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ORD FRÅN VÅR VD

F
ör Norconsult har hållbarhet varit en viktig hörnsten 
ända sedan företaget startades i början av femtiotalet, 
skillnaden var bara att namnet ”hållbarhet” inte var upp-
funnet då. Vi har länge haft en resepolicy kopplat mot 

att begränsa vår negativa miljöpåverkan, sorterat sopor och så 
vidare men det är i våra projekt som vi kan göra störst skillnad.  
 
Internt ser vi en minskning av CO

2
-utsläppen per anställd  

under 2020. Det farliga och det icke-farliga avfallet har ökat 
i absoluta tal  vilket är ett resultat av att Stockholmskontoret 
hade två hämtningar 2020 men ingen 2019. CO

2
-utsläppen 

från transporter har gått ner något men det faktum att vi  
öppnat nya kontor samt att vi rest mer med bil under  
pandemin ökar å andra sidan på utsläppen. Hur gärna jag än  
vill tolka minskningen av utsläppen per anställd som ett 
resultat av vårt systematiska hållbarhetsarbete på bolaget så 
är nog sanningen den att Corona-pandemin är anledningen. 

Under 2020 har 80% av våra medarbetare arbetat från  
bostaden och de flesta tjänsteresor har ersatts av digitala 
möten. Det exakta svaret kommer vi inte att få förrän i slutet 
av 2021. Personligen hoppas jag att pandemin har ökat på 
vår krismedvetenhet och fått gemene man att förstå att 
pandemin bara är en föraning av vad en global klimatkris 
kommer att innebära. 

För att citera Victor Galaz, Deputy Director, Stockholm  
Resilience Centre: – Corona är vårt 100 meterslopp men klimat- 
utsläppen är vårt ultramaraton.

Det är i våra projekt som vi kan göra störst skillnad när det  
gäller att få fram hållbara lösningar och minimera CO

2
-utsläpp. 

I den kundenkät som ingår i vår projektuppföljning får vi bra 
resultat, ett medelbetyg på 4,4 av 5 möjliga på frågan  
”Hur väl har Norconsult hanterat miljöfrågorna i uppdraget?”.  
Här kan vi klappa oss själva på axeln. Men, det som förbryllar 
mig är att i samma kundenkät svarar endast 40% av våra kunder 
att miljöfrågorna är viktiga eller relevanta.

Hur kan det vara möjligt? Min analys är att våra kunder är för 
pressade både i tid och av ekonomi så man mäktar inte med att 
ta hållbara kliv i projekten. Här har vi som rådgivare och konsulter 
ett ansvar att visa vägen, för det ju trots allt i projekten vi  
tillsammans kan göra störst skillnad.
 
Under 2020 har vi därför stärkt upp vår interna organisation 
med en bolagsövergripande hållbarhetsgrupp, varje affärs- 
område har en utpekad hållbarhetsansvarig och ute i linje- 
organisationen har vi hållbarhetsambassadörer, allt för att lätt 
kunna bolla hållbara idéer, lösningar och välja rätt verktyg i ett 
projekt. I affärsplanen för 2021 har vi dessutom skruvat upp våra 
interna mål till att den interna verksamheten ska ha nettonoll- 
utsläpp senast 2030.
 
Det är nu det måste hända - Let’s create a sustainable future!
 
 
 
Ljot Strömseng, VD

“DET ÄR I VÅRA PROJEKT 
SOM VI KAN GÖRA STÖRST 
SKILLNAD NÄR DET GÄLLER 
ATT FÅ FRAM HÅLLBARA 
LÖSNINGAR OCH MINIMERA 
CO

2
-UTSLÄPP”

Norconsult rapporterar enligt GRI. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet vill vi medverka till en hållbar utveckling, såväl 
lokalt som globalt. Hållbarhetsrapporten ger oss möjlighet att upptäcka förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter 
inom hela organisationen. Norconsults hållbarhetsrapport har tagits fram i enlighet med GRI Standards på kärnnivå. Därför 
presenteras 2020 års Hållbarhetsrapport i form av GRI-index av våra väsentliga frågor. 

Från och med 2020 års rapport har Norconsult valt att kontinuerligt under hela året rapportera om hållbarhet på Norconsults 
hemsida i stället för att samla informationen i en separat rapport.
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102-1  
Organisationens namn

Norconsult AB

102-2  
Verksamhet, varumärken, 
produkter och tjänster

Vi 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. Med samordnad specialistkompetens gör vi oss attraktiva 
och konkurrenskraftiga.  
 
Vår 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 samhällsbyggnad i Sverige. 

102-3  
Huvudkontorets lokalisering

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.

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. 
 
Norconsult AB är ett helägt dotterbolag i Norconsultkoncernen.  
Koncernen är till 100% medarbetarägt.

102-6  
Marknader som organisationen 
är verksam på

Norconsult har 4400 anställda, med huvudkontor i Sandvika, Norge. Koncernen har 
förutom 58 kontor i Norge, dotterbolag i Sverige, Danmark, Island, Polen, Sydafrika, 
Mocambique, Filipinerna, Thailand, Malaysia och Nya Zeeland. Samanlagt har  
Norconsult mer än 100 kontor globalt.

102-6  
Sektorer

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhälls planering och projektering 
inom samhällsbyggnadssektorn. Våra kunder finns inom kommuner, kommunala bolag, 
regioner, statlig verksamhet och närlingsliv.

102-6  
Typer av kunder och 
förmånstagare

Norconsults kunder finns inom kommunala bolag (9%), kommuner (5%), Norconsultkoncernen 
(<1%), näringsliv (61%), privatpersoner (17%), regionala bolag (fd landsting) (1%), statlig verk-
samhet (4%) och utländska bolag (3%).

Kategorierna skiljer sig från tidigare data då bolaget har gjort uppdatering av kundregistret 
under hösten 2020.

102-7  
Organisationens storlek

876

Antal tillsvidareanställda 812

Antal tillsvidareanställda  
– varav män

495

Antal tillsvidareanställda  
– varav kvinnor

317
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Antal visstidsanställda 64

Antal visstidsanställda  
– varav män

39

Antal visstidsanställda  
– varav kvinnor

25

Antal tillsvidareanställda, 
uppdelat per region

Avsteg. Norconsult har ingen regionindelning.

Antal visstidsanställda,  
uppdelat per region

Avsteg. Norconsult har ingen regionindelning.

Antal heltidsanställda 798

Antal heltidsanställda  
- varav män

487

Antal heltidsanställda  
- varav kvinnor

311

Antal deltidsanställda 14

Antal deltidsanställda  
- varav män

8

Antal deltidsanställda  
- varav kvinnor

6

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 man har.  
Bolaget använder underkonsulter i det fall man behöver utöka med kompetens eller 
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)

Inte applicerbart.

102-8  
Information om anställda

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

102-9  
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 själva inte förfogar över, eller för 
att utöka sin kapacitet. Leverantörer till verksamheten levererar datatjänster, utbildning, 
kontorsmaterial, mat med mera.
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102-10  
Ändringar i storlek

Under året har följande förändringar skett i organisationen:
Norconsult har etablerat sig på tre nya orter: Gävle, Trollhättan och Alingsås.

Segmentet El & Automation har etablerat ett betydande industrisegment och stärkt 
närvaron i både Sundsvall, Gävle, Östersund, Örnsköldsvik och Göteborg.

Egil Hogna tog över som koncernchef i moderbolaget Norconsult AS den 1 december 
och efterträdde Per Kristian Jacobsen som varit koncernchef sedan 2014.

102-10  
Ändringar i leverantörskedja

Leverantörskedjan är oförändrad.

102-11 
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 försiktighets-
principen.

102-12 
Externa initiativ som organisationen  
stödjer/omfattas av

2020 anslöt Norconsult sig till initiativet ”Kranmärkt” - en, av Svenskt Vatten, nationell håll-
barhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten. 

Norconsult sponsrar följande initiativ/organisationer/personer: 
• Ingenjörer utan gränser 
• Wateraid 
• Göteborgsvarvet 
• CEMASYS (klimatkompensation)
• Faktum 
• Hitta.ut i Göteborg 
• Trafikkalendern i Botkyrka 
• Göteborgsgirots cykelskola 
• Frida Åkerström, Svensk Mästare och OS-aspirant i kulstötning
• Robert Kallin, SM-guld i triathlon

102-13 
Medlemskap i organisationer

Norconsult är medlemmar 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

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.



GRI-RAPPORT 2020

6

Generella upplysningar

GRI-RAPPORT 2020

102-18 
Organisationens 
styrningsstruktur

De svenska bolagen styrs genom sina respektive styrelser samt utifrån ansvar och befogen- 
heter enligt den myndighetsmatris 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 (QM) är kvalitetsansvarig. Operativt ansvarar utsedd QM-grupp 
för det miljömässiga hållbarhetsarbetet. Miljösamordnaren ansvarar för verksamhetens 
miljöarbete och hållbarhetssamordnaren över det övergripande hållbarhetsarbetet. 
CFO ansvarar för det ekonomiska hållbarhetsarbetet och HR-chef för det sociala håll-
barhetsarbetet.

102-40 
Lista över intressentgrupper

Norconsults huvudakliga intressenter är:
1. Kunder
2. Medarbetare
3. Koncern
4. Direkta kravställare
5. Framtida medarbetare

Bolaget har även identifierat andra intressentgrupper, såsom media & PR, kundens kund, 
underkonsulter, leverantörer med flera.

102-41 
Kollektivavtal

Alla anställda omfattas av kollektivavtal.

102-42 
Identifiering och urval av 
intressenter

Norconsult genomförde 2017 en workshopserie med syftet att skapa en bättre utgångs-
punkt och struktur för att på ett effektivt sätt börja hållbarhetsrapportera. Workshop- 
serien bestod av tre tillfällen där workshop ett behandlade intressenter, workshop två; 
väsentlighet och workshop tre; vilka Norconsult är i ett bredare hållbarhetssammanhang. 

Bolagets viktiga intressenter är de som har en betydande påverkan på företaget, men 
även de intressenter som man på Norconsult kan ha en betydande påverkan på.
När de tre workshoparna var klara drog Norconsult slutsatsen att de intressentgrupper 
man bör lägga störst fokus på är följande fem:

1. Kunder
2. Medarbetare
3. Koncern
4. Direkta kravställare
5. Framtida medarbetare

102-43 
Metoder för intressentdialog

Norconsult för en löpande dialog med sina intressenter dels genom daglig kontakt och 
dels genom månatliga möten och andra typer av dialogtillfällen. Under 2020 skedde de 
flesta möten digitalt. 

Dialogen med kunder sker dagligen genom ramavtal, kundenkäter, möten i uppdragen, 
samtal och under digitala konferenser. Genom informella och formella medarbetarsamtal, 
vecko- och informationsmöten, intranät och medarbetarenkäter för Norconsult dialog 
med intressentgruppen medarbetare. Dialog med Norconsultkoncernen sker främst 
genom möten och redovisningar, såsom exempelvis ekonomisk uppföljning.

Framtida medarbetare träffar Norconsult på arbetsmarknadsdagar, studentaktiviteter 
och branschmässor, vilka var totalt 20 stycken under 2020. Bolaget har även rekryte-
ringskampanjer varje kvartal samt tar emot ex-jobbare och praktikanter.
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102-44 
Nyckelfrågor och 
organisationens bemötande

Kunder
Denna intressentgrupp förväntar sig att Norconsult ”agerar bra”, levererar kvalitet, har en 
hög kreditvärdighet samt erbjuder en god arbetsmiljö för sina anställda. 

