gånga året.

Ledarskap 
Ta och ge ansvar 

Visa mod 
Var synlig och tydlig 
Se dina medarbetare 

Lev värderingarna 

Etik 
Allt vi gör ska tåla 
offentlighetens ljus 

Värderingar 
Pålitlig 

Kompetent 
Inkluderande 
Engagerad 
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Social hållbarhet 
Mångfald och jämställdhet 
På Norconsult är vi måna om att värna om våra 
medarbetare. Våra anställda är vår absolut 
viktigaste resurs och vår organisations existens 
bygger på dem. Vi vill skapa och upprätthålla en 
attraktiv arbetsplats där våra anställda trivs, 
känner sig trygga och stolta över Norconsult 
som arbetsgivare.  
 
Vi ska i enlighet med vår jämställdhets- och 
mångfaldspolicy vara en inkluderande 
arbetsplats där alla medarbetare möter 
varandra med öppenhet och respekt. Vi ser 
styrkan i olikheter och tror att mångfald är en 
förutsättning för utveckling, lärande och 
innovation. Jämställdhets- och 
mångfaldsperspektivet är därför en naturlig del i 
företagets samtliga verksamheter och 
processer. 
 
Vi har ett långsiktigt mål om att locka människor 
med rätt kompetens och intresse att söka lediga 
anställningar oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning eller ålder. Vi vill även skapa en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män på företaget 
som helhet, inom chefslinjen och inom olika 
verksamhetsområden.  
 
Vid årets slut var 534 personer anställda på 
Norconsult, vilket är 59 fler än i slutet av 2016. 
Fördelningen mellan kvinnor och män låg 
fortsatt på ca 40 respektive 60 procent i likhet 
med föregående år. Andelen deltidsanställda 
har minskat något jämfört med 2016. Värt att 
notera är dock att alla medarbetare på 
Norconsult har en heltidsanställning i botten.  
 
Könsfördelningen i styrelsen har inte ändrats 
sedan föregående år. I lednings- och 
marknadsgruppen har vi dock gått ifrån totalt 
åtta personer till sju och gruppen består numera 
av fyra män respektive tre kvinnor.  
 
Vi såg vidare en tillfredställande nivå vad gäller 
personalomsättning om 11 procent, vilket kan  
jämföras med branschens personalomsättning på  
20 procent.  
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Lönestrategi 
Norconsults lönestrategi ska göra att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden och vara en attraktiv 
arbetsplats för såväl befintliga som framtida medarbetare. Norconsult vill med en motiverande och 
rättvis lönesättning skapa förutsättningar för att attrahera och behålla medarbetare med rätt kunskap 
och erfarenhet. Vi eftersträvar att medarbetarna ska ha rätt lön i paritet med marknaden.  
 
Våra lönesättande ledare ansvarar för lönesamtal samt att hålla medarbetarna informerade och 
delaktiga i lönesättningsprocessen. Genom vår löneöversyn vill vi säkerställa att varje medarbetare 
har blivit sedd och bedömd för vad denne har presterat oavsett kön, ålder, anställningstid, ursprung 
eller dylikt. För att identifiera osakliga löneskillnader utförs varje år en lönekartläggning i samband 
med lönerevisionen enligt de krav som ställs i Diskrimineringslagen. Processen för detta arbetar vi 
fram tillsammans med fackklubbarna som rådgivare och granskare.  
  
Syftet med våra lönekartläggningar är att upptäcka eventuella löneskillnader och andra skillnader inom 
befintliga anställningsvillkor mellan kvinnor och män, som har samma eller likvärdiga arbeten och som 
inte har sin orsak i sakliga skäl. Medarbetare som är föräldralediga eller sjukfrånvarande ska inte 
missgynnas vad gäller lönesättning och kommer huvudsakligen följa den genomsnittliga 
löneutvecklingen på arbetsplatsen. 
 
Vår senaste lönekartläggning gjordes under år 2017 avseende 2016 års löner. I lönekartläggningen 
upptäcktes inga osakliga löneskillnader. 
  
Norconsult tillämpar marknadsmässiga ingångslöner för nyutexaminerade civilingenjörer, 
högskoleingenjörer och arkitekter och ligger i topp inom branschen som jämställd arbetsplats. 
Norconsult värnar om kollektivavtalet och säkerställer att vi efterlever dess bestämmelser. Detta gör vi 
i gott samarbete med våra fackliga samarbetspartners. Att ha ett kollektivavtal är inte bara en förmån 
för våra medarbetare, vi betraktar det som en kvalitetsstämpel. Kollektivavtalet borgar för attraktiva 
förmåner utöver det som är lagstadgat. 
 
Norconsult sätter stort värde på samarbetet med fackklubbarna runt om i Sverige. Våra medarbetare 
är representerade av de lokala fackliga parterna (anställda på Norconsult) via fackförbunden Unionen, 
Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. Samarbetet har utvecklats i en öppen kultur med det 
gemensamma målet om att skapa ett så bra företag som möjligt. Vi samarbetar med fackklubbarna i 
frågor gällande till exempel omorganisering eller arbetsbrist, samt ärenden som ska förhandlas enligt 
medbestämmandelagen (MBL). Vårt mål är att alla av våra större kontor ska ha lokal facklig 
representation, alternativt via riksklubb. Under år 2017 låg fokus för detta arbete på 
Stockholmskontoret, Norconsults näst största kontor. 
 
De fackligt förtroendevalda och arbetsgivaren utbyter erfarenheter och information en gång per 
månad. Utsedda skyddsombud representerar vidare sin arbetsplats och möter arbetsgivaren i 
skyddskommittén en gång per kvartal. 
 
Förmåner för anställda  
För Norconsult är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa medarbetarna. 
Därmed erbjuder vi flertalet förmåner utöver det som är lagstadgat. Vi tror även att vår ägarmodell är 
en viktig aspekt som bidrar till ökat engagemang bland våra medarbetare.  
 
Norconsult förespråkar stor frihet under ansvar och är positiva till att använda hemmet som tillfällig 
arbetsplats. För många upplevs det som en stor förmån att tillfälligt kunna arbeta hemifrån då det ger 
större flexibilitet mellan arbete och fritid. Arbete hemifrån ligger även i linje med Norconsults 
miljöarbete då resor till och från arbetet blir färre. Samtidigt som fördelarna med att arbeta hemifrån är 
många kan det även finnas risker förenade med detta. Genom vår policy för arbete hemifrån vill vi 
förtydliga vad som gäller för våra medarbetare och därmed förebygga eventuella risker med att 
använda hemmet som arbetsplats.  
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Vidare erbjuder vi förmåner som innefattar bland annat föräldralön, tjänstepension, friskvårdsbidrag 
och tecknande av liv- och olycksfallsförsäkringar till ett förmånligt pris. Vi erbjuder även löneväxling för 
pensionssparande.  
 
