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Här finns vi!
» Metria förstår sammanhanget. De läser in sig på 
projekteringsunderlaget och ställer rätt frågor. «
    Fredrik Sernerup, COWI AB 

» Samarbetet med Metria fungerar utmärkt. 
De förstår våra behov. «

Marianne von Hartmansdorff, SEB

» Det är lätt att trivas på Metria. Det är en  
organisation med mycket kompetens, och att  
vi dessutom leverarar både drift och data  
i egen regi är unikt. «

Patrik Nordlander, chef datacenter Luleå

» Metria tillför kunskap och kontrollerar allt  
data i vår GIS-plattform. De kan geografisk  
data och förstår hur det fungerar. Vi behöver  
inte ha GIS-specialistkunskap i vår egen  
organisation. «

Jonas Svensson, Södra skogsägarna

» Metria står aldrig still utan utvecklas hela tiden. «
Annika Säw, projektledare och planarkitekt Karlskrona

Medelåldern 
på våra  
anställda är

Antal anställda 
fördelade på  
kvinnor och  
män, 2013

Metrias netto
omsättning för  
året uppgick till

431,4 mnkr64%
36%

Kontorsstrukturen har förändrats under året.  
Dessa är de orter som vi har kontor på per 31 dec 2013.

Vi levererar mer än 30 miljoner kartor  
varje månad till mer än  10 000 användare.



personer har under 2013  
nyanställts på Metria
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» Jag gillar mitt arbete och trivs med de tekniska utmaningar som vi ofta ställs  
inför i våra projekt. Jag tycker att Metria har ett stort kundfokus, vilket jag som  
projektledare värdesätter högt. «

Karin Larsson, projektledare inom fjärranalys och GIS, Stockholm

Kort om Metria

22
Metria finns  
på 22 orter

100%
av Metria ägs av  
svenska staten

25%
av våra medarbetare  

är under 40 år

» Metria ligger långt fram när det gäller 
informationshantering och det var en av 
de saker som lockade mig att börja här. «

Olov Johansson GIS-konsult, Stockholm

» Kvaliteten har ökat på kartmaterialet som vi använder. Vi har nu möjlighet att 
diskutera utifrån samma material, vilket höjer kvaliteten och underlättar vårt arbete. «

Pernilla Spetz, Fortum

» Att hitta är helt avgörande för ambulanspersonalen. Hittar vi inte ut till patienten,  
då kan vi inte göra vårt jobb. Metria är flexibla och lyhörda i samarbetet. De lyssnar  
på vad jag vill ha och jobbar aktivt med att få fram det. «

Björn Evertsson, Region Halland

» En av de saker som jag uppskattar med mitt arbete är att jag hela tiden får sätta mig 
in i olika teknologier och utveckla tjänster till våra kunder. «

Jonas Andersson, systemarkitekt Umeå

Metrias största kunder  
fördelat per bransch, %

Bank & finans
Myndighet
Kommun
Skog
Infrastruktur

30%

30%

21%

11%
8%

Styrelseledamöter Ledningsgrupp

Metria har tre affärsenheter

301
personer har under året 
varit anställda på Metria 

TRE
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Lötens täkt på Ekerö. © Metria.

Året i korthet
Helåret 2013  

Januari–december
mnkr

2013 2012 

Nettoomsättning 431,4 471,6

Periodens rörelseresultat (EBITA) -19,0 21,7

Periodens rörelseresultat (EBIT) -27,7 13,0

Periodens resultat efter skatt -19,6 7,1

Kassaflöde -5,8 8,8

Bolagets rörelseresultat (EBITA) för helåret 2013 

uppgick till -19,0 mnkr, vilket är en försämring 

i jämförelse med föregående år (+21,7 mnkr). 

Resultatminskningen beror på lägre omsättning 

samt ökade kostnader på grund av det åtgärds-

program som genomfördes under slutet av året 

med avsikt att öka lönsamheten i bolaget framåt 

i tiden.

Den lägre omsättningen för året, i jämförelse 

med föregående år, förklaras dels av den ihållande 

vintern under första kvartalet 2013 dels att bola-

get varit mer konkurrensutsatt inom myndighets-

sektorn, vilket bidragit till minskade uppdrag.

De ökade kostnaderna som är hänförliga till 

åtgärdsprogrammet uppgick till 22,8 mnkr. Kost-

naden härrör framförallt till personalkostnader 

med anledning av uppsägning av personal samt 

kostnader rörande nedläggning av kontor och 

satsningar på ny uppsättning av ekonomisystem 

och nytt intranät.



7

Januari till mars 

Januari–mars
mnkr

2013 2012 

Nettoomsättning 115,4 152,2

Periodens rörelseresultat (EBITA) 0,5 8,6

Periodens rörelseresultat (EBIT) -1,7 6,4

Periodens resultat efter skatt -1,6 4,7

Kassaflöde 12,7 20,1

Försvarsmakten ökar säkerheten  
vid sina övningsområden 

När gränserna på kartan för ett skjutfält är aktu-

ella och skyltar står på rätt plats i skogen ökar sä-

kerheten för alla. Metria hjälper Försvarsmakten 

med projektledning och inmätning av skjutfält.