Medarbetare
Norconsults medarbetare förväntar sig att Norconsult agerar på ett ansvarsfullt sätt, tar 
ansvar för miljön samt erbjuder en god, trygg och utvecklande arbetsmiljö. Medarbetarna 
vill vidare känna sig stolta över sin arbetsplats.

Koncern
Koncernen ställer krav gällande Norconsults lönsamhet, förväntar sig hög kvalitet i 
uppdragen, att Norconsult lever upp till gällande lagkrav samt att Norconsult hanterar 
PR-relationer på ett önskvärt sätt.

102-44 
Nyckelfrågor per intressentgrupp

Hållbara lösningar, ansvar, engagemang och trivsel.

102-45 
Alla enheter som inkluderas

All bolag i Norconsult AB ingår i den finansiella redovisningen.

102-46 
Process och avgränsningar 

Inför årets rapport har Norconsult vidhållit tidigare fastställt innehåll och avgränsningar. 
Innehållet i rapporten är baserat på den information som framkom i intressent- och 
väsentlighetsanalysen som gjordes 2017.

Vidare har bolaget inkluderat en referensgrupp och styrgrupp i arbetet med rapporten 
för att definiera innehåll, avgränsning samt för att förankra arbetet internt. Referensgruppen 
består bland annat av Norconsults Hållbarhetsgrupp som leds av bolagets hållbarhets-
samordnare. Hållbarhetsgruppen består av hållbarhetsansvariga från varje affärsområde 
och bildades under 2020.

För att säkerställa rapportens kvalitet har Norconsult applicerat redovisningsprinciperna  
genomgående i redovisningen.

102-46 
Användning av 
redovisningsprinciperna

En workshopserie genomfördes under våren 2017. Deltagare från ledningsgrupp samt 
kvalitetsorganisationen deltog i arbetet med att identifiera intressentgrupper och koppla 
deras intresse till de mest väsentliga ämnena.

102-47 
De väsentliga frågorna

Norconsults högst prioriterade GRI-ämnen och lagkrav: 

Ekonomi
201 Ekonomisk ställning 
202 Marknadsmässiga löner 
205 Antikorruption

Miljö
305 Utsläpp
306 Avfall 
307 Lagefterlevnad
308 Miljöbedömning av leverantörer

Socialt
401 Sysselsättning
402 Information till anställda 
403 Hälsa & säkerhet
405 Mångfald & jämställdhet
414 Social bedömning av leverantörer
416 Kundens hälsa & säkerhet 
418 Kundens integritet 
419 Laglydighet

102-48 
Förändringar av information

Norconsult har övergått till standard 403: 2018 Hälsa och Säkerhet i enlighet med 
GRI-rapportering.
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102-49 
Betydande förändringar av
väsentliga frågor

Norconsult har övergått till standard 403: 2018 Hälsa och Säkerhet i enlighet med 
GRI-rapportering.

102-50 
Redovisningsperiod

1 januari 2020 - 31 december 2020.

102-51 
Datum för publicering av  
senaste redovisningen

20 mars 2020.

102-52 
Redovisningscykel

Rapport tas fram varje år.

102-53 
Kontaktperson för redovisningen

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

102-54 
Redovisning i enlighet  
med GRI Standards

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

102-55 
GRI-index

Se sid 3-35.

102-56 
Extern gransking

Hållbarhetsrapporten granskas överskådligt av revisionsbyrån EY som gör ett revisors- 
utlåtande, se sid 36-37.
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Norconsult har löpande korrekt finansiell och operativ rapportering för att säkerställa god 
kontroll och att bolaget följer plan och når uppsatta mål. 

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsult gör fulla bokslut månadsvis som rapporteras till koncern och till verksam-
heten där resultatet kommuniceras till hela organisationen. Månadsvis följer bolaget 
även upp resultat och nyckeltal i ledningen samt på interna möten med linjen och verk-
samheten. Resultat och nyckeltal jämförs löpande mot budget och prognos för att arbeta 
mot måluppfyllnad samt för att arbeta proaktivt med identifierade potentiella avvikelser. 
Kvartalsvis genomförs Business reviews som är mer omfattande ekonomiska kvartals- 
genomgångar till koncernledningen. 

Norconsult har årliga externa revisioner för att säkerställa efterlevnad av interna processer 
och gällande lagkrav. I samband med årsbokslut revideras räkenskaper och rapportering 
av externa revisorer.

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

För att säkerställa att Norconsult har korrekt rapportering arbetar bolaget löpande med 
att kvalitetssäkra systemen för effektiva processer och för att säkerställa god analys och 
uppföljning. Detta är av vikt för att säkerställa rätt verktyg för kontroll. Norconsult och  
koncernen har även ett internkontrollprogram för att säkerställa att kraven för god intern-
kontroll uppfylls. Inom koncernen finns en egen auditorganisation för att säkerställa 
löpande kontroll, styrning och uppföljning av bland annat internkontroll. Auditorganisationen 
utför årligen revisioner på sina dotterbolag för att säkerställa att Norconsult uppfyller 
och efterlever kraven för internkontroll.

201-1 
Vinst på rörelseresultat

Norconsult AB (koncern)            36 663 kSEK

201-1 
Nettoomsättning

Norconsult AB (koncern)            1 000 970 kSEK

201-1 
Övriga rörelseintäkter

Norconsult AB (koncern)            2 217  kSEK

201-1 
Rörelsekostnader

Norconsult AB (koncern)            966 524 kSEK

201-1 
Personalkostnader

Norconsult AB (koncern)            633 031 kSEK

201-1 
Skatt på årets resultat

Norconsult AB (koncern)            9 911 kSEK

201-1 
Årets resultat

Norconsult AB (koncern)            24 442 kSEK
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201-2 
Finansiella konsekvenser och 
andra risker och möjligheter till 
följd av klimatförändringar

Klimatförändringar innebär en stor utmaning för världen och samhället i stort. 
För Norconsult ligger den främsta risken i att inte vara redo gällande kompetens och 
kunskap inom hållbarhet som kan behövas i projekt. Genom att dels arbeta kontinuerligt 
med kunskapshöjande insatser om de utmaningar som ett klimat i förändring innebär, 
och dels utveckla hur bolaget kan tillämpa kunskapen i projekt kommer man att minska 
risken för att förlora i konkurrenskraft gentemot ens konkurrenter. Genom kontinuerlig 
kunskapsinhämtning och utveckling av bolagets hållbarhetsprestanda kan man identifiera 
nya affärsmöjligheter som ytterligare hjälper samhället med den nödvändiga omställning 
som vi står inför. Eftersom hållbarhetsutmaningarna är både komplexa och tvärdisciplinära 
behöver bolaget arbeta systematiskt i hela organisationen för att erbjuda sina beställare 
så bra lösningar som möjligt.

201-3 
Förklara anslutning till 
kollektivavtal och ITP-plan

Norconsults tjänstepensionsplan innehåller ett flertal produkter som tillsammans täcker 
de flesta medarbetares behov. Vissa produkter är tecknade för samtliga medarbetare, 
andra är bara tecknade för vissa medarbetare, samt vissa produkter är valbara för med-
arbetaren att teckna (medför extra kostnad för medarbetaren).  

Ålderspension  
• 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.

På Norconsult är Flexpensionen valbar för alla prov- eller tillsvidareanställda. Nyanställd 
medarbetare behöver ta ställning i frågan. Att avstå från flexpension ger effekter som 
påverkas av flera olika faktorer och antaganden. Den som inte gör något val får den 
kompletterande flexpensionspremien automatiskt. De som är under 25 år omfattas inte 
av Flexpension och behöver således inte ta ställning i frågan.
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

LiVE är Norconsults plattform för en koncerngemensam företagskultur. LiVE kan summeras 
i 10 principer som beskriver det förhållningssätt som ska känneteckna de som arbetar i 
Norconsult. LiVE ska genomsyra medarbetarnas arbetssätt och ska leda till framgång för 
Norconsult. Bolaget lönekriterium grundar sig på dessa principer som finns i LiVE. 

Norconsults lönepolitik ska motivera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling 
och arbetstillfredsställelse på ett sådant sätt att Norconsults samlade resultat förbättras. 
Utgångspunkten för Norconsults lönesättning är kopplingen mellan mål, resultat och 
lön. En lönesättning grundad i medarbetares prestation och arbetets svårighetsgrad ger 
individuella och differentierade löner vilket leder till rätt satt lön för medarbetare.

Lönepolitiken ska göra att Norconsult kan hävda sig på arbetsmarknaden och framstå 
som en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som framtida medarbetare. 

Ambitionen är att rekrytera de bästa medarbetarna och med det syftar man på både färdigheter 
och attityder. Juniora som seniora, kvinnor som män och med olika bakgrunder och erfarenheter. 
Norconsult eftersträvar rekryteringar som leder till ökad mångfald, både i bolaget som 
helhet som i det aktuella teamet. När det kommer till jämställdhet tillhör Norconsult de 
bästa i branschen, men frågan är fortsatt i fokus.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Lönekriterium som grundar sig i bolagets kärnvärden, LiVE, kommuniceras via utbildning 
för nyanställda, intranät och seminarium. Värderingarna i LiVE måste vara helt uppfyllda 
för att löneökning ska vara möjlig. Denna bedömning gör teamchefen. På teamnivå jobbar 
man med individuell lönesättning bl.a. genom att hålla medarbetaren informerad och 
delaktig i lönesättningsprocessen och lönesamtal mellan medarbetare och närmaste chef.

För att identifiera osakliga löneskillnader utförs varje år en löneöversyn som ska säkerställa 
att varje medarbetare har blivit sedd och bedömd efter prestation. Översynen kallas 
lönekartläggning och utförs av HR-avdelningen i samverkan med de fem fackklubbarna. 
Frånvaro på grund av föräldraledighet och sjukdom ska inte missgynna medarbetaren. 
Tjänstlediga mer än tre månader omfattas inte av löneavtalet.

Norconsult genomför en lönekartläggning varje år i samband med lönerevisionen enligt 
krav som ställs i Diskrimineringslagen. Syftet är att upptäcka eventuella skillnader i lön 
och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor som har samma eller likvärdiga 
arbeten och som inte har sin orsak i sakliga skäl.

Lönepolicy och LiVE är Norconsults specifika dokument för hantering av frågan.

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen 

Under 2020 implementerades en karriär- och befattningsmodell i bolaget med en tydlig 
struktur kring roll- och kompetensmodell. Implementeringen har gjort det möjligt att ta 
fram en god statistik internt. Vi förväntar oss att denna data får högre kvalitet under 2021 
när befattningarna kalibreras och valideras ytterligare en gång under kvartal 1 2021.

Resultatet används för att följa upp lönenivåerna kontinuerligt. Lönekartläggningen 
används för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan könen, men också lönenivå och 
löneutveckling för olika kompetensområden och typer av tjänster.