Norconsults medarbetare omfattas av en pensionsplan som både ger trygghet och som möjliggör att 
individuella behov och önskemål kan tillgodoses. Norconsult omfattas av den så kallade ITP-planen 
(Industrins och handelns tilläggspension). Norconsult har även tecknat Tjänstegrupplivförsäkring 
(TGL) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för medarbetarna. 
 
Norconsult har upphandlat en frivillig gruppförsäkring som medarbetarna kan välja att ansluta sig till 
avseende sig själva och sin familj. Försäkringen ger möjlighet till kompletterande skydd både vad 
gäller sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och dödsfallsförsäkring. Vi erbjuder alla medarbetare med 
årslön överstigande 8,07 inkomstbasbelopp möjlighet att öka värdet av sin kompensation genom att 
växla lön mot en högre pensionsinbetalning. Norconsult har valt att anlita Max Matthiessen som 
samarbetspartner för rådgivning, upphandling och administration i anslutning till denna policy. 
Beroende på lönenivå och vilken avdelning inom ITP som medarbetaren omfattas av tillhandahåller 
Max Matthiessen, på Norconsults uppdrag, olika typer av tjänster. Medarbetare med årslön 
överstigande 10 inkomstbasbelopp erbjuds individuell, personlig rådgivning. 

Alla medarbetare omfattas av en tjänstereseförsäkring. Tjänstereseförsäkringen gäller för resor i 
samband med tjänst. Resor till och från arbetsplatsen omfattas normalt inte. 
 
Föräldravänlighet 
Norconsult uppfattas som en föräldravänlig arbetsplats. Vi ser föräldraledighet som en självklarhet och 
är måna om att ha en personalvänlig inställning till uttag av dessa dagar. För att på bästa möjliga sätt 
kunna förena föräldraskap med arbete strävar vi efter att hitta flexibla lösningar vad avser arbetstider, 
ledigheter, arbete hemifrån eller eventuellt deltidsarbete under en period.  
 
Vi följer föräldraledighetslagens bestämmelser och en medarbetare eller arbetssökande vid 
Norconsult får inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet varken innan, under 
eller efter avslutad anställning. Vår syn på föräldraledighet ingår i det övergripande arbetet med att 
skapa en arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med öppenhet och respekt. 
 
Under både 2016 och 2017 var tre procent av våra medarbetare föräldralediga. Av dessa tre procent 
var andelen kvinnliga och manliga medarbetare 40 respektive 60 procent under 2017. 
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Hälsa och säkerhet  
För den attraktiva arbetsplatsen är en god arbetsmiljö ett fundament och ett viktigt konkurrensmedel. 
Lagstiftning och partsöverenskommelser utgör minimikrav och det ligger i vårt intresse att upprätthålla 
en högre standard än minimikraven på en god arbetsmiljö vid såväl ordinarie kontorsarbetsplatser 
som tillfälliga fältarbetsplatser. Vi eftersträvar därför ständigt bästa möjliga arbetsmiljö. En god 
arbetsmiljö och ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete är en strategisk fråga för Norconsult. 
 
Vi arbetar målmedvetet för att minimera risker gällande olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. I detta 
arbete spelar såväl anställda som arbetsmiljöombudet även en viktig roll i att uppmärksamma och 
rapportera tillbud och arbetsskador. En medarbetare som upptäcker en omedelbar och allvarlig fara 
ska vända sig till arbetsgivaren eller skyddsombudet. Efter att arbetsmiljöförbättrande åtgärder har 
vidtagits är det av stor betydelse att medarbetarna lämnar synpunkter på det som genomförts. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett sätt för Norconsult att arbeta med att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten för att undvika att medarbetare skadas, blir sjuka eller far illa på annat 
sätt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten och 
omfattar allt som har betydelse för arbetsmiljön. Det innebär att både fysiska, psykiska och sociala 
förhållanden ska beaktas. Arbetet i arbetsmiljöfrågor styrs av ett omfattande regelverk och de 
viktigaste reglerna för oss finns i: Arbetsmiljölagen AML, Arbetsmiljöförordningen AMF, 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS och Trafikverkets föreskrifter.  
 
Tillgänglighet  
Norconsult ser många fördelar för våra medarbetare vad gäller val av förläggning av arbetstid och 
förespråkar stor frihet under ansvar i frågan. Samtidigt är det viktigt att den potentiella flexibiliteten i 
arbetet inte inkräktar på arbetsmiljön på ett negativt sätt. Av denna anledning har Norconsult tagit fram 
ett antal riktlinjer gällande tillgänglighet, utanför ordinarie arbetstid, i syfte att främja ett sunt 
arbetsklimat.  
 
Skyddskommitté och arbetsplatsskyddsansvariga  
Norconsults skyddskommitté verkar för att en god arbetsmiljö uppnås på företaget och fungerar som 
ett stöd till ledningen i arbetsmiljöarbetet. Skyddskommittén arbetar även med att förebygga risker för 
ohälsa och olycksfall. Som ett led i detta arbete är det skyddskommittén som ansvarar för 
utformningen av Norconsults systematiska arbetsmiljöarbete och uppföljningen av denna.  
 
Varje kontor har vidare en arbetsplats-skyddsansvarig som har i uppgift att utföra en fysisk 
skyddsrond, en brandskyddsrond samt en ergonomirond en gång om året. Uppföljning rapporteras 
vidare till skyddskommittén och ledningen följer i sin tur upp arbetsmiljöarbetet en gång per kvartal.  
 
Sjukfrånvaro  
Det är viktigt för oss på Norconsult att veta hur våra medarbetare mår. Därför följs våra medarbetares 
sjukfrånvaron upp på ledningsnivå en gång per månad. Vi specificerar då medarbetare med fem eller 
fler frånvarotillfällen under ett år. Detta gör vi då studier visat att ca 50 procent av alla 
långtidssjukskrivningar i samhället har kunnat hänföras till anställda som har haft fem eller fler 
frånvarotillfällen per år. 
 