– Försvarsmakten har alltid haft bra lokal kon-

troll över sina skjutfält. Med dagens teknik finns 

möjligheter att fokusera på fler verksamhetsbehov, 

säger Karin Fridstrand, projektledare på Metria.  

Effektivare tidningsutdelning  
med bättre data

Rätt adress och tydlig karta är viktiga delar för 

Västsvensk tidningsdistribution (VTD) när de 

planerar distribution till hushåll och näringsliv. 

För att hitta rätt använder de karttjänster och 

fastig hets information från Metria. De behöver 

inte själva administrera filer och uppdatera kar-

torna. Västsvensk tidningsdistribution (VTD) är 

ett distributions- och logistikföretag inriktat på 

morgonutdelning av bland annat dagstidningar.

3 000 hektar jordbruksmark har försvunnit

När städer förtätas, infrastruktur och tätorter 

byggs minskar ofta jordbruksmarken. Exploate-

ringen påverkar natur- och kulturvärden, men även 

produktionsförmågan. Metria har haft ett uppdrag 

åt Jordbruksverket att ta fram en ny metod för att 

avgöra vilken jordbruksmark som har exploaterats. I 

metoden har vi kombinerat register, kart- och satel-

litdata. När alla dessa informationskällor ställs sam-

man kan Jordbruksverket avgöra när och hur stora 

ytor av jordbruksmarken som har försvunnit. Under 

år 2006–2010 har 3 000 hektar jordbruksmark 

exploaterats. Det är en ökning jämfört med den tidi-

gare analysen som gjordes för perioden 1998–2005. 

Störst exploateringstakt har det varit i Hallands län. 

Samarbete med Annika Billstam 

Samarbete startar med landslagsorienteraren  

Annika Billstam. Orientering som idrott ligger 

nära Metrias verksamhet och vi har med glädje 

följt Annikas framgångar under året, med topp-

prestationer som gav VM-silver i sprint och guld  

i sprint i World Games.  

Metria samarbetar med Annika Billstam. Foto: Metria.
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Stora Ensokoncernen tecknar  
avtal om karttjänster

Stora Enso Skog AB utökar sin användning av 

karttjänsten Metria Maps. I tjänsten får de till-

gång till kartmaterial från Lantmäteriet, Natur-

vårdsverket, Länsstyrelserna, Riksantikvarie-

ämbetet, Skogsstyrelsen, SLU och Fortum. 

Geodetiska mätningstjänster åt Lantmäteriet 

Uppdraget innebär ajourhållning av Sveriges höjd-

system RH 2000. Vi utför precisionsavvägning 

och höjdfixar så att höjduppgifterna har samma 

kvalitet som i det tidigare höjdsystemet. 

Landsat 8 ger nya fria satellitdata

I februari sändes den amerikanska satelliten 

Landsat 8 upp i rymden. Senare under året har 

satelliten börjat leverera fria satellitdata globalt. 

Metria har arbetat länge med satellitdata och 

analyser baserade på olika bildmaterial. Satellit-

bilderna från Landsat 8 lämpar sig särskilt väl för 

att kartera miljöförändringar. Datat har en spatial 

upplösning på cirka 30 meter. 

Metrias Plattform för GIS – ett kartstöd för 
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval

Kartan är ett kraftfullt verktyg när Naturskydds-

föreningens miljömärkning Bra Miljöval ska ges 

till bland annat el från vindkraft. El märkt Bra 

Miljöval får dock bara komma från vindkraftverk 

som inte står i känsliga naturområden.

Naturskyddsföreningen är en ideell och parti-

politiskt obunden miljöorganisation. Föreningen 

har cirka 192 000 medlemmar och finns i lokal-

föreningar och länsförbund över hela landet.
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April till juni 

April–juni
mnkr

2013 2012 

Nettoomsättning 110,7 109,2

Periodens rörelseresultat (EBITA) -1,4 3,2

Periodens rörelseresultat (EBIT) -3,6 0,8

Periodens resultat efter skatt -3,5 0,7

Kassaflöde -14,2 7,3

Bärighetsutredning för broar

Broar behöver bärighetsutredas med jämna mellan-

rum. Metria mätte under kvartalet in 135 rörbroar 

över hela landet och resultatet levererades sedan till 

WSP och Trafikverket för fortsatt analys. 

Holmen Skog och Metria tecknar nya avtal

Holmen skog är en av Sveriges största skogsägare. 

De ansvarar för skötsel och utveckling av koncer-

nens skogar som omfattar cirka 1 miljoner hektar. 

De är också en av landets största virkesköpare. 

– Vi är mycket glada och nöjda över att Hol-

men Skog har tecknat nya avtal med Metria om 

nyttjande och leverans av fastighetsinformation, 

kartor, ortofoton och satellitbilder, säger Sara 

Dahlén, säljare på Metria.