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

Norconsult tillämpar rekommenderade ingångslöner för civilingenjörer, högskoleingenjörer, 
naturvetare och arkitekter som fastställs i samråd med fackförbunden. Ingångslönerna 
regleras inte i kollektivavtal, men via Innovationsföretagens HR-nätverk görs jämförelser 
mellan företagen, på just ingångslöner. Lönerna är inte reglerade i avtalstext och det finns 
inget tvång att följa branschstandard. Företagen är måna om att ha marknadsmässiga 
löner, eftersom efterfrågan på kompetens är stor.  
 
Norconsult har inga osakliga löneskillnader i ingångslöner mellan män och kvinnor.

Ekonomi - Marknadsmässiga löner
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Norconsult har i sina befintliga processer god kontroll genom rutiner och inbyggd kontroll, 
samt genom attestering/godkännande i de befintliga systemen. Detta styrs av styrelsen 
och på koncern beslutat attestregelverk. Bolaget ser att fokus på internkontrollen ökat 
väsentligt de senaste åren. Bolaget ser det som en viktig fråga och arbetar med förbätt-
ringsarbete kontinuerligt för att säkerställa att regelverk följs och oegentligheter förhindras. 
Inom koncernen finns en organisation, rutiner och processer för att revidera och utvärera 
detta varje år genom bland annat revisioner.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsults företagskultur är väl förankrad i principerna om pålitlighet och respekt för 
andra människor. De etiska riktlinjerna återspeglar gällande lagar, liksom bolagets kärnvärden: 
pålitlig, inkluderande, kompetent och engagerad. Riktlinjerna ger en uppförandekod som 
ska följas när man representerar Norconsult och påverkar hur man som medarbetare 
ska handla eller inte. En viktigt riktlinje är att bolaget ska tåla transparens i alla lägen.

Enligt kvalitetssystemet och internkontrollskraven ska Norconsults leverantörer anta och 
skriva under koncernens och bolagets uppförandekod, enligt rutiner i kvalitetssystemet. 

Antikorruption är en viktig fråga som Norconsult har fokuserat på de senaste åren.  
Vi har lagt mer resurser på interna kontroller kopplat till attestering och godkännande  
av ekonomiska dokument. Attestregelverket har tagits fram på koncernnivå. Koncernens 
rutiner och processer utvärderas årligen för att säkerställa ständiga förbättringar.

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultatet av 
utvärderingen

Norconsult fokuserar kontinuerligt på att utveckla internkontrollen för att säkerställa att 
den är god samt att man på bolaget uppfyller koncernens krav på t ex; två par ögon på 
väsentliga transaktioner, att man följer beslutade attestregelverk samt tydliga anbud- och 
inköpsprocesser. Det är viktigt att bolaget har rätt system som kan stötta och i detta arbetet 
och den administration som kommer av det. Genom interna och externa revisioner 
utvärderas processerna årligen för att säkerställa att dessa fungerar.

205-1 
Antal verksamheter som har 
riskbedömts

2

205-1 
Procent av verksamheten som 
har riskbedömts

100%

205-1 
Betydande risker som har 
identifierats

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 leverantörer och att 
inköpet är av väsentligt värde ska leverantörerna underteckna koncernens code of conduct. 
Här framgår bolagets uppförandekoder som säkerställer att alla parter handlar rätt.

Norconsult bör också vara uppmärksam på hur man driver processen i samband med 
ny affärsrelation och ny affär. För att säkerställa att man på bolaget handlar rätt och 
inom ramarna för lagar och regler har man sitt internkontrollsprogram, vilket alla anställda 
i bolaget går igenom via e-learningkurser som skickas ut årligen. Detta tillsammans med 
inbyggd kontroll i systemen i form av t ex två par ögon ska säkerställa att bolaget inte 
utsätts eller utsätter någon för mutor och korruption.

205-2 
Antal och procent av 
styrelsemedlemmar, per region

I Sverige är antikorruptionsprogrammet samt bolagets code of conduct kommunicerat 
till alla styrelsemedlemmar i Norconsult AB (6 st) samt Norconsult Fältgeoteknik AB  
(4 st). Myndighetsmatris är kommunicerad och beslutad via styrelsen i båda bolagen.
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205-2 
Antal och procent av 
medarbetare, per region och 
medarbetarkategori

Antikorruptionsprogrammet är kommunicerat till alla anställda inom Norconsult- 
koncernen. Alla medarbetare genomgår en obligatorisk e-learning, som skickas ut varje 
år för att säkerställa att alla har information om vad som gäller och Norconsults code 
och conduct och etikprogram som ligger i LiVE.

205-3 
Antal dokumenterade fall

0

205-3 
Dokumenterade fall av 
korruption - beskrivning

Det finns inga fall av korruption eller mutor under 2020.

Ekonomi - Antikorruption
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Norconsult har bedrivit ett aktivt miljöarbete under lång tid. Bolaget har genom att  
identifiera ett antal miljöaspekter av betydande grad och därmed lagt en viktig grund för 
sitt hållbarhetsarbete. 

De interna klimatutsläppen kommer främst från tjänsteresor och kontorens energianvändning. 
Dessa klimatpåverkande utsläpp kommer primärt från tredjepartsaktörer så som flygbolag, 
hyrbilsfirmor och hyresvärdar. Fokus ligger således på hur man väljer att resa på arbetstid 
och energianvändningen från kontoren.

Genom att beräkna och presentera den egna verksamhetens utsläpp görs medarbetarna 
medvetna om bolagets klimatpåverkan och vill på så sätt motivera till att mer klimat- 
vänliga alternativ nyttjas.

Den marginella mängd direkta utsläpp som verksamheten ger upphov till i form av driv-
medel till borrbandvagnar och ett fåtal egenägda bilar är inkluderade i sammanställningen, 
men utgör alltså inte en egen kategori utan är inräknat i den indirekta påverkan.  

Norconsult är ett expansivt företag vilket innebär att man öppnar kontor på nya orter 
samt kan behöva utöka ytan på redan befintliga kontor. I energiberäkningen tar bolaget 
med den statistik som man får av hyresvärdar. Vid byte av lokal eller öppnade av nytt 
kontor är inte alla siffror tillgängliga. 

Norconsult har kontorsbilar på flera av sina kontor. I dagsläget finns ingen rutin för att 
sammanställa kontorsbilarnas årliga förbrukning och körsträcka. Därför redovisas endast 
den tillgängliga data som har kunnat sammanställas och få tillgänglig. 

Avsaknad av data gäller för indirekta utsläpp vid tillverkning av datorer, mobiler och  
kontorsutrustning m.m. Dessa utsläpp är inte medräknade i rapporten.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Under 2020 har Norconsult satsat internt på att bygga upp kompetens och resurser 
inom hållbarhet. Det har skapats en ny tjänst för att hålla ihop hållbarhetsfrågorna, Håll-
barhetssamordnare, och utsetts hållbarhetsansvariga för de olika affärsområdena. Den 
interna miljösamordnaren har fått en större andel av tjänsten avsatt till miljörelaterade 
frågor internt. Det finns även hållbarhetsforum och hållbarhetsgrupper som drivs internt 
inom verksamheten för att stärka hållbarhetsarbetet i bolagets kundprojekt. 

Syftet med kartläggningen av de interna CO
2
-utsläppen är att få underlag om bolagets 

klimatpåverkan och att kontinuerligt kunna förbättra sig inom organisationen, och där- 
igenom minska klimatavtrycket ytterligare. De utsläpp bolaget ändå ger upphov till vill 
man klimatkompensera för vilket sker via den externa organisationen CEMAsys.

Under 2020 har Norconsult valt att ansluta sig till Bygg- och anläggningssektorns natio-
nella färdplan för fossilfri konkurrenskraft som är ett branschöverspännande initiativ lett 
av Fossilfritt Sverige. Färdplanen sätter ytterligare fokus på behovet att minska Norconsults 
interna utsläpp av koldioxid. Norconsult vill ta snabbare steg än färdplanen, och fram till 
2030 ska de interna utsläppen minska med minst 85%. För att lyckas med detta måste 
utsläppen från bland annat transporter minska drastiskt. Transporter står för ca 72% av 
de egna utsläppen. 
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103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsult är en samhällsbyggare med helhetssyn vilket innebär ett förtroende och ett 
ansvar gentemot bolagets intressenter. Norconsults största påverkan ligger i kundprojekten 
och genom de interna avtrycken som bolagets kontor och transporter utgör. Genom att 
styra bolagets interna och externa arbete kan man mäta och förbättra påverkan. Det gäller 
åt båda riktningarna, maximera den positiva påverkan och minimera den negativa.

Policys som styr arbetet:
• Hållbarhetspolicy 
• Resepolicy 

Norconsult har interna mål som är vägledande för arbetet inom hållbarhet: 
• Norconsults egen verksamhet ska ha nettonollutsläpp senast 2030, dvs minst 85%  
   lägre än basåret 2019 (resterande 15% får kompenseras). I klimatmålet för 2030 ingår  
   väsentliga utsläpp från alla tre scope i GHG-protokollet. 
• Uppföljning av fråga i kundenkäten, hur kunderna anser att Norconsult, inom ramen  
   för bolagets uppdrag, behandlar frågorna rörande hållbarhet. Målsättning är Betyg 4,0 av 5,0.

Under 2021 kommer miljösamordnaren tillsammans med hållbarhetssamordnaren att 
påbörja arbetet med att kartlägga Norconsults aktiviteter för redovisning inom GHG- 
protokollet. Under 2020 genomgick miljösamordnaren tillsammans med hållbarhets-
samordnaren en en-dagarsutbildning inom GHG-protokollet.

I uppdragen arbetar Norconsult aktivt med att hållbarhetsfrågan ska få större utrymme. 
Bland annat genom att använda bolagets webbaserade verktyg Hållbarhetskollen. Håll-
barhetskollen är ett inspirationsverktyg som fungerar som ett stöd för diskussioner och 
hur enskilda projektet kan jobba med de globala målen.

Internt avsätts resurser att jobba med hållbarhetsinitiativ bland annat genom att: 
• Fyra hållbarhetsansvariga, en per affärsområde, har tillsatts
• Tre hållbarhetsorganisationer, för tre tvärfackliga marknadsområden, har bildats
• Koldioxidberäkningsverktyg för betong har utvecklats

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Som nyckeltal jämförs koldioxidutsläpp per anställd samt koldioxidutsläpp i förhållande 
till omsättning, dvs hur mycket koldioxid Norconsult och Fältgeoteknik släpper ut per 
omsatt miljon och per anställd.

Norconsults totala CO
2
-utsläpp under 2020 var 631 ton (Fältgeoteknik inräknat) eller 

0,72 ton per anställd och 0,62 ton per omsatt miljon.  
Av dessa 631 ton CO

2
 genereras 182 ton från energiförbrukning och 450 ton från  

transport- och tjänsteresor.

Nyckeltal för tidigare år - Ton CO
2
/anställd (Norconsult samt Fältgeoteknik):

2020: 0,72
2019: 0,87
2018: 1,19
2017: 1,28
2016: 1,31

Nyckeltal för tidigare år - Ton CO
2
/omsatt miljon (Norconsult samt Fältgeoteknik):

2020: 0,62       
2019: 0,92
2018: 1,06
2017: 1,15
2016: 1,19

Genom beräkningarna kan bolaget se vilka utsläpp man ger upphov till.  
Norconsult klimatkompenserar varje år för utsläppen via organisationen CEMAsys. 