Vi redovisar vi även korttids- och långtidssjukskrivningar och får genom sjukfrånvarouppföljningen en 
bild av hur Norconsults medarbete mår. Ledningsgruppen kan sedan vidarebefordra denna 
information neråt i chefslinjen för eventuella åtgärder.     
 
Vad gäller långtidssjukrivningar som är hänförliga till arbetsplatsen diskuteras dessa månatligen med 
våra fackliga samarbetspartners. Vi har även rutiner och riktlinjer som ska följas när en medarbetare 
står inför en eventuell sjukskrivning.  
 
Vidare genomförs årliga genomlysningar av anmälda tillbud, färdolyckor och arbetsskador. Vårt mål 
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gällande sjukfrånvaron för 2017 var att hamna under 2,9 procent, något vi tyvärr inte lyckades uppnå. 
Under 2017 såg vår olycks- och sjukfrånvarostatistik för Norconsult respektive Fältgeoteknik ut enligt 
nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Så tycker våra anställda  
För att ta tempen på hur väl vi lyckats skapa en attraktiv och trivsam arbetsplats tar Norconsults 
anställda årligen del i vår medarbetarundersökning LiVEing. I årets undersökning ställde vi bland 
annat ett antal frågor för att ta reda på om medarbetarna uppfattar Norconsult som en arbetsplats där 
vi behandlar varandra med respekt oavsett de fem diskrimineringsgrunderna (kön, sexuell läggning, 
etnisk bakgrund, funktionshinder och trosuppfattning). Vi var mycket nöjda med resultatet på frågorna 
där vi fick mellan 92–94 punkter (av 100 möjliga) gällande dessa frågor. Även på frågan om 
Norconsult är en föräldravänlig arbetsplats fick vi ett bra resultat på 91 punkter.  
 
Vi fick vidare mycket höga siffror gällande trivsel och engagemang. I den koncern-övergripande 
rapporten lyftes Norconsult Sverige fram specifikt som ett exempel på detta där vi fick hela 84 punkter 
(av 100 möjliga). Detta betyder att vi fick 11 punkter över genomsnittet i relation till nationell 
jämförelsestatistik.  
 
Vi fick för 2017 även högt resultat vad gäller vårt trivselindex. Vårt trivselindex är en kombination av 
frågor som rör hur nöjd den anställde är med sitt jobb, hur nöjd denne uppfattar att kollegorna är samt 
vad den anställde tror om Norconsults förmåga att lyckas. Vi kan se att indexet fortsätter vara mycket 
högt och extra glädjande är att det finns ett stort förtroende för Norconsults möjligheter att lyckas, hela 
85 punkter. Det är en stor förbättring sedan 2016 års undersökning. Även vår genomförandeförmåga 
uppfattas som väldigt bra. Genomförandeförmåga inkluderar frågor om uppföljning av mål och att 
genomföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Norconsult AB får 72 punkter i resultat vilket är betydligt 
högre än nationell jämförande statistik på 63. Samtidigt är det ett resultat som har 
förbättringspotential. För att påverka vår genomförandeförmåga bör vi främst arbeta med ett 
målorienterat ledarskap, vår förändrings- och innovationsförmåga samt förbättra vår kundförståelse.  
 
Utöver bra resultat gällande trivselindex och engagemang utmärker sig ytterligare tre områden som 
våra främsta styrkor; samarbetsklimat, intressanta arbetsuppgifter/utvecklingsmöjligheter och 
autonomi. Vi kan även konstatera att 9 av 10 kan rekommendera andra att söka jobb på Norconsult.  
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Ekonomisk hållbarhet 
 
Norconsult ska vara en ansvarstagande aktör både som samhällsbyggare och som arbetsgivare. Som 
en av Nordens största rådgivande ingenjörs- och arkitektfirma inom bygg- och anläggningsbranschen 
har vi en ekonomisk påverkan på våra kunder, medarbetare, ägare och koncernen. 
 
För att säkerställa god kontroll är det väsentligt att vi har löpande korrekt finansiell och operativ 
rapportering. Bolaget gör fullt månadsbokslut varje månad där resultatet kommuniceras ut till hela 
organisationen. Bolaget rapporterar varje månad till koncernen och har även kvartalsrapportering i 
form av fullt bokslut. Resultatet följs upp månadsvis på interna möten med team och chefer. Resultatet 
följs även upp kvartalsvis inom koncernen. 
 
För att säkerställa att vi har korrekt rapportering arbetar vi löpande med att kvalitetssäkra våra system. 
Bolaget och koncernen har vidare ett internt kontrollprogram för att säkerställa att vi uppfyller kraven 
för god internkontroll. Vårt interna kontrollprogram, våra räkenskaper och rapportering revideras 
årligen av externa revisorer. Bolaget har även återkommande externa revisioner för att säkerställa att 
vi uppfyller kraven för erhållna ISO-certifieringar gällande kvalitet och miljö. 
 
Etiska riktlinjer  
Norconsults företagskultur är väl förankrad i principerna om pålitlighet och respekt för andra 
människor. Våra etiska riktlinjer återspeglar gällande lagar, liksom våra kärnvärden; pålitlig, 
inkluderande, kompetens och engagerad. Våra riktlinjer innefattar även vår uppförandekod som 
påverkar hur vi ska eller inte ska handla. 
 
Enligt Norconsults kvalitetsledningssystem och internkontrollskrav ska även alla nya leverantörer anta 
och underteckna koncernens och bolagets uppförandekod. 
 
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och säkerställa god interkontroll samt att vi uppfyller 
koncernens krav på att t.ex.: ha “två par ögon” vid väsentliga transaktioner, att vi följer beslutade 
attestregelverk samt tydliga anbuds- och inköpsprocesser.   
 
Antikorruption  
Norconsult har under det gångna året inga rapporterade fall av korruption eller mutor. Vi bör dock vara 
observanta för att risk för korruption kan uppstå i samband med att vi t.ex. anlitar en ny leverantör. Vi 
ska också vara uppmärksamma på hur vi driver processen i samband med nya affärsrelationer och 
nya affärer. 
 
I koncernens policy finns processer och rutiner för hur vi ska hantera korruption och hur vi arbetar för 
att förhindra att det sker. I syfte att utbilda anställda inom antikorruptionsfrågor genomgår alla 
anställda årligen en e-learningkurs i vårt koncerngemensamma antikorruptions-program. 
Svarsfrekvensen följs upp av närmsta chef samt av vår HR-avdelning för att säkerställa att alla 
genomgår kursen. Detta innebär att alla anställda har tagit del av informationen. 
 