Fjärranalysdagarna, Open Source GIS  
och MätKart 2013 

Metria deltog i maj på Fjärranalysdagarna i Stock-

holm. Syftet med dagarna är att sprida information 

om vad som pågår inom det svenska fjärranalys-

området. Vi närvarade också på ULI:s konferens 

Open Source GIS och berättade om våra karttjäns-

ter och utvecklingen av Open source som tjänst. 

Under konferensen MätKart 2013 var mätningar 

och karttjänster i fokus.

Friskvårdssatsning

Varje medarbetare får årligen bidrag till frisk-

vård, och för att stärka detta ytterligare har 

Metria under året gjort satsningar för att genom 

friskvård skapa mer delaktighet och gemenskap  

i bolaget samt förebygga ohälsa. Två friskvårds-

utmaningar har genomförts; alla kontor har 

utmanat Annika Billstam och det har också  

arrangerats en simtävling inom bolaget.  
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Juli till september 

Juli–september
mnkr

2013 2012 

Nettoomsättning 93,9 94,1

Periodens rörelseresultat (EBITA) 3,1 3,7

Periodens rörelseresultat (EBIT) 0,9 1,5

Periodens resultat efter skatt 4,0 -0,6

Kassaflöde 1,5 -21,0

planering till detaljplanering och vi kan stödja 

våra kunder genom hela planprocessen från första 

skiss till genomförande.

Frukostseminarier i Jönköping  
och Stockholm

Två frukostseminarier arrangerades under tredje 

kvartalet. Kartans och bildens betydelse ökar  

i Jönköping, som hölls tillsammans med ESRI  

Sverige AB. I Stockholm var ämnet kring meta-

data och datakvalitet.

Resestipendium till minnet  
av Stefan Stenlund

Metria delar varje år tillsammans med Lantmäte-

riet, NorrGIS och ESRI ut resestipendium till Ste-

fan Stenlunds ära. 2013 års resestipendium delades 

ut kring ämnena hälsa och demografi. Stipendiater 

blev Annie Knutsson, Pajala kommun samt Finn 

Hedefalk, GIS-centrum, Institutionen för naturge-

ografi och ekosystemanalys i Lund. Finn Hedefalk 

fick stipendiet för att närvara på en workshop i 

Michigan kring historisk demografisk data.

– Workshopen var en av de absolut bästa som 

jag varit på. Utmärkta föreläsare, väldigt lärorikt 

och med trevliga deltagare. Men också väldigt in-

tensiv, säger Finn. De kunskaper jag tar med mig 

hem är främst det jag har lärt mig inom så kallade 

överlevnadsanalyser av longitudinella data (data 

som täcker långa tidsperioder), samt databashan-

tering och historisk demografi. 

Kartor, valdistrikt och GIS i årets kyrkoval

GIS-stöd ger Svenska kyrkan bättre koll på valdi-

strikten. Metria har levererat kartor, matchningar 

av fastighetspunkter mot distrikten för produk-

tion av röstkort samt tittskåp för handläggarna.

Sommartävling: vilken är din bild av Metria?

Sommartävling: vilken är din bild av Metria?

Under sommaren ordnades en bildtävling. Syftet 

var att se tolkningen av Metria i bild. Alla som 

ville, medarbetare, kunder och samarbetspart-

ners, tog under sommaren en bild på något som 

de känner är Metria. Det kunde vara en känsla, 

något konkret, något de jobbar med, något som 

en medarbetare jobbar med. Vinnarna blev hästar 

som kommit åt mätutrustning, Sverigekarta i 

snäckor, strandfynd och bild över när Fjällkarte-

appen användes i praktiken. 

Samhällsplanering – ny kompetens i Metria

Under året har vi förstärkt vår kompetens inom 

samhällsplanering. Inom Metria finns nu kom-

petens inom alla planeringsnivåer från översikts-
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Ragunda får hjälp med ny app

Metria utvecklar en app åt Ragunda (Ragunda-

dalen turism och Skogdestination Älggårdsberget) 

för att de med hjälp av kartor, turistinformation 

och evenemangskalender ska öka kännedomen 

om kommunen. 

Standardiseringsarbetet och stöttande  
av forskning kring datacenter

IT och GIS ska stödja kärnprocesser. Säkerhet, 

kontroll och tillgänglighet är viktiga parametrar 

vid upphandling av IT-drift och nyttjande av kart-

tjänster i molnet. Vi har jobbat med GIS som tjänst 

i 15 år. För att fortsätta att bidra i utvecklingen för 

en framtida storskalig och effektiv datordrift en-

gagerar Metria sig under året i SIS. Arbetet syftar 

till att ta fram en global standard som ska göra det 

enklare att förstå vilken servicenivå en molntjänst 

innehåller. Vi är också engagerade i Cloudberry 

Datacenters, på Luleå Tekniska högskola. Målet 

är att utveckla en internationellt ledande miljö för 

forskning och innovation inom området storskalig 

datahantering. 