Miljö - Utsläpp
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103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Genom beräkningarna kan Norconsult se vilka utsläpp bolaget ger upphov till. Bolaget 
klimatkompenserar varje år för utsläppen via organisationen CEMAsys. 

Utsläpp av koldioxid presenteras i total mängd samt uppdelat på de två bolagen Norconsult 
respektive Fältgeoteknik, och finns redovisat bolagets Hållbarhetsprestandarapport. Rapporten 
är en del av underlaget till bolagets ledningsgenomgång. Dessutom ligger beräkningarna 
till grund för årlig utvärdering och översyn av Norconsults miljöaspektsregister. 

Inga förändringar under 2020 av styrning och hantering.

305-1 
Direkta utsläpp av växthusgaser 
(Scope 1)

Avsteg: Informationen är inte applicerbar. 
Norconsult har inte i enlighet med GHG-protokollet identifierat sina utsläpp i direkta 
eller indirekta källor så kallade scope och därför rapporterar man inte på direkta utsläpp. 

I bolagets hållbarhetsrapportering utgår man från de indirekta utsläpp företaget ger upp-
hov till eftersom i princip alla utsläpp kan kopplas till tredjepartsaktörer så som flygbolag, 
hyrbilsfirmor och kontor via fastighetsägare. Den förhållandevis marginella mängd direkta 
utsläpp som verksamheten ger upphov till i form av drivmedel till borrbandvagnar och 
ett fåtal egenägda bilar är i nuläget inkluderade i sammanställningen för de indirekta 
utsläppen, men utgör alltså inte en egen kategori. Norconsult har inte heller kartlagt den 
påverkan som uppkommer genom de anställdas arbetspendling.

305-2 
Indirekta utsläpp av växthusgaser 
(Scope 2)

Redovisade siffror avser Norconsults CO
2
-utsläpp från energiförbrukningen från kontor i 

Sverige för Norconsult och Norconsult Fältgeoteknik, vilka är 182 ton CO
2
 jämfört med 

177 ton CO
2
 2019.

Norconsult gör årligen en sammanställning av företagets koldioxidutsläpp för Norconsult AB 
samt Norconsult Fältgeoteknik. Den data som presenteras baseras i första hand på 
inhämtning av uppgifter från leverantörer till de båda bolagen. I och med att dessa data 
till viss del är framtagna via olika former av uträkningar, finns det felkällor som är svåra 
att hantera i en sammanställning av det här slaget. Vidare är det av olika skäl svårt att få 
fram data på alla parametrar som bör beaktas vid beräkning av företagets totala klimat-
påverkan. Beräkning av företagets energianvändning tar i nuläget heller inte hänsyn till 
om den energi som används kommer från förnybara källor eller inte, utan omvandlingen 
av antal Megawattimmar sker med samma omvandlingsfaktor från Naturvårdsverkets 
schablonmall för koldioxidutsläpp. Anledning till ökningen är att Norconsult har anställt 
fler, öppnat fler kontor och minskat felkällor vid datainsamling. 

Under 2020 har Norconsult startat upp tre helt nya kontor i Gävle, Trollhättan, Alingsås. 
Då man är en expansiv verksamhet utökas även kontorsytan regelbundet på befintliga 
orter. För några av dessa kontor har bolaget inte tillgång till all data och de är därför inte 
med i sammanställningen. De kontoren är: Alingsås, Billdal, Linköping och Umeå.  
De kontoren där data inte är tillgänglig görs avsteg i beräkningarna.  
 
Avsteg: Informationen är inte tillgänglig. 
Norconsult är en verksamhet som växer vilket innebär att man öppnar nya kontor i  
Sverige, samt byter kontorslokaler när behovet finns. Bolaget har dessutom kontors-
hotell med en eller få medarbetare där man har hyrt kontor under liten del av 2020. 
Hyresvärden kan ibland inte ta fram specifika siffror för bolaget gällande värme- och 
elförbrukning för dessa kontor. Då det rör sig om enstaka personer och kontor är belast-
ningen försumbar i sammanhanget. 

Avsteg gäller kontor i: Alingsås, Billdal, Linköping och Umeå. 

Avsteg gällande utsläpp från bolagets kontorsbilar i Piteå där man inte har tillgänglig 
information. Milen registreras i uppdragen och sammanställs inte centralt.
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305-2 
Indirekta utsläpp av växthusgaser 
(Scope 2)

182 ton CO
2

305-3 
Andra direkta utsläpp av 
växthusgaser (Scope 3)

Redovisade siffror avser bolagets CO
2
-utsläpp från tjänsteresor samt drivmedelsförbrukning 

för tjänsteresor med bil för Norconsult och Norconsult Fältgeoteknik är 450 ton CO
2
 

jämfört med 504 ton CO
2
 2019. 

Bilresor genomförs med privata bilar, leasingbilar, kontorsbilar och hyrbilar och görs så 
långt möjligt med alternativt bränsle enligt bolagets resepolicy. I beräkningarna tas ingen 
hänsyn till eventuella reduktioner som respektive biluthyrare gör, eftersom de bedöms 
försvinna i den felmarginal som finns på inhämtade uppgifter. Uppgifterna för genom-
förda mil med bil hämtas från företagets ekonomisystem, från uthyrningsfirmorna samt 
från de kontor som har kontorsbilar. Norconsult redovisar de kontorsbilar som företaget 
har som interna poolbilar och där statistik är tillgänglig. I dagsläget finns ingen rutin för 
insamling av data för kontorsbilar, vilket bidrar till mörkertal och brister i statistiken. 

I sammanställning som bolaget får från drivmedelsleverantörer ingår även förbrukningen 
av de borriggar som finns hos Norconsult AB och Norconsult Fältgeoteknik AB. Man kan 
inte bryta ut dessa maskiners påverkan ur sammanställningen och därför redovisas de 
under Scope 3 och indirekta utsläpp men ska i framtida beräkningar ingå i Scope 1 och 
direkta utsläpp. Samma gäller för de interna kontorsbilarna.  

Redovisade tåg- och flygresor avser resor bokade via bolagets bokningsleverantör, HRG, 
samt resor som är rapporterade som utlägg i ekonomisystemet. Eftersom redovisningen 
i ekonomisystemet baseras på utlägg utan krav på beskrivning av avrese- och destina-
tionsort är det ett antal resor som inte kan tas med i beräkningen. Antalet mil är därför 
lågt räknat. 

För att minska risken att utlägg som manuellt redovisas inte innehåller tillräcklig med 
information har åtgärder vidtagits så som att det är tvingande i systemet att ange avreseort 
och destination. De korrigerande åtgärderna har genomförts under senare delen av 
2020 och kan minska felberäkningarna först nästkommande redovisning. 

Underlaget för Norconsults direkta och indirekta utsläpp sammanställs och beräknas i 
Excel. Uträkning av CO

2
-utsläpp har genomförts med hjälp av Naturvårdsverkets scha-

blonmall för uträkning av koldioxidutsläpp och i något undantagsfall utifrån bilfirmornas 
beräkning av koldioxidutsläpp för vissa biltyper (el och hybrid).

305-3 
Andra direkta utsläpp av 
växthusgaser (Scope 3)

450 ton CO
2

Miljö - Utsläpp
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Eftersom Norconsult fokuserar på att ta fram smarta och hållbara lösningar för samhället 
är det viktigt att även se vad bolaget själv kan göra inom sin egen verksamhet för att 
minimera sin miljöpåverkan.  

Gällande avfall har Norconsult valt att bara redovisa icke-farlig och farligt avfall för 
bolagets huvudkontor i Göteborg, kontoret i Stockholm samt för Fältgeotekniks kontor 
i Kungälv. På dessa kontor uppskattar bolaget att man har mest farligt avfall, och där 
man har tillgänglig statistik. Att endast beakta icke-farligt och farligt avfall från de utvalda 
kontoren innebär att bolaget går miste om statistik och data från resterande kontor. Det 
är givetvis en risk och något man har tagit i beaktande.  

Under 2020 påbörjade Norconsult arbetet med att kartlägga de andra kontorens avfalls-
hantering för att till kommande år kunna ge en mer fullständig bild av avfallsmängderna från 
kontoren inom Norconsult och Fältgeoteknik rapporterad mängd icke-farlig och farligt 
avfall.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsult ger genom sin verksamhet upphov till icke-farligt avfall och farligt avfall.  
Det icke-farliga avfallet består av kontorsavfall och det farliga avfallet består till stor del 
av prover från förorenad mark. Bolaget har en rutin för avfallshantering som inkluderar 
både icke-farligt avfall och farligt avfall samt hur kontoren ska hantera dessa. Rutinen 
syftar till att försöka minska mängden osorterat avfall inom organisationen, samt hantera 
avfallet lagenligt.  
 
Dessutom finns lagkrav kopplade till hantering av avfall som bolaget följer och hanterar. 
Norconsult arbetar aktivt med att säkra upp rutinen för att kontoren ska ha förståelse, 
kunskap och kompetens inom området. Kontorsledaren har ansvar för avfallshanteringen 
på de kontor som denne har ansvar för. För Norconsult i stort är det miljösamordnaren 
som ansvarar för att ge stöd åt kontoren, samt för att se till att rutiner uppdateras och 
efterlevs.  

Kontoren i Göteborg, Stockholm och Kungälv (Fältgeoteknik) har avtal med godkända 
leverantörer för transport av icke-farligt avfall och farligt avfall. Transportdokument från 
leverantörerna nås via deras kundportaler. Via kundportaler har Norconsult tillgång till 
den statistik man använder internt för mätning, utvärdering, analyser och hållbarhetsrapport.  

Norconsult har flertalet kontor där vi delar kontor med andra verksamheter eller där 
bolaget endast nyttjar en liten del av en större fastighet. Där är man helt beroende av 
hyresvärdens avfallshantering och de fraktioner som hyresvärden har bestämt. Farligt 
avfall från dessa kontorsverksamheter uppkommer i form av bland annat batterier och 
elektronik då hyresvärden tillhandahåller t.ex. lysarmaturer med byte av lysrör etc. inom 
ramen för hyresavtalet. För kontor som själva transporterar sitt eget farliga avfall till åter-
vinningscentralen finns en anmälan till länsstyrelsen. 

Under 2020 har det påbörjats en Kontorspolicy med syfte att ge stöd och guidning för 
kontoren. Arbetet fortsätter med denna under 2021. 



GRI-RAPPORT 2020

19

GRI-RAPPORT 2020

Miljö - Avfall

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Rutin för avfallshantering inkl. farligt avfall
I verksamheten och på Norconsults kontor är det kontorsledaren som ansvarar för 
kontorens avfallshantering. Det finns i deras rollbeskrivning. För Norconsult i stort är det 
miljösamordnaren som ansvarar för att ge stöd åt kontoren samt för att se till att rutiner 
uppdateras och efterlevs.

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Avfallshantering och uppdatering av rutiner gällande miljöområdet ingår i miljösamord-
narens ansvarsområde. Årligen ska miljösamordnaren se över rutinerna för att stämma 
av att de är uppdaterade, effektiva och fungerar i organisationen. 

En gång om året sammanställer Norconsult underlaget till rapporten gällande bolagets 
hållbarhetsprestanda, tillsammans med andra viktiga miljöaspekter där jämförelse mot 
de två tidigare åren görs. I samband med detta görs en utvärdering om det avfall som 
uppkommit under året skiljer sig markant från tidigare år.