Lagefterlevnad  
Norconsult är ett hållbarhetsorienterat företag. Att säkerställa lagefterlevnad inom organisationen är 
därför avgörande för oss och vår affär. Norconsult följer svenska lagkrav och utförandet kontrolleras 
av respektive myndighet. En gång per år genomförs en riskinventering på alla enheter för att 
säkerställa att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs. Vad gäller det gångna året har Norconsult inte haft 
några rapporterade monetära eller ickemonetära incidenter gällande verksamheten. 
 
Affärspartners och leverantörer  
I syfte att säkerställa att Norconsult är ett ansvarstagande företag är det av stor vikt att även våra 
affärspartners bedriver sina verksamheter i enlighet med god affärssed och internationellt erkända 
normer avseende mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption samt följer 
Norconsults etiska regler. 
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Vid inköp av såväl konsulter som av allmänna och administrativa varor och tjänster eller vid inköp av 
resor ska vår inköpsprocess följas och vår inköpspolicy läsas och förstås. 
 
Våra val av leverantörer är en viktig del i inköpsprocessen och godkända leverantörer i Norconsults 
leverantörsregister ska i första hand väljas. Nya leverantörer ska skriva på ’intygande och 
uppförandekod för affärspartners’ och först då hamnar leverantören på vår lista över godkända 
leverantörer. Om aktuell bedömning av en leverantör inte finns ska detta göras innan en upphandling 
sker.  
 
Norconsult har rutiner för hur en leverantörsbedömning ska göras och dokumenterar huruvida en 
leverantör godkänts eller ej. Utskick under 2017 resulterade i 65 godkända leverantörer av totalt 216. 
Den låga svarsfrekvensen är ett problem vi uppmärksammat och om möjligt önskar åtgärda. 
 
Kundens integritet  
Norconsult arbetar i stor grad med projekt som ingriper och påverkar olika delar av samhället. Detta 
ställer krav på hur vi hanterar kunddata samt hur vi kommunicerar med andra intressenter om våra 
projekt. Att vi har kundens förtroende är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet 
och Norconsult måste kunna erbjuda full integritet i våra projekt.  
 
Vi jobbar aktivt med att skydda kundens integritet och data genom lösenordshantering, 
behörighetsstyrt internsystem och krypterade datorer. Internt är vår data inom uppdragen dock öppen 
om inte specifika kundkrav på sekretess finns. Extern kommunikation med massmedia gällandes 
kunders projekt ska alltid gå via VD. 
 
Våra medarbetare utbildas, genom våra etiska riktlinjer, i ansvarsfull hantering av kunduppgifter och 
integritet inom våra uppdrag. Datasäkerheten utvärderas löpande samt regleras och styrs utifrån 
koncernens policys kring IT-säkerhet. Det finns inga kända kundläckage under år 2017 och det finns 
heller inga kända fall där vi brutit mot regelverk.  
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Miljömässig hållbarhet 
Norconsult är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och ska, i enlighet med detta och vår 
hållbarhetspolicy, erbjuda de mest hållbara lösningarna. Detta innebär att vi ska föreslå lösningar som 
minimerar risken för negativ påverkan på miljön. Vidare ska vi alltid vara noggranna med att följa vår 
hållbarhetspolicy som ska vara ett styrande verktyg för oss när vi fattar beslut som kan påverka miljö
  
”Som samhällsbyggare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa en hållbar utveckling. Med 
både ansvar och engagemang ska vår verksamhet medverka till detta, såväl lokalt som globalt. Vi har 
en uttalad ambition att med vår kompetens föreslå de mest hållbara lösningarna i våra uppdrag.”  
– Norconsults hållbarhetspolicy 
 
För att bygga ett hållbart samhälle krävs hälsosamma och säkra byggnader, hälsosamma och trygga 
städer samt säker infrastruktur. Norconsults arbete som konsult inom samhällsbyggnadssektorn 
spelar en viktig roll för hur dessa frågor hanteras av våra kunder, vilket i sin tur påverkar samhällets 
utformning. 
 
Som konsultföretag föreslår vi lösningar för våra kunder som i sin tur väljer hur de vill arbeta vidare 
utifrån våra förslag. Detta innebär att Norconsult inte har full kontroll över hur slutprodukten av vårt 
arbete kommer att bli. Den infrastruktur, byggnader, trafik- och VA-lösningar som vi är med och 
utvecklar kommer dock ha betydelse för såväl människor som för miljön och det är därför av största 
vikt att vi tar hänsyn till både kvalitet och miljö inom de projekt vi verkar.  
 
Alla produkter och tjänster vi erbjuder har genomgått en bedömning utifrån deras påverkan på hälsa 
och säkerhet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och vårt förhållningssätt till kvalitet 
framgår vidare genom vår kvalitetspolicy: 
 
”Vi är samhällsbyggare och ska inom vårt kompetensområde utföra uppdrag i enlighet med gällande 
krav, så att överenskommelse föreligger mellan produktens form och innehåll samt kundens krav och 
förväntningar. 
Genom ständiga förbättringar ska vårt kvalitetssystem säkerställa att rätt kompetens ställes till våra 
kunders förfogande samt medverka till utveckling av företaget och våra medarbetare.”   
– Norconsults kvalitetspolicy  
 
Hållbarhet i praktiken  
För att bedöma ett uppdrags möjliga negativa inverkan på miljön har Norconsult länge arbetat med 
vad våra så kallade miljöchecklistor i projekten. Under 2015 började vi dock leta efter alternativ till 
checklistorna som skulle vara enklare och mer inspirerande att arbeta med.  
 
Under 2016 beslutade vi oss för att tillsammans med Linnéuniversitetet utveckla Hållbarhetskollen, en 
webbaserad applikation som ska underlätta för oss att arbeta med hållbarhetsaspekter i våra uppdrag. 
Hållbarhetskollen baseras på ett urval av de globala hållbarhetsmålen som är relevanta för vår 
verksamhet, nämligen: Rent vatten och sanitet, Hållbar industri, Innovationer och infrastruktur, 
Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen samt 
Ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Målet är att Hållbarhetskollen ska användas i alla våra 
uppdrag för att uppmärksamma och identifiera olika 
hållbarhetsaspekter i uppdraget. Hållbarhetskollen ska 
även skapa bättre förutsättningar för att hitta nya hållbara 
lösningar i projektet och underlätta för oss och kunden att 
arbeta med hållbarhet på ett mer strukturerat sätt.  
 