Skärmdump från appen Ragundadalen.
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Oktober till december

Oktober–december
mnkr

2013 2012 

Nettoomsättning 111,4 116,1

Periodens rörelseresultat (EBITA) -21,1 6,5

Periodens rörelseresultat (EBIT) -23,3 4,3

Periodens resultat efter skatt -18,5 2,3

Kassaflöde 0,2 9,7

Åtgärdsprogram för framtiden

Under årets sista kvartal genomfördes ett åtgärds-

program på Metria. Allt för att göra Metria bättre 

rustade för framtiden. Konkret har det inneburit 

en omorganisation där vi har gått från sex till 

tre affärsenheter, en minskning av personalstyr-

kan med drygt tio procent och omförhandling 

av kundavtal och personalförmåner. Vi har även 

genomfört omflyttningar för att få bättre lämpade 

lokaler och en minskad kostnadsmassa. Omorga-

nisationen har medfört att vi skurit ned på over-

headkostnader genom att minska på antalet chefer 

och personer i stabsfunktioner. Det stimulerar 

även till mer samarbete, när det finns en tydligare 

ansvarsfördelning över de tre affärsenheterna. 

Certifierad areamätning av byggnader

Vi är nu certifierade och kan erbjuda inomhus-

mätning av byggnader enligt svensk standard SS 

21054-2009. Mätningarna behövs exempelvis när 

hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter, när 

äldre ritningar behöver kontrolleras eller inför 

planering av en ny arbetsplats.

Areamätning utförs av Johan Ingwald.  Foto: Hans Brovall, Metria.
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Metria vidareutvecklar  
verksamhetssystem åt Fortum

Metria har levererat karttjänster åt Fortum sedan 

hösten 2012. Karttjänsterna är integrerade i deras 

verksamhetssystem GISELA som innehåller infor-

mation om kraftstationer, dammar och fastighe-

ter. Samarbetet med Fortum utvecklas under året.  

Läs mer om det på sid 28.

Statens Kartverk anlitar Metria  
för höjdsystembyte

Statens Kartverk i Norge anlitar Metria för mät-

ning i samband med att de ska byta höjdsystem 

till NN2000.

Jordbruksverket får hjälp med  
ajourhållning av Blockdatabasen

Jordbruksverket förvaltar en blockdatabas över 

Sveriges jordbruksmark. Den används bland 

annat för administration av EU:s jordbruksstöd. 

Metria har under året hjälpt Jordbruksverket med 

att ajourhålla basen. I arbetet använder vi oss av 

satellitdata och ortofoton från olika år och jämför 

med Blockdatabasen. När vi jämför bilder mellan 

olika år kan vi identifiera jordbruksmark som 

ändrat markanvändning. Normalt gör Jordbruks-

verket detta genom visuell kontroll av samtliga 

block årligen. Med våra metoder kan de minska 

behovet av visuell tolkning vilket ger en kostnads-

besparing för myndigheten. 

Mätningsuppdrag i Stavanger Norge. Foto: Anna Hånell, Metria.
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VD har ordet

Efter sviktande resultat i början av året, genomfördes under Q4 ett omfattande åtgärdsprogram som  
gav stora verkningar, både organisatoriskt och ekonomiskt. Målet var att skapa förutsättningar för  
lönsamhet genom minskade kostnader och ökad fokusering i verksamheten. Vi gör ett helårsresultat 
(EBITA) på -19,0 mnkr. I detta ingår kostnader för åtgärds programmet på 22,8 mnkr. 

Vi ser också resultatet av våra satsningar på ökad försäljning. Debiteringsgraden har under året vänt 
uppåt och vi har förbättrat det operativa resultatet under årets sista kvartal. Kund undersökningar visar 
att våra kunder är mycket positiva till Metria. Hela 90% skulle rekommendera oss till andra, och generellt 
har omdömena förbättrats jämfört med mätningen 2012.  

Proaktiva lösningar för 
ökad kundanpassning 

Våra främsta konkurrensfördelar är kompetensen 

hos medarbetarna och kvalitén på våra tjänster. 

Utvecklingspotentialen ligger i att erbjuda fler 

tjänster och förbättra kundanpassningen. För att 

lyckas med det arbetet krävs att vi blir ännu mer 

proaktiva. Ett exempel är att vi nu i Luleå bygger 

upp ett gemensamt Resurscenter som kommer 

att bli ett effektivt koncept för våra kunder, och 

också för hela Metria. I Resurscentret kommer 

drift, geodatalager och support att finnas samlat. 

Allt för att erbjuda kunden stöd och en samlad 

ingång kring dessa frågor. 

Genomfört åtgärdsprogram 
Inom ramen för åtgärdsprogrammet har en 

omorganisation skett där vi har gått från sex 

affärsenheter till tre och gjort personalnedrag-

ningar motsvarande tio procent. Även om det 

har varit tufft har det funnits en intern accep-

tans för det genomförda åtgärdsprogrammet. 

Genom omflyttningar och minskning av antalet 

kontor har vi reducerat kostnadsmassan och  

fått bättre lämpade lokaler för vår verksamhet.  

Det har också skett en omförhandling av 

personal avtal och personalförmåner, samt en 

översyn och omförhandling av vissa kundavtal.  