Genom ändringen av lagstiftningen för utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall 
har bolaget uppdaterat sin avfallsrutin och gjort den tydligare. Ansvaret för kontorens 
avfallshantering ligger hos kontorsledaren. De har i sin tur stöd av miljösamordnaren i 
sitt arbete med avfallshantering.

306-2 
Utvärdering av avfallsmängd

Norconsult AB har ca 30 kontor av varierande storlek i Sverige och Fältgeoteknik har ett 
kontor. Bolagens gemensamma miljöpåverkan inom den egna organisationen med 
avseende på avfall är relativt sett liten då majoriteten av det avfall som uppkommer 
inom verksamheten främst är kontorsavfall, vilket sorteras inom ramen för respektive 
kontors källsorteringsmöjligheter. På de kontor där bolagets hyresvärd inte möjliggör 
källsortering efterfrågar man det aktivt. 

Stockholmskontoret redovisar 688 kg farligt avfall under 2020 jämfört med 0 kg 2019. 
Detta beror på att hämtning av det farliga avfallet uteblev under 2019 och hämtades i 
stället under kvartal 1, 2020. 2020 hade med andra ord två hämtningar av farligt avfall 
under sitt rapporteringsår. Värt att notera är att det farliga avfallet har ökat något de 
senaste året men inte en så drastisk ökning som siffrorna antyder.  
 
De kontor inom Norconsult som primärt hanterar farligt avfall i betydande mängder är 
Stockholm och Göteborg, och för Norconsult Fältgeoteknik kontoret i Kungälv. Främst 
består det farliga avfallet av förorenad jord som härrör från undersökningar av förorenad 
mark. Det är från dessa tre orter bolaget har valt att fokusera redovisningen gällande  
avfallshanteringen.

Siffrorna för Stockholmskontoret för icke-farligt avfall är en uppskattning då hyresvärden 
för kontoret har ett gemensamt miljörum för samtliga verksamheter som hyr kontor. 

Internt försöker bolaget samla information om de olika avfallstyperna, men då mängderna 
och avfallstyperna varierar väldigt mycket har man på bolaget valt att presentera sitt 
avfall utifrån de två samlingskategorierna Farligt avfall och Icke-farligt avfall.

Avsteg gällande att redovisa avfallsstatistik för Norconsults samtliga kontor då den  
informationen inte finns tillgänglig. Bolaget har valt att fokusera på de kontor där man 
har många anställda, har statistik och där det finns farligt avfall i större mängd.
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306-2 
Sammanlagd vikt farligt avfall

2,1 ton

306-2 
Farligt avfall, totalt

1407 kg för kontoret i Göteborg

306-2 
Farligt avfall, totalt

688 kg för kontoret i Stockholm

306-2 
Farligt avfall totalt

0 kg för kontoret i Kungälv

306-2 
Sammanlagd vikt icke-farligt avfall

4,73 ton

306-2 
Icke-farligt avfall, totalt

2650 kg för kontoret i Göteborg

306-2 
Icke-farligt avfall, totalt

664 kg för kontoret i Kungälv

306-2 
Icke-farligt avfall

1414 kg för kontoret i Stockholm
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Det är av yttersta vikt att Norconsult följer de lagar och regler som ställs på bolaget. 
Som samhällsbyggare har förhållningssättet till rådande miljölagar och regler stor inverkan 
på samhällsfunktioner, miljön och människors hälsa för en lång tid framåt. Det kan handla 
om klimatsmarta energilösningar, bullerreducerande åtgärder, miljö- och hälsovänliga 
byggnadsmaterial, ekologisk balans mellan infrastruktur och natur, och utformning av 
sociala mötesplatser. Bolaget vill gå i bräschen för en hållbar samhällsutveckling då det 
är idag vi bygger morgondagens samhälle. Därför är det extra viktigt för bolaget att följa 
rådande lagstiftning för att kunna behålla och utveckla den position som samhällsbyggare 
vi har och strävar efter. Som samhällsbyggare har bolaget ett särskilt ansvar för att bidra 
till att skapa en hållbar utveckling.

Norconsult är ett medarbetarägt bolag vilket innebär att bolagets ägare till stor del är dess 
kollegor. Det är därför av yttersta vikt att man inte äventyrar anseendet vare sig internt 
eller externt.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Vid uppdragsstart ska uppdragsledare kontrollera gällande miljölagstiftning kopplat till 
aktuellt teknikområde och uppdrag. 

Norconsult har verksamhetsövergripande laglistor inom miljö och arbetsmiljö. HR är 
ansvarig för laglistan inom arbetsmiljö och miljösamordnaren för laglista inom miljö.  
Genom bolagets lagbevakningstjänst, möjliggörs en automatisk uppdatering av relevanta 
lagar och förordningar kopplade till bolagets verksamhet. Ansvarig person för den specifika 
laglistan får mail vid ändringar av lagstiftning där man behöver ta ställning till om den är 
relevant eller inte för bolaget via kvittering. Laglistorna är tillgängliga via bolagets intranät 
och öppna för samtliga medarbetare. 

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Två gånger per år görs en genomgång av den företagsgemensamma miljölaglistan av 
miljösamordnaren. Kvittering av miljölagar och förordningar sköts löpande av miljösamordnaren. 

Lagefterlevnad av uppdrag ingår som ett moment i internrevisionerna. Externrevisionen 
för 2020 hittade inga avvikelser relaterat till lagstiftningen. Arbetet med lagar och krav 
ett är pågående arbete där miljösamordnaren ansvarar för att kommunicera ut relevanta 
förändringar till berörda parter inom organisationen. 

Under 2020 påbörjades ett förbättringsarbete av organisationen i stort och lagefterlevnad 
i synnerhet för att ytterligare tydliggöra det ansvar i efterlevandskontroll av lagstiftningen. 
Inom ramen för detta arbete har nya mallar och utvärderingsverktyg tagits fram för 
arbetet med efterlevnadskontroll av laglistor kopplade till bolagets teknikområden. 
Arbetet kommer att pågå under 2021. På så sätt förebygger Norconsult risken att överträdelse 
gällande lagstiftning kan ske samt upptäcker eventuella brister som man kan förebygga.

307-1 
Lagbrott

Inga fall om lagbrott för verksamheten har rapporterats under året.

307-1 
Totala summa böter

Inga böter har rapporterats.

307-1 
Antal sanktioner som ej är böter

Inga böter har rapporterats.

307-1 
Antal fall skiljedom/liknande 
förfarande

Inga böter har rapporterats.



GRI-RAPPORT 2020

22

Miljö - Miljöbedömning av leverantör

GRI-RAPPORT 2020

103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Inom ramen för bolagets kvalitets- och miljöledningssystem ska Norconsult genomföra leveran-
törsbedömningar av de leverantörer som bolaget ämnar att samarbeta med. 

Att välja en leverantör eller underkonsult med tydligt miljöfokus är prioriterat och något bolaget 
alltid strävar efter. Genom att ha ett aktivt arbete med sina leverantörer kan man inspirera 
och styra mot ett mer aktivt miljöarbete hos dem som inte har det. På Norconsult är man 
övertygad om att det skapar ett mervärde för såväl medarbetare som kunder, leverantörer och 
samhället i stort. Bolaget tror också att engagemanget för miljön ger ringar på vattnet och 
bidrar till att skapa bättre och mer hållbara samhällen. 

Miljöbedömning av leverantörer sker där bolaget tror att det gör störst skillnad och innefattar 
både bolagets interna produktleverantörer av till exempel kontorsmaterial, arbetskläder, kontors- 
möbler, arbetsredskap och inventarier, samt leverantörer i form av tjänster så som tekniska 
underkonsulter i bolagets uppdrag, strategiska tjänster och liknande.

Mindre lokala leverantörer bedöms inte. Detta kan vara exempelvis blomsterbud, bageri 
för kontorsfika eller dylikt. Att Norconsult begränsar sin leverantörsbedömning till att  
endast innefatta leverantörer som man anser har den största påverkan samt underkonsulter 
till sina uppdrag gör att det finns en överhängande risk att Norconsult missar en del av 
miljöpåverkan från vissa delar av leverantörskedjan. Adderat kan dessa delar vara betydande 
vilket man på bolaget kan behöva beakta.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Bedömningen av affärspartners är för att säkerställa att Norconsults affärspartners, oavsett 
om det är en enskild person eller ett företag, bedriver sin verksamhet i enlighet med god 
affärssed och internationellt erkända normer avseende mänskliga rättigheter, arbetstagarnas 
rättigheter, miljön, antikorruption och Norconsults etiska regler. Bedömningen syftar 
också till att kvalitetssäkra leveranser där det förekommer underkonsulter i uppdragen.

Innan upphandling sker ska en bedömning av leverantör eller underkonsult göras. Det 
är uppdragsledaren som initierar och driver bedömningen. Det ska framgå av bedömningen 
om leverantören eller underkonsulter är godkänd eller inte. Först när bedömning är 
godkänd och avtal påskrivet får uppdragsledaren köpa in tjänsten av underkonsult eller 
leverantör. Det finns en risk i att arbetsordningen inte följs fullt ut och man köper in tjänst  
utan godkänd bedömning och avtal för leverantör. Det kan bero på bristande kännedom 
gällande arbetsordning i bolagets rutiner men även på grund av tidspress i uppdrag.

Resultatet av bedömningen ska kommuniceras till QM-assistent som lägger upp godkänd 
leverantör eller underkonsult i Norconsults centrala leverantörsregister. Leverantörs- 
registret sammanställs och administreras av QM-assistent som är en del av det team som 
utvecklar och upprätthåller bolagets kvalitet- och miljöledningssystem. Godkännandet 
ska förnyas om det är äldre än tre år. 

Norconsults uppförandekod kommuniceras till affärspartners via uppdragsledaren. Den 
ska vara påskriven och godkänd innan beställning kan göras. Den påskrivna uppförande- 
koden kommuniceras till QM-assistenten för att registreras centralt. 
 
Gällande miljö behöver leverantörer svara på en enkät där de anger om de har ett 
miljöledningssystem och/eller miljöpolicy. Om så inte är fallet måste detta förklaras 
alternativt behövs intyg som garanterar att företaget följer Norconsults riktlinjer inom 
miljöarbete. Beroende på vilken typ av upphandling som avses och vilken avtalets om-
fattning kan miljö- och hållbarhetskraven vara högre. Om leverantören endast anlitas i 
ringa omfattning krävs ingen bedömning, vilket medför en risk att Norconsult använder 
leverantörer som inte har ett aktivt miljöarbete.  
 
Under 2020 har implementering av systemet Control keeper påbörjats vilket är ett avtals- 
hanteringssystem. I systemet ska även leverantörsregistret implementeras. Detta ger 
möjlighet till ökad styrning så som att göra återkommande bedömningar med regel-
bundna intervaller eller då det skett större förändring hos leverantören.
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103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsult arbetar aktivt med att minska verksamhets koldioxidutsläpp vilket inkluderar att 
arbeta med uppströmsaktörer som leverantörer och underkonsulter. För bolaget är det 
viktigt att leverantörerna delar resan mot ett mer hållbart samhälle. Genom att kravställa 
ett aktivt miljöarbete kan bolaget förhoppningsvis få fler aktörer att börja jobba med sin 
miljöpåverkan. Genom påskrift av bolagets uppförandekod bekräftar leverantören att dess 
verksamhet ska följa de etiska och lagförda riktlinjer som finns nedskrivet. 