Under hösten 2017 fanns en testfärdig version av 
Hållbarhetskollen som prövades i ett antal uppdrag. Under 
2018 är tanken att Hållbarhetskollen ska tas i bruk inom 
hela företaget.  
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Lagefterlevnad 
För att säkerställa att vi håller oss uppdaterade på relevanta lagar och förordningar kopplade till vår 
konsultverksamhet har vi en lagförteckningstjänst som uppdateras automatiskt. Den företags-
gemensamma miljölaglistan genomgår vidare en översyn två gånger per år. Det finns även 
dokumenterat hur företaget uppfyller de lagkrav (kopplade till miljö) som ställs på oss.  
 
Våra tidigare miljöchecklistor som nu ersätts med vår webbapplikation är vidare ett viktigt verktyg för 
våra uppdragsledare när de gör bedömningar gällande uppdragets inverkan på miljön. När vi nu går 
över från våra miljöchecklistor till Hållbarhetskollen är förhoppningen att frekvensen av 
miljöriskbedömningarna i uppdragen ska öka jämfört med tidigare. Att frågorna i regel hanteras inom 
uppdragen vet vi men med Hållbarhetskollen hoppas vi kunna få bättre dokumentation som stödjer 
detta. 
 
Vår miljöpåverkan  
I syfte att kartlägga Norconsults inverkan på miljön har vi sedan år 2002 regelbundet gått igenom 
företagets miljöaspekter och utvärderat vår miljöpåverkan. De verksamheter inom företaget som 
granskas är tjänster, transporter, energiförbrukning, inköp och avfall.  
 
Tjänster  
Våra tjänster, som bland annat innefattar planering, utredning, exploatering, projektering, rådgivning, 
utbildning och geoteknisk provtagning (Fältgeoteknik), orsakar olika typer av miljöpåverkan. Från 
geotekniska provtagningar sker till exempel direkta utsläpp till luft och mark genom bland annat 
användning av dieseldrivna maskiner. Vidare har våra konsulttjänster en potentiell negativ 
miljöpåverkan beroende på olika val av lösningar, utredningar, materialval etc.  
 
Med hjälp av Hållbarhetskollen kommer vi kunna ställa miljö- och hållbarhetsaspekter mot varandra i 
våra uppdrag. Hållbarhetskollen kommer på så vis bli ett vägledande verktyg genom vilket vi kan 
tydliggöra ett uppdrags miljöpåverkan och styra projektet mot ett mer hållbart resultat.   
 
Som ett sätt att mäta hur bra vi varit på att ta upp miljöaspekter i våra uppdrag får våra kunder 
besvara en enkät efter avslutat uppdrag. Kunden får genom enkäten även sätta betyg på vårt 
miljöarbete i uppdraget. Under föregående år var medelbetyget 4,25 (av 5 möjliga) avseende 
hantering av miljöfrågor inom uppdrag. 
 
Transporter 
Gällande våra tjänsteresor räknas den totala mängden CO2-utsläpp ut från resor med bil, tåg och flyg. 
Denna beräkning görs med hjälp av Naturvårdsverkets schablonmall för uträkning av koldioxidutsläpp.  
 
För 2017 kan vi konstatera att den stora merparten av våra flygresor sker inom Sverige (ca 80 
procent), eller inom Norden (drygt 90 procent). Här finns alltså möjlighet till förbättring med tanke på 
att tåg ofta är ett rimligt alternativ.  
 
För att minska vår miljöpåverkan som sker till följd av våra tjänsteresor uppdaterades utrustningen för 
video- och telefonkonferenser i våra mötesrum på Göteborgskontoret under 2017. Detta i syfte att 
skapa bättre förutsättningar för resefria möten. Vidare är närheten till järnvägs-stationer och 
kollektivtrafik en viktig faktor vid etablering av nya kontor då vi vill skapa goda förutsättningar för ett 
miljövänligt resande mellan kontoren. 
 
Energiförbrukning  
Som en del i sammanställningen av våra totala CO2-utsläpp beräknar vi årligen vår energiförbrukning 
från våra kontor runt om i landet. Tack vare den energikartläggning vi genomförde under 2017 kunde 
vi få fram mer exakta siffror, även för de kontor där värme och kyla ingår i hyresavtalen.  
 
För att beräkna hur stora koldioxidutsläpp Norconsults energiförbrukning genererat har uppgifter 
hämtats från Svensk Energi. Beräkningarna baseras på att Sverige tillhör den gemensamma nordiska 
elmarknaden. Därmed utgår vi ifrån den nordiska elproduktionen där 1 MWh energi i genomsnitt ger 
100 kg CO2. Samma antagande görs för både el, fjärrvärme och fjärrkyla. I realiteten kan dock 
variation förekomma beroende på hur energin tillverkas. 
 



 

 2018-03-19  |  15(22) 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Transporter Energi Totalt

Ton CO2-utsläpp Norconsult AB  

2016 2017

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Transporter Energi Totalt

Ton CO2-utsläpp Fältgeoteknik AB

2016 2017

0

2

4

6

8

Ton/omsatt miljon Ton/anställd

CO2-utsläpp per omsatt miljon och 
anställd Norconsult AB 

2016 2017

0

2

4

6

8

Ton/omsatt miljon Ton/anställd

CO2-utsläpp per omsatt miljon och 
anställd Fältgeoteknik AB

2016 2017

Koldioxidutsläpp  
Norconsult är ett klimatneutralt företag vilket innebär att vi årligen beräknar våra utsläpp av 
växthusgaser och kompenserar för dessa genom köp av utsläppsrätter. Norconsults utsläpp av 
koldioxid presenteras fördelat på Norconsult och Fältgeoteknik enligt graferna intill. Utsläpp från 
transporter är baserade på resor som görs i tjänsten, resor till och från arbetet ingår ej. 
Energiförbrukningen innefattar i sin tur el, fjärrvärme och fjärrkyla.  
  
Som nyckeltal jämförs koldioxidutsläpp per anställd samt koldioxid i förhållande till omsättning, dvs hur 
mycket koldioxid Norconsult och Fältgeoteknik bidrar med per omsatt miljon och per anställd.  
 