» Våra främsta konkurrensfördelar 
är kompetensen hos medarbetarna 
och kvalitén på våra tjänster «

I den nya organisationen är nu ansvarsfördelningen  

tydligare, vilket har lett till ett ökat samarbete.   

Viktiga affärer och möjliga marknader 
Att utveckla försäljningen och öka kundfokuset 

har varit prioriterat under året, ett arbete som har 

lett till ett fördjupat samarbete med en rad kunder. 

Fortum, Trafikverket, SEB, Vattenfall och Södra 

Skogsägarna är några som har valt att anlita Met-

ria för sin kartförsörjning och omkring liggande 

tjänster. Vi har också satsat på att ytterligare 

stärka samarbetet med våra partners. Tillgången 

till information och data ökar i sam hället. Kartor 

kan vara ett verktyg för att visua lisera komplexa 

samband. Genom vårt geodata lager, och de stora 

mängder information som finns tillgängligt där, och 

kompetensen i Metria ser vi stora möjlig heter att 

utveckla tjänster mot nya marknader.
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Långsiktigt hållbart perspektiv    
Under 2013 har vi ytterligare stärkt vårt fokus på håll-

bar   hets frågor. En representant ur ledningsgruppen  

ansvarar nu för dessa frågor tillsammans med en håll-

barhetsgrupp inom bolaget. Det genomförda åtgärds-

programmet är den enskilt viktigaste händelsen för att 

stärka vår lönsamhet och ekonomiska hållbarhet inför 

framtiden. Under året har vi implementerat den tredje 

delen i vår miljöutbildning, som syftar till att göra alla 

medarbetare medvetna om hur våra produkter och tjäns-

ter medverkar till de nationella miljö målen. Kunskapen 

och kompetensen inom bolaget kring jämställdhet och 

mångfald var också ett mål för året, liksom att öka 

lönsamheten för ett ökat värdeskapande. Den föreslagna 

etik- och mångfaldspolicyn behöver bearbetas ytterli-

gare innan beslut kan fattas. Dock är jämställdhet och 

mångfaldsperspektivet en del av vårt dagliga arbete, till 

exempel vid rekrytering och likabehandling i bolaget. 

Hållbarhetsmålen för 2014 kommer att innehålla mål 

om sänkt bränsleförbrukning i våra tjänstetran sporter 

och att öka antalet medarbetare under 30 år. Satsningar 

kommer också att göras för att öka affärsmanna skapet 

och stärka relationerna med våra kunder, två avgörande 

delar för ekonomisk hållbarhet. 

Kommunikation i fokus    
En viktig utmaning för oss kommande år är att ytter-

ligare öka kundnärheten. De säljinsatser som genomförts 

under 2013 börjar ge effekt, det kan vi skönja genom 

en ökad debiteringsgrad under sista kvartalet. Under 

2014 kommer vi att genomföra säljutbildnings insatser 

och systematiskt mäta effekter av desssa. Som alltid står 

kommunikationen i fokus. Vi lyssnar, ser behovet och 

kan svara upp med ett anpassat erbjudande. 

Karin Annerwall Parö, VD
Foto: Andreas 
Wanitzky

» Vi lyssnar, ser behovet och kan svara 
upp med ett anpassat erbjudande «
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Marknad och omvärld 
Kundernas återkoppling
Att löpande få feedback från bolagets kunder 

är värdefullt för att kunna förbättra kunderbju-

dandet och kundnöjdheten. Vi har under året 

genomfört två kundundersökningar. Båda un-

dersökningarna berör kännedom, bild av Metria, 

levererade värden, kundnöjdhet och möjligheter 

till förbättringar.  

Kännedomen i målgruppen har ökat sedan 

senaste mätningen 2012. Från 58 procent 2012 

till 72 procent 2013. Även attityden till Metria 

har förbättrats. I mätningen 2012 var 56 procent 

positiva till Metria, i år är den siffran 76 procent. 

Majoriteten av våra kunder förknippar oss med 

kartor, följt av mätning och fastighetsinformation. 

I uppdragen och våra leveranser uppfattas vi som 

enkla att kommunicera med. Bolaget upplevs vara i 

teknikens framkant med engagerade medarbetare. 

90 procent av våra kunder kan tänka sig att 

rekommendera Metria till någon de känner, och 

skälen till detta är främst kvaliteten i tjänsterna 

samt kompetensen inom bolaget. 

De tillfrågade uttrycker önskemål om förbätt-

ringar kring kundanpassning, digital utveckling 

samt breddning och förbättringar i erbjudandet.