Norconsult har bland annat följande policys kopplat till miljö och leverantörer:
• Inköp och hantering av kemikalier
• Tvätt av fordon
• Energiförbrukning
• Rutin för avfallshantering inkl. farligt avfall

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Miljöbedömning görs vid upphandling av nya leverantörer. Norconsult har rutiner för 
dokumentation av godkända leverantörer, vilket sparas i ett centralt leverantörsregister, 
för att man inom bolaget ska veta vilka leverantörer som är godkända och uppfyller kraven. 
Enligt bolagets rutiner ska ett godkännande förnyas om det är äldre än tre år, men den 
rutinen efterlevs inte helt. I nuläget saknas dock rutiner för att systematiskt se över 
leverantörer och underkonsulter som har äldre godkännanden än tre år. Under 2021 
kommer Norconsult inplementera ett avtalssystem (Control Keeper) som bland annat 
säkerställer kontrollen av leverantörer om godkännandet är äldre än tre år.

En individuell bedömning av nya leverantörer görs inom ramen för bolagets kvalitets- och 
miljöledningssystem. På Norconsult har man har systematisk uppföljning av antalet 
leverantörer som granskas. Uppdragsledare som ska upphandla leverantör ansvarar 
för att bedömning blir utförd samt att Intygande av uppförandekod för affärspartner 
undertecknas innan beställning görs. Efter avslutat uppdrag ansvarar uppdragsledaren eller 
motsvarande för att utvärdering sker av leverantören. 

Under 2020 har inga justeringar gjorts i styrning och hanteringen av leverantörer eller 
underkonsulter.

308-1 
Nya leverantörer som granskats 
gällande miljöaspekter

100%

308-2 
Antal leverantörer som har 
granskats

80

308-2 
Antal leverantörer med 
identifierad påverkan

0

308-2 
Betydande påverkan identifierad  
i leverantörskedjan

Samtliga underkonsulter i Norconsults leverantörsregister har granskats. Av de som 
tillkommit har samtliga nya leverantörer granskats och godkänts. 
Hur många leverantörer har betydande och reell negativ påverkan på miljö? 
Avsteg: informationen är inte tillgänglig.  

Bolaget kartlägger om leverantörerna har ett miljöledningssystem. De som inte har det 
går med på att de ska arbeta efter Norconsults miljö- och kvalitetsledningssystem. Där- 
igenom kravställer man att samtliga leverantörer jobbar med sin betydande och reella 
inverkan på miljön. Men detta ger endast en uppskattning om att samtliga leverantörer  
arbetar med detta. Bolaget kartlägger inte leverantörernas betydande påverkan på miljön.  

Vilken påverkan har man identifierat i leverantörskedjan?  
Avsteg: informationen är inte tillgänglig.

Miljö - Miljöbedömning av leverantör
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Norconsult tror på att möta sina medarbetare så långt det är möjligt för att de ska få 
ihop livspusslet. Därför ser Norconsult till att hitta flexibla lösningar när det kommer 
till arbetstid, ledighet, arbete hemifrån eller eventuellt deltidsarbete under en period. I 
den årliga medarbetarundersökningen framgår att 9 av 10 upplever Norconsult som en 
föräldravänlig arbetsplats. 

Föräldraledighetslagen är en rättighetslagstiftning, vilken stadgar en rätt till ledighet för 
alla medarbetare som har barn. Norconsults syn på föräldraledighet ingår i det övergripande 
arbetet om att ha en arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med öppenhet 
och respekt. Medarbetarna har insikt om att det finns en styrka i olikheter och att mång- 
fald är en förutsättning för utveckling, lärande och innovation. Jämställdhets- och 
mångfaldsperspektivet är därför en naturlig del i bolagets samtliga verksamheter och 
processen. 

Det finns tjänsteman som beviljats deltidsanställning i pensioneringssyfte. Då ska arbets-
givaren fortsatt anmäla inkomst utifrån tidigare sysselsättningsgrad i den kompletterande 
pensionsförmånen som togs i bruk i samband med införandet av flexpension.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsult strävar ständigt efter att göra det möjligt att förena föräldraskap och arbete. 
Det kan t.ex. handla om att hitta flexibla lösningar både vad avser arbetstider, ledigheter, 
arbete hemifrån eller eventuellt deltidsarbete under en period. Föräldraledighetslagen 
stadgar t.ex att en ansökan om ledighet ska inkomma två månader innan, samt att en 
förälder bara kan ha tre ledighetsperioder per år.

Norconsult är angelägen om att inte missgynna någon förälder i någon del av anställ-
ningsprocessen. Varken innan, under eller efter avslutad anställning. Den som är föräldra- 
ledig har t.ex samma rätt till löneutveckling som om hen varit i tjänst.

Bolaget har också exempel på ledartillsättningar som gjorts precis före eller efter en 
föräldraledighet, vilket är ett tecken på att föräldraskapet inte missgynnar karriärutveck-
lingen på Norconsult.

I den årliga medarbetarundersökningen ställs frågor till medarbetarna om huruvida de 
upplever att Norconsult är en föräldravänlig arbetsplats. Glädjande nog har man en 
väldigt hög nöjdhet i detta avseende.

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Resultatet från medarbetarundersökningen presenteras på flera olika nivåer i organisa-
tionen. Först i ledningsgruppen och därefter per affärsområde och slutligen per team 
eller grupp. Uttaget av föräldraledighet presenteras månatligen till ledningsgruppen.

Uttag av ledighet och frånvaro följs upp i organisationen, eftersom den påverkar bolagets 
verksamhet, och är essentiell i resursplaneringen av medarbetarna. Att kunna följa över 
olika tidsperioder när uttag av ledighet eller frånvaro är typiskt stort underlättar planering 
och beslutsfattande. Föräldraledighet under en period påverkar bemanning och resurs-
sättning i uppdragen som ibland löper över flera månader eller år. 

Medarbetarundersökningen följs upp ur flera olika perspektiv; trivsel, arbetsmiljö, attrak-
tionskraft, ledarskap, kompetens, beteenden etc för att arbeta med ständiga förbättringar.

401-1 
Antal nyanställda <30 år

29

401-1 
Antal nyanställda, varav män

115
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401-1 
Antal nyanställda, varav kvinnor

69

401-1 
Antal nyanställda, per region

Avsteg: nyanställda per region
Anledning: Med nuvarande system gör inte Norconsult någon regionindelning gällande 
anställningsform.

401-1 
Andel nyanställda av totalt antal 
anställda, <30 år

16

401-1 
Andel nyanställda av totalt antal 
anställda, varav män

62

401-1 
Andel nyanställda av totalt antal 
anställda, varav kvinnor

38

401-1 
Andel nyanställda av totalt antal 
anställda, per region

Avsteg: nyanställda per region
Anledning: Med nuvarande system gör inte Norconsult någon regionindelning gällande 
anställningsform.

401-1 
Anställda som slutat, per region

Avsteg: anställda som slutat.
Anledning: Med nuvarande system gör inte Norconsult någon regionindelning gällande 
anställningsform.

401-1 
Personalomsättning, per region

Avsteg: personalomsättning per region.

401-2 
Förmåner för anställda

• Liv- och olycksfallsförsäkring
• Sjukvårdsförsäkring (endast linjeledare, förmånsbeskattas)
• Löneväxling 
• Extra föräldraledighetstillägg 
   Enligt centrala kollektivavtal utges ett föräldraledighetstillägg till medarbetare på  
   antingen 2 eller 6 månader beroende på deras anställningstid på Norconsult. 
• Aktieköp och aktieutdelning
• MODUS hälsokoll

401-3 
Föräldraledighet

Avsteg för föräldraledighet: Ingen data för 2020. Norconsult har inte loggat vilka som 
är blivande föräldrar och därmed kan ta ut föräldraledighet. Bolaget har för avsikt att 
dokumentera detta med start 2021.

Socialt - Sysselsättning
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Ett av Norconsults värdeord i kulturplattformen LiVE är inkluderande. Genom att ha 
ett gott samarbete med bolagets fackliga motparter borgar man för en delaktighet i 
beslutsfattandet samt säkerställer en tillgång till väsentlig information till medarbetarna. 
Norconsult är ett medarbetarägt företag och ser det som viktigt med parter som  
respekterar och har förtroende för varandra. Om man lyckas med detta är uppfattningen 
att samarbetet också kännetecknas av det som är bäst för hela Norconsult.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsult är kollektivavtalsanslutet och är således bunden av de bestämmelser som 
går att finna i kollektivavtalet. Gemensamt med facket arbetar Norconsult med frågor 
som rör lokala avtal, lönerevision, lönekartläggning och frågor som ska behandlas enligt 
MBL. Det kan vara frågor som rör omorganisation, övergångar av verksamhet eller arbetsbrist. 

Genom månatliga möten mellan arbetsgivare och de lokala fackklubbarna hanterar 
bolaget gemensamma frågor som kan komma i närtid eller längre fram. Bolaget tror 
på ett gott samarbete och bygger en bra grund genom förtroliga samtal om företagets 
möjligheter och utmaningar. 

Norconsult tror på det lokala samarbetet och ser det som väldigt positiv med lokala 
fackklubbar. I dagsläget har bolaget lokal representation från SACO i Göteborg, Stockholm, 
Ludvika, Luleå, Piteå, Skellefteå och Sundsvall. Unionen har en riksklubb som representerar 
samtliga medlemmar, som inte tillhör SACOs förbund. 

Norconsult är engagerad i branschorganisationen Innovationsföretagen där samverkan 
sker med fackförbunden via Almega.

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Norconsult har funnit att det goda samarbetet mellan fackförbund och arbetsgivare 
gynnar bolaget bl a genom att man kan fatta beslut som gynnar medarbetarna snabbt.  
I samband med Corona-pandemin har samarbetet med fackförbunden resulterat i lokalt 
avtal för korttidsarbete, samt att vi har genomfört lönerevision. Norconsult var några av 
de få i branschen som genomförde lönerevision och utbetalade 2020 års nya löner 
under året.

402-1 
Minsta tidsfrist

2 veckor

402-1 
Kollektivavtal

Norconsult har kollektivavtal och medarbetarna är representerade av de lokala fackliga 
parterna via fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och  
Naturvetarna. Kollektivavtalet stadgar ingen underrättelsetid för organisationsförändringar. 
Detta regleras i medbestämmandelagen. Vid organisationsförändringar kan förhandlingar 
med fackliga parter inledas två veckor efter det att motparten har tagit del av förhand-
lingsframställning, eller tidigare om överenskommet. Efter att inledande förhandlingar 
börjat och information delgivits organisationen brukar förändringen träda i kraft vid 
nästkommande månadsskifte ca 2-4 veckor senare, om det är en mindre förändring.

Givetvis vill Norconsult som arbetsgivare arbeta ännu mer proaktivt än så och försöker 
ha en god framförhållning så att de fackliga motparterna får tillräckligt med tid att sätta 
sig in i förslagen.
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Socialt - Hälsa och säkerhet i arbete

103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Norconsult ska ha en högre standard än minimikraven på en god arbetsmiljö vid såväl 
ordinarie kontorsarbetsplatser som tillfälliga fältarbetsplatser. 