Vårt totala CO2-utsläpp under 2017 var 640 ton (Fältgeoteknik inräknat) eller 1,19 ton per anställd. 
Detta motsvarar koldioxidutsläppen från en resa med bil, tur och retur, Göteborg-Portugal (beräknat 
på Trafikverkets siffror om att en genomsnittlig bil förbrukar 0,19 kg CO2 per km). 2017 års 
sammanställning av koldioxidutsläpp visar att Norconsult ökat sitt totala utsläpp jämfört med 2016 men 
minskat sina utsläpp per omsatt miljon och per anställd. Fältgeoteknik har ökat både sina totala 
koldioxidutsläpp samt utsläpp per anställd men minskat sina utsläpp per omsatt miljon.  
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Inköp  
Vad gäller inköp av kontorsmaterial och livsmedel strävar Norconsult efter att välja miljömärkta 
alternativ när så är möjligt. I dagsläget är vårt kaffe, te, mjölk och frukt miljömärkta och en stor andel 
av vårt kontorsmaterial märkt med t.ex. Svanen, Falken eller EU-blomman.  
 
Vidare köper vi hyrbilstjänster av Sunfleet, AVIS, PEGE-minibuss med flera vilket ger oss tillgång till 
bilar med alternativt bränsle i form av etanol, gas och el.   
 
Avfall  
Vi tycker som företag att det är viktigt att hålla koll på vad som produceras och återvinns. Därför har vi 
tydliga rutiner för hantering av vanligt och farligt avfall. I våra miljörutiner finns instruktioner gällande 
bland annat avfallshantering och farligt avfall, inköp och hantering av kemikalier, tvätt av fordon, hur vi 
ska arbeta för att minimera vår energiförbrukning, samt rutiner för såväl upphandling av varor och 
tjänster till verksamheten som rutiner för resor.  
 
I våra miljörutiner finns även angivet vem eller vilka som ansvarar för att rutinerna följs inom varje 
område. Norconsult producerar en relativt liten mängd farligt avfall (främst kontoren i Göteborg och 
Stockholm). Fältgeotekniks verksamhet och utredningar genererar dock en viss mängd farligt avfall. 
Statistik förs gällande de mest betydande avfallskategorierna olja, förorenad jord och aerosoler. För 
mindre betydande avfallskategorier som batterier och lampor etc. förs enbart statistik gällande 
Göteborgskontoret under kategorin ”grön station”.   
 
I tabell 1 och 2 presenteras statistik över Norconsults och Fältgeotekniks mest betydande 
avfallskategorier för år 2017 jämfört med år 2016.  

Tabell 1. Avfall Norconsult 

Tabell 2. Avfall Fältgeoteknik 

 

Avfall Norconsult 

(Stockholm och Göteborg) 2016 2017 

Förorenade jordprover 484 1333 

Aerosoler  71 

Elektronik  802 

Grön station*   68 

Järnskrot  69 

Kontorspapper  2110 

Wellpapp  1344 

 

Avfall Fältgeoteknik  2016 2017 

Avfall till sortering 4880 287 

Olja från bottenslam 600  

Aerosoler  8 

Oljefilter  39 

Småbatterier  39 

Spillolja  221 
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Miljöbedömning av leverantörer  
För Norconsult är det viktigt att ha koll på att våra leverantörer och underkonsulter agerar 
ansvarstagande och hållbarhetsorienterat. Enligt den senaste ISO-standarden 14001:2015 (vilken 
Norconsult kommer att gå över till under 2018) är det numera ett krav att vi tar reda på huruvida våra 
leverantörer har ett miljöledningssystem och en miljöpolicy för sin verksamhet eller ej. 
 
För att ta reda på detta skickar Norconsult ut enkäter till våra leverantörer där de bland annat får ange 
om de har ett miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy eller ej. Om så inte är fallet måste detta 
förklaras. Till exempel arbetar vi med ett antal mindre företag med få anställda där det inte finns något 
behov av ett miljöledningssystem.  
 
Som tidigare nämnts skickades vår enkät under 2017 ut till våra 216 leverantörer, vilket alltså innebär 
att samtliga har fått möjlighet att svara på om de har ett miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy. 
Enkäten omfattar även frågor om kvalitetssystem och kvalitetspolicy samt registreringsbevis. 88 av 
leverantörerna inkom med svar vilket innebär att 40,7 procent av våra leverantörer i praktiken har 
granskats. 65 av leverantörerna har godkänts. Godkännandet är dock kopplat till mer än bara 
miljörelaterade krav. 16 av de 88 leverantörer som inkommit med svar saknar både 
miljöledningssystem och miljöpolicy. För 10 av dessa finns skäl eller förklaring, medan detta saknas 
för övriga tre. 13 av de 16 leverantörer som både saknar miljöledningssystem och miljöpolicy är därför 
godkända. Det är i dagsläget oklart hur övriga tre fall ska hanteras men troligen kommer svar från 
dessa leverantörer krävas. Det råder även osäkerhet kring hur vi ska hantera det faktum att så många 
leverantörer inte svarar på enkäten, vilket i många fall beror på att enkäten inte nått rätt person hos 
leverantören. Rutiner och dokumentation för förbättrad uppföljning i frågan är dock under 
framtagande. 
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Vårt engagemang 
 
Som samhällsbyggare vill vi visa vårt engagemang för en hållbar utveckling genom konkreta aktiviteter 
internt samtidigt som vi vill ge vårt stöd till andra organisationer som gör en insats för samhället.  
 
Med vårt initiativ Smart pendling vill vi uppmuntra våra medarbetare att minska bilåkandet till och från 
jobbet och välja mer klimatsmarta transportmedel. Genom en intern utmaning tävlar våra medarbetare 
i antalet gånger samt vilken distans de tagit sig till och från jobbet på ett miljövänligt sätt, genom att 
antingen gå, cykla eller åka kollektivt. Varje år utses årets pendlingskontor och årets pendlingsteam. 
År 2017 var den vinnande distansen i cykel på individnivå 174,4 mil och den vinnande distansen för 
promenad 25,72 mil.  
 
Årets pendlingskontor blev Malmö som hade ett deltagande på 63 procent bland samtliga 
medarbetare. I Göteborg lyckades team Plan peppa varandra bäst och fick ett aktivt deltagande om 77 
procent inom gruppen.      
 
Norconsult vill som företag även uppmärksamma den negativa miljöpåverkan som sker från dagens 
köttkonsumtion och utmanar därför våra medarbetare att välja vegetariska alternativ genom vår så 
kallade lunchutmaning. Våra medarbetare väljer även i denna utmaning om de vill tävla som lag eller 
individuellt. Varje år delas ett pris per deltagande kontor ut till årets lunchutmanare.  
 