När kunderna beskriver oss gör de det med  

följande ord:

Kompetens

Leveranssäkra
Professionella

Affärslogik

Kundnära

Teknik-kunniga

KunnigaInnovativa

Förändring
EngagemangStora

Nischat

Tillgängliga

Trevliga GIS-kunniga
Lokal förankring

Fastighetsdata-kunniga

Myndighet

Ka
rtt

jä
ns

te
r

Fl
er

a 
fö

re
ta

g

På
 h

ug
ge

t

Po
si

tiv
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In
fo

rm
at

io
n

Bo
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t

Samarbete
Service

Ordmoln över de tre ord som Metrias kunder använder när de ska beskriva oss. Ju större och mer fetstilt ord, desto fler har sagt ordet.
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Våra största branscher 

Metrias största kunder fördelat per bransch, %

Bank & finans
Myndighet
Kommun
Skog
Infrastruktur

30%

30%

21%

11%
8%

Mobilitet växer sig starkare
70 procent av alla svenskar har idag en smart 

telefon och två av tre har tillgång till internet 

i mobilen (Svenskarna och internet 2013). Fler 

mobila applikationer utvecklas, vilket skapar 

nya möjligheter till att enkelt använda kartor och 

annan geografisk information. De nya kana-

lerna och distributionsvägarna gör att vi når nya 

användare. Ett exempel är lanseringen av appen 

Fjällkartan som inneburit att försäljningen av 

fjällkartor har mångdubblats och vi når nya 

användargrupper. 

Kartan som verktyg för att visualisera och 

fatta bättre beslut blir tydligare. Fler vill använda 

Kartan i fjällappen innehåller aktuell fjällinformation och täcker området från Treriksröset i norr till Sälen i söder.

kartor som en del i lednings- och beslutstöd. Det 

finns också ett behov kring att kunna använda 

samma teknik på jobbet som på fritiden. De 

vanor som vi har som konsumenter vill vi också 

kunna ha som professionella användare. 

Standardiseringstrenden  
fortfarande stark
Teknikutvecklingen driver också efterfrågan på 

att lagra data i molnet. Vi har under många år 

byggt upp en kompetens kring IT-drift som är 

anpassad för geografiska data. Databaser och  

processer ska vara optimerade för att ge använ-

dare rätt information när de behöver den. Idag 

levererar vi mer än 30 miljoner kartor varje 

månad till mer än 10 000 användare. Vårt mål är 

att våra kunder ska spara tid och kunna fokusera 

på sin kärnverksamhet. För flera av våra kunder 

är geografiska data verksamhetskritiskt. För att 

säkra en bra leverans har vi en kvalitetssäkrad 

process för informationsförsörjning och kan ge-

nom vårt geodatalager erbjuda en högre aktualitet 

än andra leverantörer. Att standardisera gör att 

det blir lättare säkerställa kvaliteten i geodata-

hanteringen. Under året har vi bland annat en-

gagerat oss i arbetet med en global standard som 

ska göra det enkelt att förstå vilken servicenivå en 
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molntjänst innehåller. Webbkartografi har fort-

satt under året, liksom standardiseringsarbetet 

kring ramverk för geodata och datakvalitet.   

Öppna data och mer data
Den 1 december 2013 släppte Statens Kartverk 

i Norge sina karttjänster fria. Myndighetens 

tjänster som generar bilder från olika typer av 

kartdata är nu fria för utvecklare att jobba med 

och ska stimulera till utveckling av nya tjänster. 

Under året har också riksdagen i Sverige öppnat 

en webbplats för öppna data, och allt flera myn-

digheter och kommuner tillgängliggör sina data 

via olika typer av tjänster. Lantmäteriets data är 

fortfarande avgiftsfinansierade. 

Hållbarhet i fokus
Vår miljö är viktig. Hållbarhet är på agendan. 

Med detta ökar också efterfrågan på olika 

analyser och visualiseringar för att se hur miljön 

påverkar människors välmående och livsvillkor. 

Ett exempel på detta är ekosystemtjänster. De rör 

funktionerna hos olika ekosystem. Ekosystemen 

gynnar människor och skyddar oss exempelvis 

mot naturkatastrofer som översvämningar eller 

jordsked. Det kan vara genom vattenrening eller 

att vi har tillgång till grönytor för rekreation. Vi 

har under året haft uppdrag kring ekosystem-

tjänster. Både inom landet, men också interna-

tionellt. Dessutom har en statlig utredning haft i 

uppdrag att analysera åtgärder och föreslå meto-

der och insatser för att bättre värdera ekosystem-

tjänster. Dels för att förbättra kunskapsunderlaget 

om tjänsternas värde för samhället, dels föreslå 

åtgärder som ska leda till att den biologiska 

mångfalden får betydelse i ekonomiska ställnings-

taganden och andra beslut i samhället. 

Bild på ekosystemtjänst, ö med lagun. © ESA.GIS för visualiering. Grafik: Anders Thyr © Lantmäteriet.



1. Undersökning av Vegvesen och Vianova, november 2013.
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Konkurrens om kompetens
Vi, liksom många andra i branschen, står inför 

ett generationsskifte. Det gör att konkurrensen 

om kompetensen hårdnar. Samtidigt är det också 

allt färre studenter som går utbildningarna inom 

vårt område. Därför är vi bland annat med i 

branschrådet på Högskolan i Väst, och verkar för 

förbättringar inom lantmäteriutbildningarna. Vi 

är också engagerade i flera av yrkeshögskolorna 

inom mätområdet. 