I bolagets systematiska arbetsmiljöarbete ingår att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten i företaget så att medarbetarna varken skadas, blir sjuka eller far illa på 
annat sätt. Man ser allvarligt på all frånvaro som kan kopplas till arbetsrelaterade faktorer. 
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. Norconsult registrerar alla olyckor och 
tillbud som sker på eller i nära anslutning till arbetsplatsen.

Norconsult efterfrågar anmälningar av tillbud och skador oavsett grad av allvar. Bolaget 
har ett socialt mål på bolagsnivå som syftar till att öka antalet anmälningar av skador 
och tillbud så att man effektivt kan arbeta med förbättringar för att undvika att liknande 
eller värre sker igen.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

På Norconsult kan man anpassa sin arbetstid efter den livssituation man befinner sig i. 
Teknikutvecklingen möjliggör att man kan förlägga sin arbetstid på annan tid än den 
ordinarie. Samtidigt är det viktigt att flexibiliteten inte går för långt. För att balansera för- 
och nackdelar har bolaget  tagit fram riktlinjer för tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid. 
Medarbetarna har möjlighet att varje månad delta på ett pass i ”Mindworkout”. 

Införandet av resursplaneringsverktyget PeoplePlanner ger teamledarna en god insyn 
i om medarbetare har för mycket eller för lite att göra. Båda situationerna kan leda till 
negativ stress för individen. 

Under 2020 har vi fått leva med Coronapandemin som har format om vår arbetsvardag. 
Större delen av Norconsults medarbetarna arbetar hemifrån och endast de som måste 
är på kontoren. Rigida åtgärder har vidtagits gällande arbetsmiljön genom att säkra upp 
kontoren, exempelvis antalet personer på en yta, lunchtider, distansmarkeringar m.m. 
Ergonomirond har genomförts digitalt och alla ledare och team har fått instruktioner i 
hur en ergonomirond kan gå till och se ut mellan två kollegor, digitalt och i hemmiljö. 

Mall har tagits fram för riskbedömning av fysisk och psykosocial arbetsmiljö med särskild 
hänsyn till Corona-situationen och arbetet hemifrån.
 
Ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare trivs och har en god balans mellan arbetstid 
och fritid är en förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna leverera i de uppdrag vi utför. 
På Norconsult vill vi arbeta proaktivt med friskfaktorer. Vi vill verka för att stötta de goda 
strukturer som bidrar till att medarbetare och ledare kan och tar ansvar för organisationens 
och individens hälsa.  

Under 2020 har vi arbetat med tre arbetsmiljömål. Norconsult har förbättrat sig inom 
alla områden och uppnått målsättningarna genom att sänka de arbetsrelaterade lång-
tidssjukskrivna och öka anmälningar för arbetsskador och tillbud.  

• Förbättra den negativa arbetsrelaterade stressen, utifrån medarbetarundersökningen  
   till minst 58 punkter (2020: 54, 2019: 54, 2018: 51, 2017: 54)
• Sänka antalet arbetsrelaterade långtidssjukskrivna
• Öka antalet anmälningar av tillbud och arbetsskador 
   (2020: 17 anmälningar, 2019: 21 anmälningar, 2018: 6 anmälningar, 2017: 4 anmälningar) 
 
Fråga om kränkande särbehandling ställs i utvecklingssamtalet. Visselblåsarfunktion nås 
via intranätet. Funktionen kommer att utvecklas till att bli än mer lättillgänglig och  
anonym under 2021 via ett koncerngemensamt initiativ.
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Socialt - Hälsa och säkerhet i arbete

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Norconsult redovisar korttids- och långtidssjukskrivning enligt tre steg. Sjukfrånvaro 
mellan dag 2-14, dag 15-90 och dag 90 och uppåt. Uppdelningen är delvis kopplad till 
rehabiliteringskedjan. Redovisningen presenteras för ledningen varje månad och de kan 
i sin tur signalera nedåt i chefslinjen för åtgärder. 

Bolaget redovisar även medarbetare som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen per 12 
månader. I förekommande fall har man en rutin där närmsta chef håller ett omtankes-
samtal med berörd medarbetare. Syftet med samtalet är att utvärdera läget och se vad 
man tillsammans kan göra för att förbättra situationen. 

Långtidssjukskrivningar som är hänförliga till arbetsplatsen diskuteras regelbundet med 
bolagets fackliga parter. 

Norconsult har rutiner och riktlinjer som ska följas när en medarbetare står inför en 
eventuell sjukskrivning. Bolaget genomför kvartalsvisa och årliga genomlysningar av 
anmälda tillbud, färdolyckor och arbetsskador.

403-9 
Arbetsrelaterade skador

Norconsult 
• Arbetsskador (under arbetet): 9 st (7 st män, 2 st kvinnor).
• Arbetsskador (cykel- eller bilolyckor på väg till eller ifrån arbetet): 5 st (4 st män, 1 st kvinna).
• Tillbud: 1 st (1 st man).

Fältgeoteknik
• Tillbud: 1 st. (1 st man).
• Arbetsskador (cykel bilolyckor på väg till eller ifrån arbetet): 1 st (1 st man).

Aktiviteter för att främja god arbetsmiljö och säkerhet: 
• Fler omtankessamtal
• Förbättrad rehabiliteringsprocess
• Utbildning om ventilation för kontorsledare
• Öka kommunikation till medarbetare om fysisk skyddsrond
• Översyn av mallen för fysisk skyddsrond
• Infört PeoplePlanner
• Internrevision av SAM
• Förtydligat informationen på intranätet för anmälningar av tillbud
• Infört rollen kontorsledare och teknikledare med arbetsmiljöuppgifter
• Utökat antalet Mindworkoutpass
• Dialog på introduktion och UL-nätverk om uppdragsramarnas betydelse för en  
   god arbetsmiljö
• Utökat frågor kring arbetsmiljö med fokus på kommunikation och samarbete i  
   utvecklingssamtalet

403-10 
Arbetsrelaterad ohälsa

Antal sjukskrivningar var under 2020 totalt 2,9%, samma nivå som 2019 (endast  
Norconsult AB). Antal fall, uppdelat på män och kvinnor för Norconsult och Fältgeoteknik var:  
 
Norconsult - män: 4267 (47%) 
Norconsult - kvinnor: 5427 (53%) 
Fältgeoteknik - män: 187 
Fältgeoteknik - kvinnor: 10

403-10 
Arbetsrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa är vanligaste sjukskrivningsorsaken. Under 2020 har 42 med- 
arbetare bekräftats smittade av Coronaviruset. Norconsult har inte kunnat härleda smittan 
till några av bolagets egna arbetsplatser.
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Socialt - Mångfald och jämställdhet

103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Norconsult är en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med 
öppenhet och respekt. Bolagets medarbetare ser styrkan i olikheter, för bolaget är 
mångfald en förutsättning för utveckling, lärande och innovation. 

Norconsult har arbetat med riktade aktiviteter för ett inkluderande tilltal och för att 
organisationen ska spegla befolkningen i stort. Bolaget har nolltolerans mot kränkande 
beteenden. Detta gäller såväl på kontoren, i arbetsrelaterade möten efter arbetstid som 
hos bolagets kunder. 

Bolaget har länge arbetat aktivt för att vara en jämställd arbetsplats. Under flera år har 
man varit branschledande gällande jämn könsfördelning bland medarbetare, ledare och 
ledningsgruppen. Idag är 40% kvinnor och 60% män. 34% av bolagets ledare är kvinnor 
och 66% är män. I ledningsgruppen är 57% kvinnor och 43% män. Styrelsen består av 
sex ledamöter: en kvinna och fem män. Norconsult fortsätter att sträva mot en än mer 
jämn fördelning mellan män och kvinnor i bolaget.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsult är en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med 
öppenhet och respekt. I det ingår att ha en rättvis lönesättning för kvinnor och män. 

Norconsult ser det som naturligt att lönesättningen inte ska ha någon betydelse utifrån 
individens kön och att den uppfyller likabehandlingsarbetet. I årets lönekartläggning har 
bolaget kunnat påvisa att de identifierade löneskillnader som finns är sakliga och saknar 
direkta och indirekta samband med kön. 

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 sam-
hället genom att spegla det genom flera olika perspektiv. HR stöttar chefer i rekryteringar 
med gemensamma kravprofilstagning för att utesluta bias. Transparens är utgångspunk-
ten men då bolaget inte kartlägger kulturell bakgrund och funktionsnedsättningar kan 
man endast visa upp köns- och åldersfördelningen inom bolaget. 

Norconsult ser en stor åldersspridning som en mycket viktig jämställdhetsfråga. Med rätt 
grundläggande värderingar och utvecklingsmöjligheter lyckas bolaget attrahera olika 
åldersgrupper på arbetsmarknaden. Detta är i förlängningen även en viktig parameter 
för att lyckas behålla medarbetare i olika åldrar och uppnå en god kunskapsåterföring.

Jämställdhet- och mångfaldsgruppen, med representanter från olika delar i organisationen, 
finns för att belysa jämställdhet- och mångfaldsfrågor på Norconsult. Under perioden 
2019-2022 önskar bolaget fokusera helt på samarbete, kreativitet och kommunikation.  
I en samtid där debatter blir allt mer polariserade och där sociala mediers funktion hjälper 
till i den utvecklingen ser man att det som en del av missionen med att skapa mervärde 
i samhället, är att motverka dessa krafter och istället vara en arena för diskussion. Det är 
i kommunikationen och i upplevelsen av ett annorlunda perspektiv från ens egna, som 
förståelse skapas.

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

I årets medarbetarundersökning framgår att medarbetarna uppfattar Norconsult som en 
arbetsplats där man behandlar varandra med respekt oavsett diskrimineringsgrunderna, 
med ett resultat mellan 93–96 punkter av 100. Frågan om likabehandling oavsett etnisk 
bakgrund har ökat med 1 punkt sedan 2019. Övriga resultat kvarstår sedan 2020. Resultatet 
är också högt på frågan om män och kvinnor har lika möjligheter till avancemang (92) 
i såväl linjeorganisation som uppdragsorganisation, vilket är en höjning med 1 punkt 
sedan 2019. 

Norconsult har ett högt resultat som man är mycket nöjd med. Under 103-2 beskrivs 
hur bolaget arbetar med jämställdhetsarbete.
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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

50%

405-1
Andel styrelse 50+ år

50%

405-2
Kvinnors grundlön och ersättning 
i förhållande till män,  
per tjänstegrupp

Kvinnornas löner är 89% av männens. Sakliga grunder så som antal års erfarenhet samt 
yrkeskategori förklarar löneskillnaden.

Socialt - Mångfald och jämställdhet
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Socialt - Social bedömning av leverantörer

103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Syftet med bedömningen av affärspartners kopplat till Norconsults uppförandekod är att 
säkerställa att bolagets affärspartner, oavsett om det är en enskild person eller ett  företag, 
bedriver sin verksamhet i enlighet med god affärssed och internationellt erkända normer 
avseende mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljön, antikorruption och 
Norconsults etiska regler.