Förutom våra interna utmaningar under det gånga året har vi även stöttat ett antal organisationer som 
vi tycker gör en viktig insats för samhället.   

Göteborgsgirots cykelskola  
Skolan ger 14 vuxna och sju barn i Gårdsten möjlighet att lära sig att på helt egen hand manövrera en 
cykel för första gången i sina liv.  
 
Ingenjörer utan gränser  
Ingenjörer utan gränser bedriver och stödjer projekt baserade på ingenjörskompetens, ofta i 
samarbete med lokala organisationer och vi har som mål att hitta tekniska lösningar anpassade för 
och med respekt för lokal kompetens, kultur och värderingar. Genom vårt partnerskap stöttar vi deras 
arbete.  
 
Trafikkalendern  
Affärsområde Väg & Bana sponsrar Trafikkalendern i Botkyrka. Trafikkalendern har i 25 års tid arbetat 
för en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö.  
 
Hittaut.nu i Göteborg 
Vi sponsrar Hittaut.nu som har som mål att bli Sveriges största hälso- och friskvårdsprojekt för att få 
människor i rörelse och upptäcka nya platser i sin omgivning.  
 
Faktum  
Norconsult är företagspartner till Faktum som är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 
25 kronor, säljer den för 50 kronor och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte 
välgörenhet. 

Klimatkompensation 
Norconsult klimatkompenserar årligen för vår klimatpåverkan via organisationen CO2 Focus. Genom 
CO2 Focus stöttar vi Norte III-B deponigasanläggning i San Miguel, Argentina. Projektet är godkänt av 
FN eftersom det uppfyller alla kriterier för ett Clean Development Mechanism Project (CDM-projekt).  
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GRI-Index 
GRI 102 
Generella 
uppgifter  

Beskrivning Kommentar Sidh. Besvarat 

102-1 Organisationens namn Norconsult AB 1  
102-2 Aktiviteter, varumärken, 

produkter och tjänster 
 3-4  

102-3 Huvudkontorets lokalisering Göteborg 3  
102-4 Organisationens geografiska 

placering 
 3  

102-5 Ägarstruktur och bolagsform Norconsult AB ingår som ett helägt 
dotterbolag i Norconsult AS och 
koncernen är till 100% 
medarbetarägd.  

3  

102-6 Marknader som 
organisationen är verksam 
på  

 3-4  

102-7 Organisationens storlek  3-4  
102-8 Information om anställda Norconsult har 22 st underkonsulter 3, 6  
102-9 Organisationens 

leverantörskedja 
Våra leverantörer består av 
underkonsulter som vi använder i 
våra kunduppdrag och leverantörer till 
vår egen verksamhet. Underkonsulter 
används när det behövs kompetenser 
inom våra uppdrag som vi själva inte 
förfogar över eller för att utöka vår 
kapacitet. Leverantörer till vår 
verksamhet levererar datatjänster, 
utbildning, kontorsmaterial, mat mm. 

  
 
 
 
 

102-10 Väsentliga förändringar i 
organisationen eller 
leverantörskedjan 

Oförändrad leverantörskedja. Nya 
kontor i Karlstad, Varberg och 
Skellefteå.  

3  

102-11 Tillämpning av 
försiktighetsprincipen 

 13-14  

102-12 Externa principer eller andra 
initiativ som organisationen 
stödjer 

 18  

102-13 Medlemskap i 
branschorganisationer 

Norconsult är medlemmar i följande 
organisationer:  
Norconsult är medlemmar i följande 
organisationer: - CSR Västsverige - 
Branschorganisationen STD - 
Västsvenska handelskammaren - Svenska 
Teknik & Designföretagen - 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 
 
- Sustainable Circle  
- Drive Sweden  
- BIM Alliance Sweden  
- Svensk Solenergi  
- SWERIG (Swedish Rail Industry 
Group)  
- Avfall 

  

102-14 Uttalande från VD  3   
102-16 Värderingar, principer, 

standarder och normer 
 4-5, 11  

102-18 Bolagsstyrningsstruktur CFO ansvar för det ekonomiska 
hållbarhetsarbetet, HR-chef för det 
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sociala och QM-gruppen för det 
miljömässiga hållbarhetsarbetet. VD 
är kvalitetsansvarig.   
De som kan fatta beslut gällande 
ekonomiska, miljömässiga eller 
sociala aspekter är:  
- Styrelsen  
- Lednings- och marknadsgruppen 
(LMG)  
- Ledningsgrupper för respektive 
affärsområde 

102-40 Lista över intressentgrupper  5  
102-41 Kollektivavtal  7  
102-42 Identifiering av 

intressentgrupper 
 5  

102-43 Intressentdialog  5, 10  
102-44 Viktiga frågor för 

intressentgrupperna 
 5  

102-45 Enheter som ingår i 
koncernredovisningen 

Framgår av koncernredovisningen   

102-46 Process för att bestämma 
rapportens innehåll  

 5  

102-47 Lista över väsentliga ämnen 201, 202, 205, 301, 307, 308, 401, 
402, 403, 405, 414, 416, 418, 419  

  

102-48 Förändring av tidigare 
rapporterad information 

Datarapporteringen har fortlöpt i 
tidigare valt rapporteringssystem. I de 
fall inrapporterad information varit 
bristfällig har en kommentar bifogats. 
Detta gäller GRI 308. Bifogade 
kommentarer har förtydligat tidigare 
inrapporterade data.  

  

102-49 Väsentliga förändringar av 
redovisningens avgränsning 
och omfattning 

Inga väsentliga förändringar jämfört 
med år 2016.  

  

102-50 Rapporteringsperiod Kalenderår   
102-51 Datum för senaste rapport 2016 års rapport togs fram under 

2017 och färdigställdes i december 
2017. 