Flygning med UAS systemet utfördes i Malmberget med fokus på LKABs gruvområde kring Kaptensgropen, 2013. © Metria.

Nya snabbare insamlingsmetoder
Förarlösa flygplan gör att det går snabbare att 

samla in data över ett område. Kunderna får 

snabbare och mer kostnadseffektiva terräng-

modeller. Underlaget från flygningarna går sedan 

att använda för volymbestämning, riskanalyser 

och identifiering av odlingsskador. Studier i  

Norge¹ visar att virtuella miljöer och modeller 

över byggen sparar miljoner genom att det mini-

merar antalet förändringar under byggprocessen. 
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Det här är Metria 
Ägande
Metria ägs till 100 procent av svenska staten. 

Bolaget bildades den 1 maj 2011. 

Affärsidé
Metria är länken mellan kartan och verkligheten. 

Vi mäter, bearbetar och analyserar geografiska 

data och fastighetsinformation. Genom smarta 

lösningar vidareutvecklar och effektiviserar vi 

kundens verksamhet.

Värdegrund

Engagerat

Vi brinner för våra verksamhetsområden och för 

våra kunder. Vårt engagemang och positiva  

attityd visar sig inte bara i vår stora kunskap utan 

också i den entusiasm som driver oss att hitta den 

bästa lösningen för våra kunder och för att sam-

arbeta internt. Vi är också öppna med att bjuda 

på vår kunskap i olika sammanhang, liksom att 

vara ett inbjudande bolag för alla som är intres-

serade av att jobba hos eller med oss. 

Grafik: Anders Thyr. © Lantmäteriet.
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Nära

Metria har nära relationer med kunder, samar-

betspartners och andra viktiga målgrupper. Vi 

kan våra kunders verksamheter och förstår deras 

behov. Det är lätt att samarbeta med och ha 

kontakt med Metria. Om ett problem uppstår är 

det lätt att reda ut det. Vi är ett företag där alla 

känner sig delaktiga.

Agilt 

Metria är lättrörligt, föränderligt och flexibelt. 

Vi prioriterar ständigt och strävar alltid efter 

att skapa mesta värde för varje insats. Metria 

löser problem och hanterar frågeställningar utan 

krångel – förtroendebaserat. Vi agerar med energi 

och handlingskraft. 

Samarbete 

Samarbete är en ledstjärna för Metria. Vi sam-

arbetar med våra kunder och partners utifrån 

deras behov och verksamhet. Inom Metria sam-

arbetar vi för att kunna erbjuda våra kunder den 

för deras verksamhet bästa lösningen för att  

möta deras behov. 

Styrfilosofi
Metrias styrfilosofi utgår ifrån att varje chef 

och medarbetare vill göra sitt bästa. Att alla 

ska kunna ta egna beslut utifrån de värderingar 

och policys som är fastlagda, och utifrån tydligt 

ansvar och tydliga befogenheter. Resultatet mäts 

på varje nivå. Varje chef har fullt ansvar för sin 

verksamhet i form av resultat, personal, omkost-

nader etc.

Varje medarbetare har ett eget ansvar för sitt 

arbete, men även för Metria i stort. Öppenhet och 

kommunikation är viktigt för att alla ska ha rätt 

information och kunna ta egna beslut. Bolaget 

fokuserar på ett demokratiskt ledarskap och ett 

starkt medarbetarskap. Grunden till detta är att 

motivation skapas av delaktighet och respekt för 

varje individ. En organisation där alla tar eget 

ansvar för sin del och för helheten och strävar åt 

samma håll ger en högre effektivitet än en fokuse-

ring på att kontrollera att medarbetare och chefer 

inte gör fel.

Mingelbild från Metrias företagsträff. Foto: Jan Dahlqvist.
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Metrias erbjudande 
All vår verksamhet har sin grund i geografi och 

den information som går att knyta till ett geogra-

fiskt läge. Kunderbjudandet vilar på tre ben:

• Plan och mättjänster till kommunsektorn och 

mätuppdrag mot entreprenörer inom bygg, 

anläggning och projektering. Vi levererar utred-

ningar, kartunderlag och planhandlingar samt 

tar fram nybyggnadskartor och gör utsättningar. 

• Produkter i form av kart- och fastighetstjänster 

eller dataleveranser.

• Konsulttjänster inom analys och geografiska 

informationssystem. 

Plan och mättjänster
Vi utför mätning som ligger till grund för projek-

teringsunderlag, grundkartor, primärkartor och 

nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering 

av stomnät såsom bruks- och anslutningsnät.

Exempel från plan och mätaffären
Mätningar för cykelvägen mellan  
Degerfors och Karlskoga
Den sex kilometer långa gång- och cykelbanan  

mellan Degerfors och Karlskoga kommer att börja 

byggas år 2015. Det finns sju olika förslag på hur 

cykelvägen kan dras, men beslut är ännu inte fat-

tat. Under oktober genomförde Metria mätningar 

på uppdrag av EQC-Group i Karlstad. Mätresul-

taten lämnades sedan vidare till uppdragsgivaren 

som svarar för projekteringen av uppdrag på 

Trafikverket. Samrådsunderlaget där de sju olika 

alternativen finns presenterade är nu framtaget och 

ska genomgå samråd hos Trafikverket. 