Bedömningen syftar också till att kvalitetssäkra bolagets leveranser där det förekommer 
underkonsulter i uppdragen.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Innan upphandling sker av leverantör ska en bedömning göras, såvida ej aktuell  
bedömning/värdering finns. Om leverantören endast anlitas i ringa omfattning krävs inte 
detta. Vid osäkerhet stäms detta av med QM-gruppen och dokumenteras. Bedömningen 
görs på blankett för Bedömning av leverantör. Saknas grund för någon bedömnings-
faktor inhämtas aktuell uppgift från leverantörer på blankett Uppgift för bedömning av 
leverantör. Av bedömningen ska framgå om leverantören anses godkänd eller ej.  
Vid utskick av blankett Uppgifter om leverantör till leverantören bifogas Norconsult ABs 
Kvalitets- och Hållbarhetspolicy samt Intygande och av uppförandekod för affärspartner. 
Det senare dokumentet ska vara undertecknat innan beställning får göras.

Underleverantörer som inte följer bolagets policys eller ledningssystem men företräder 
Norconsult i uppdrag kan komma att skada bolagets trovärdighet. Det kan i förlängningen 
leda till att bolaget inte får uppdrag, bad-will eller vid lagöverträdelser få ekonomiska följder. 
Därför är det viktigt för Norconsult att bedömning av leverantörer genomförs och att 
leverantörer genom bland annat signering av bolagets uppförandekod förpliktigar sig att 
följa bolagets värderingar och riktlinjer.

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Efter avslutad leverans ska värdering av underkonsulten utföras på blankett för Utvärdering 
av leverantör. För leverantör som Norconsult kontinuerligt samarbetar med, i enlighet 
med ramavtal eller dylikt, görs en värdering minst vartannat år. Vid ägarbyte eller större 
omorganisation hos leverantören görs en ny bedömning.

Register över bedömda och värderade leverantörer och om dessa är godkända samt 
underlag för bedömning/värdering förvaras hos QM-assistenten, leverantörsregister. 
Registret publiceras vid uppdatering på bolagets intranät.

Den som ska upphandla leverantör ansvarar för att bedömning blir utförd samt att  
Intygande av uppförandekod för affärspartner undertecknas innan beställning görs.
Efter avslutat uppdrag ansvarar uppdragsledare eller motsvarande för att utvärdering 
av leverantören sker. Bedömningar och utvärderingar lämnas till QM-assistenten som 
ansvarar för uppdatering av register.

414-1 
Andel av nya leverantörer som 
granskats gällande sociala 
aspekter

0%
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Att leverera säkra produkter och tjänster till Norconsults kunder är viktigt för bolaget 
eftersom kunden är så central i bolagets verksamhet. Om kunderna inte är nöjda med 
kvalitetet eller säkerheten av bolagets produkter kommer man att tappa kundernas 
förtroende. Därför är det av yttersta vikt att bolaget jobbar med säkerhet och kunders 
integritet för att säkerställa förtroende och trygghet i kundprojekten.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsults 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. Uppgifterna som 
bolaget får in kommer från bolagets kundenkäter, registrering av inkomna avvikelser, 
från tvister med kunder och från försäkringsärenden. 

Ingen systematisk sammanställning med avseende på kundhälsa och säkerhet finns 
dock. Under det gångna året har inga brister rapporterats kring hälsa och säkerhet  
gällande Norconsults produkter eller tjänster. I projekteringsuppdrag finns rollen BAS-P 
som arbetar med risker i genomförandeskedet. Där ingår att se över hälsa och säkerhet 
som kan röra kunden i vissa projekt. Genom rätt utbildning har BAS-P rätt kompetens för 
sin roll. 

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Genom att arbeta efter Norconsults etiska riktlinjer och värdegrunderna i LiVE har bolaget 
en stadig grund som bidrar till att lösningar som både påverkar kundens hälsa och  
säkerhet positivt, eller som inte har en negativ inverkan, tas fram.

416-1 
Bedömning av produkter och 
tjänster gällande hälsa och 
säkerhet. Andel av produkter/
tjänster som utvärderats

0%

416-2 
Brister gällande hälsa och 
säkerhet rörande produkter och 
tjänster. Totalt antal incidenter

0%

416-2 
Brister gällande hälsa och säkerhet 
rörande produkter och tjänster. 
Antal incidenter, sanktion

0%

416-2 
Brister gällande hälsa och säkerhet 
rörande produkter och tjänster. 
Antal incidenter, varning

0%

416-2 
Brister gällande hälsa och säkerhet 
rörande produkter och tjänster. 
Antal incidenter, frivilliga ramverk

0%

Socialt - Kundens hälsa och säkerhet
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Socialt - Kundens integritet

103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Det är en förutsättning att Norconsult har kundernas förtroende för att kunna bedriva 
sin verksamhet, att information om kundernas verksamhet och kundernas projekt inte 
hamnar i orätta händer. Bolaget arbetar i stor grad med projekt som ingriper och påverkar 
samhället. Detta innebär att man i projekten tillgängliggör information som ibland är 
konfidentiell och känslig. Detta ställer krav på hur bolaget sköter kundens integritetsfrågor 
och hur man kommunicerar med andra intressenter om bolagets projekt.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Genom Norconsults etiska riktlinjer utbildas personalen i ansvarsfull hantering av kund-
uppgifter och integritet inom bolagets uppdrag. Extern kommunikation med massmedia 
gällandes kundernas projekt och affären ska alltid gå via VD.
 
Kundens integritet skyddas bland annat genom att kunddata på bolagets servrar är säkrade 
mot externt intrång. Det styrs genom krav på inloggning i bolagets datasystem, behörighets- 
styrning samt att hårddiskarna är krypterade. Internt inom företaget kan data inom uppdragen 
beläggas med sekretess om det finns specifika kundkrav på detta.

Genom att följa Allmänna bestämmelser konultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksam- 
heten, ABK09, hanteras känslig information som kan röra kundens integritet. Om kunden 
önskar skrivs sekrettessavtal mellan kund och Norconsult. Säkerhet och sekretess rörande 
kundprojekt är en priotriterad fråga som man har identifierat under 2020.

103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Genom interna och externa revisioner görs en utvärdering av hur Norconsult hanterar 
kundinformation. Kunderna får även möjlighet att komma med synpunkter gällande inte-
gritetsfrågan i de kundenkäter som skickas ut. Utbildning och information om kundinte- 
gritet skickas även ut till bolagets anställda ut via mail i så kallade e-learningseminarier.

418-1 
Fall av förlust av kunddata. 
Anmälningar, extern part

0

418-1 
Fall av förlust av kunddata. 
Anmälningar, myndighet

0

418-1 
Fall av förlust av kunddata. Antal 
identifierade fall av förlorad data

0
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103-1 
Förklaring till varför frågan 
är väsentlig och frågans 
avgränsning

Det är väsentligt att Norconsult efterlever de regelverk som finns. Bolaget värnar om sina 
kunders integritet och är trygga med att bolagets kundinformation, deras verksamhet 
och projekt inte hamnar i orätta händer. Bolaget är samtidigt mån om att följa regel-
verken på arbetsrättens område så som att efterleva bolagets kollektivavtal, lokala avtal 
liksom att efterleva arbetsmiljölagen med tillhörande regelverk.

103-2 
Hur organisationen ser på  
frågan och hanterar den

Norconsults etiska riktlinjer är ett av bolagets styrdokument och som ingår som en del i 
ledningssystemet. Dokumentet definierar de etiska riktlinjer som ska ligga till grund för  
bolagets handlande och uppträdande, såväl externt som internt. Organisationen genomgår 
årligen e-learnings i bolagets etiska riktlinjer. 

Bolaget följer lagkrav i Sverige och utförandet kontrolleras av relevanta myndigheter.  
Under året genomförs bl.a. riskbedömningar på alla enheter för att säkerställa att arbets-
miljölagstiftning efterlevs. Till hjälp har arbetsgivaren skyddsombud och huvudskyddsombud 
på arbetsplatserna runt om i landet.

Rapporteringskanaler vid olika typer av ärenden:
 
• Till koncernen
   Ärenden som rapporteras hanteras av koncernens integritetsråd. Ärendena hanteras ano 
   nymt så länge som det inte hindrar att hanteringen av ärendet fortskrider.

• Till ärendehanteringen för förbättringsförslag och avvikelser
   Medarbetare ska rapportera avvikelser och brister i Norconsults kvalitets- och miljö- 
   ledningssystem, reklamationer och skadeståndskrav samt förbättringsförslag till QM-gruppen.   
   Dessa förslag hanteras av QM-gruppen och följs upp tillsammans med lednings- och  
   marknadsgruppen. Det bör därför inte vara ärenden av personlig och känslig karaktär.

• Vid arbetsskada eller tillbud
   En arbetsskada eller ett tillbud ska rapporteras till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket  
   via HR och skyddsombud. Det gäller även skador och tillbud till och från jobbet.

• Vid kränkande särbehandling
   Ska rapporteras till närmsta ledare och/eller HR samt ev. skyddsombud

• Vid brister i den fysiska arbetsmiljön
   Anmäls till närmsta ledare och/eller arbetsplatsskyddsansvarig samt skyddsombud.

På Norconsult ser man öppenhet som en förutsättning för motivation, tillit och trygghet. 
Alla medarbetare ska känna sig trygga med att kunna ta upp både små och stora saker 
med sin ledare och andra i bolaget. Därför vill bolaget att problem ska lösas när de upp-
står och så nära som möjligt där de uppstår.

Exempel på oegentligheter som ska rapporteras:
• Lagbrott
• Brott mot koncernens riktlinjer och regler
• Brott mot etiska regler
• Medarbetare som mobbas eller fryses ut
• Diskriminering
• Trakasserier
• Hot
• Missbruk
• Bristande arbetsmiljö
• Fara för liv och hälsa
• Fara för allvarlig miljöskada
• Korruption, brott mot skatteregler, insiderhandel, trolöshet mot huvudman, förskingring,  
   stöld, bedrägeri och andra former av ekonomisk kriminalitet

Socialt - Laglydighet
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103-3 
Hur organisationen utvärderar 
hanteringen och resultat av 
utvärderingen

Utvärdering och uppföljning sker årligen. Ämnet följs upp i ledningens genomgång av 
arbetsmiljö, miljö och kvalitet kvartalsvis. Deltagare är ledningsgruppens medlemmar, 
kvalitetsansvarig (Marknads- och utvecklingschef) samt arbetsmiljöansvarig på Norconsult 
från HR.
 
Löpande hantering av avvikelser och förbättringsförslag av ansvarig chef och avdelning. 
Åtgärdsplan för enskilda avvikelser från planerna samt att nya aktiviteter kan sättas in vid 
behov.

Sedan 2019 deltar arbetsmiljöansvarig från HR, tillika skyddskommitténs ordföranden, i 
ledningens genomgång för att särskilt kunna presentera och prioritera området arbetsmiljö.

419-1 
Totalt värde böter

0 SEK

419-1 
Antal fall, böter

0

419-1 
Antal fall, tvistelösning

0

Socialt - Laglydighet
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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 2020 på sidorna 3-35 och för att den är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 

Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att min 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. 
Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande. 

Uttalande 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 

Göteborg den 18 mars 2021 

 

 

 

Andreas Mast 

Auktoriserad revisor 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

AANNDDRREEAASS  MMAASSTT
AAuukkttoorriisseerraadd  rreevviissoorr
Serienummer: 19790117xxxx
IP: 90.224.xxx.xxx
2021-03-18 10:02:15Z
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