  

102-52 Rapporteringscykel Rapport upprättas 1gång/år   
102-53 Kontaktperson för frågor 

gällande rapportens innehåll 
Miljösamordnare   

102-54 Uttalande om rapportering i 
enlighet med GRI Standards 

Rapportering enligt GRI Standards 
Core 

5  

102-55 GRI-index    
 

GRI 200 
Ekonomi 

Beskrivning Kommentar Sidh. Besvarat 

201-103 MA: 201 – Ekonomisk 
ställning 

 11  

201-1 Skapat och levererat direkt 
ekonomiskt värde 

Utdrag ur Norconsult Koncern Sverige 
Resultaträkning (värde i KSEK) 
Nettoomsättning: 575 128 
Övriga rörelseintäkter: 7 645   
Rörelsekostnader: - 561 701 
Löner och ersättningar  
till anställda: - 367 797 
Skatt på årets resultat: - 3 055 
Årets resultat: 17 337 

3-4  

201-2 Finansiella konsekvenser 
och andra risker och 
möjligheter till följd av 
klimatförändringar 

Vad gäller potentiella 
klimatförändringars inverkan på 
Norconsult kan vi anta att vi kan 
komma att se såväl positiva som 
negativa finansiella effekter. Negativa 
effekter kan uppstå i det fall 

  



 

 2018-03-19  |  21(22) 

klimatpåverkan ändrar förutsättningar 
i projektplaner och påverkar 
leveransen till kund. Det kan finnas 
risk att vite eller skadestånd uppstår i 
det fall vi inte tagit hänsyn till risk och 
tar höjd i tidsplaner för detta. 
Potentiella positiva effekter av 
framtida klimatförändringar skulle 
kunna vara att det bidrar till nya 
affärsmöjligheter vilket i sin tur kan 
bidra till ökad lönsamhet för oss. 

201-3 Pensionsplaner Detaljerad beskrivning finns att läsa i 
vår pensionspolicy.  

8  

202-103 MA: 202- Marknadsmässiga 
löner 

 7 
 

 

202-1 Förhållande mellan 
ingångslön fördelat över kön 
samt jämfört med branschen 

 7  

205-103 MA: 205 - antikorruption  11  
205-1 Verksamheten bedöms för 

risker relaterade till 
korruption 

 11  

205-2 Kommunikation och 
utbildning gällande 
antikorruption 

 11-12  

205-3 Dokumenterade fall av 
korruption samt åtgärder 

 11  

 

GRI 300 
Miljö 

Beskrivning Kommentar Sidh. Besvarat 

301-103 MA: 301- Material  13-15  
301-1 Använt material fördelat på 

vikt eller volym 
 16  

307-103 MA: 307- Lagefterlevnad 
(miljölagar) 

 14  

307-1 Lagbrott (miljölagar) Noll   
308-103 MA: 308 – Miljöbedömning 

av leverantörer 
 16-17  

308-1 Nya leverantörer som 
bedömts utifrån miljöaspekter 

 16-17  

308-2 Negativ miljöpåverkan i 
leverantörskedjan och 
vidtagna åtgärder 

 16-17  

 

GRI 400 
Socialt   

Beskrivning Kommentar Sidh. Besvarat 

401-103 MA: 401- Sysselsättning  6-8  
401-1 Personalomsättning  6  
401-2 Förmåner för anställda  7-8  
401-3 Föräldraledighet  8  
402-103 MA: 402- Information till 

anställda 
 7  

402-1 Framförhållning gällande 
information kring 
organisationsförändringar  

 7  

403-103 MA: 403- Hälsa och säkerhet  9  
403-1 Arbetstagarnas 

representation i fackliga 
forum 

2017 Lokala fackliga klubbar finns i: 
Göteborg Ludvika Luleå/Piteå 
Unionen har bildat riksklubb ur 
lokalklubben i Göteborg som 
representerar alla Unionen-
medlemmar.  
Skyddsombud representerar sin 

7  
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arbetsplats och möter arbetsgivaren i 
skyddskommittén en gång per kvartal. 
De fackligt förtroendevalda för 
Unionen samt SACO (Sveriges 
Ingenjörer och Sveriges Arkitekter) 
och arbetsgivaren utbyter 
erfarenheter och information en gång 
per månad under sk Facklunch. 
Information och förhandling enligt 
MBL och LAS vid behov. 

403-2 Sjukfrånvaro och 
olycksstatistik 

Anmälan av tillbud, färdolycka och 
arbetsskada Vid tillbud, färdolycka 
eller en arbetsskada involveras HR 
och närmsta chef. Tillsammans med 
skyddsombudet på arbetsplatsen görs 
en anmälan till Försäkringskassan. 
Försäkringskassan rapporterar sedan 
ärendet vidare till arbetsmiljöverket. 
Vid allvarligare arbetsskada 
informeras arbetsmiljöverket direkt. 
 

9-10  

403-4 Hälso- och 
säkerhetsaspekter som 
omfattas av kollektivavtal 

Arbetsmiljömål/sociala mål sätts upp 
och följs upp årligen 

7, 9  

405-103 MA: 405- Mångfald och 
jämställdhet 

 6  

405-1 Mångfald inom styrande 
organ och bland anställda 

2017 års Lednings- och 
Marknadsgrupp i Norconsult AB 
består av: - 4 män, 3 kvinnor - 
Ålderssegment: 30-40 år 1 st, 40-50 
år 2 st, 50-60 år 4 st 

6  

405-2 Löneskillnader för kvinnor 
och män 

 7  

414-103 MA: 414- Social bedömning 
av leverantörer 

 11-12  

414-1 Antal nya leverantörer som 
bedömts gällande sociala 
aspekter 

Ingen negativ social påverkan har 
konstaterats i leverantörskedjan. 
 

12  

416-103 MA: 416- Kundens hälsa och 
säkerhet 

Vårt arbete är styrt av lagstiftning vad 
gäller hälsa och säkerhet för 
slutanvändaren (Boverkets 
Byggregler, Trafikverket anvisningar 
för vägar och gators utformning mm). 
Vid leveranser till kund ingår en 
granskning om dessa regelverk har 
följts. Under det gångna året har inga 
brister rapporterats kring hälsa och 
säkerhet gällande våra produkter eller 
tjänster. 
 

13  

416-1 Bedömning av produkter och 
tjänster gällande hälsa och 
säkerhet  

 13-14  

416-2 Brister gällande hälsa och 
säkerhet rörande produkter 
och tjänster 

Eftersom vi ytterst sällan levererar 
direkt till slutanvändaren får vi inte 
heller informationen om påverkan på 
kundernas hälsa och säkerhet direkt. 
Detta gör att det är svårt att få 
uppgifter om vår noncompliance i 
denna fråga.  
 

  

418-103 MA: 418- Kundens integritet   12  
418-1 Fall av förlust av kunddata  12  
419-103 MA: 419- Laglydighet  11  
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