Mätning av sprickor i Västra  
Vemmenhögs kyrka
Genom sprickbildningar, i bland annat kyrktor-

net, finns nu risk att Västra Vemmenhögs kyrka 

rasar. Metria fick uppdraget att kontrollera hur 

kyrkans sprickbildning förändrats över tiden.

Med hjälp av reflexmarkeringar på varje sida 

om sprickorna kan vi göra om mätningarna på 

exakt samma ställe som tidigare. Markeringarna 

fungerar som kikarsikten dit vi riktar lasern och 

får väldigt exakta angivelser. Vi jämför sedan 

resultaten för att se om sprickorna blivit bredare. 

Avvägning på ostkustbanan, norr om Hudiksvall. Foto: Anna Hånell, Metria.
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Stora Tuna kyrka. Foto: Lisbeth Westberg, Metria.

Skillnaden är marginell

Mätningar på utsidan av kyrkan genomfördes, 

med utgångspunkt från de mässings pluggar som 

borrats in i tornets väggar. Här handlar det om 

höjdmätningar som kan visa om kyrkan sjunkit 

eller möjligtvis rört sig på annat sätt.

För Västra Vemmenhögs kyrka är skillnaden 

ytterst marginell mot de mätningar som gjordes 

under hösten 2012 men förmodligen kommer en 

ny lägeskontroll att göras under nästa år. Därefter 

bestäms om kyrkan ska genomgå renovering. 

Förarlösa flygplan förenklar  
datainsamlingen
Metrias första förarlösa flygplan har under året 

börjat producera terrängmodeller och ortofoton. 

Systemet kallas UAS (Unmanned Aerial System) 

och används för datainsamling från ovan.

Ortofoto över exploateringsyta. © Metria.
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Produkter
Vi erbjuder produkter i form av kartor, bilder och 

fastighetsinformation. Vi ger våra kunder enkel 

tillgång till kvalitetssäkrad geografisk informa-

tion via kart- och fastighetstjänster eller som 

dataleveranser. Våra kunder får också hjälp att 

hitta rätt data och att använda dem smart i sin 

verksamhet.

Exempel från produktaffären
Appen Fjällkartan – hjälp vid fjällräddning
Metrias fjällapp användes i skarpt läge vid en 

räddningsaktion i fjällen. En pappa och hans 

8-årige son gick vilse i dimman på fjället. När le-

den svängde missade mannen det dubbla ledkrys-

set och tappade orienteringen. Han larmade då 

SOS Alarm (112) och uppgav ungefärlig position. 

Men eftersom vandrarna hade tappat orientering-

en visste ingen var de var positionerade. Polisen 

kontaktade då fjällräddaren Rickard Svedjesten 

med god lokalkännedom och bad honom ringa 

upp mannen för att lotsa honom rätt. Fjällräd-

daren kände till området men insåg snabbt att det 

skulle bli problematiskt att identifiera vandrarnas 

korrekta position utan en karta. 

Han tog fram rätt karta i fjällappen och kunde 

sedan lokalisera pappan och sonens position 

och guida dem tillbaka i säkerhet genom enkla 

instruktioner i mobilen. 

Höststormen Simone och  
Etnas utbrott på satellitbild
Stormen Simone passerade Sverige i oktober.  

Metrias färska satellitbilder visar stormens  

framfart över landet. 

Stormen Simone hade redan orsakat hårda 

vindbyar i södra England, där Langdon Bay rap-

porterade orkanbyar på 37 m/s och vid holländ-

ska kusten uppmättes ännu kraftigare vindbyar 

där Texelhoors hade 41 m/s, innan hon drog in 

över Sverige. SMHI gick ut med klass 3-varning 

(den högsta varningsklassen) för västra Götaland 

och Kattegatt. 

Appen Fjällkartan © Metria. Karta © Lantmäteriet.
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29 oktober. Credit: Modis Rapid Response/Metria. 

Hotellbrand i Gävle. Foto: Göran Malm.

26 oktober. Credit: Modis Rapid Response/Metria. 

Bilderna är tagna den 26 respektive 29 oktober 

med satelliten Modis Terra.

Metria hjälper kunder med analys och föräd-

ling av satellitdata. Med fjärranalysteknik kan vi 

ta fram specifik information ur bilderna. I kombi-

nation med befintliga kart- och satellitdata tar vi 

fram bra beslutsunderlag.

Karttjänster med ny information
Metria driftar ett antal karttjänster åt kunder och 

har också egna tjänster samlat under produkten 

Metria Maps. Metria Maps är en dynamisk och 

snabb karttjänst, som under året fått tilläggs-

tjänster med nya kartlager och information. Det 

rör information från Naturvårdsverket; kring 

kulturreservat, vattenskyddområden, skyddsvärda 

skogar, och från Länsstyrelsen; kring riksintres-

sen för naturvård, friluftsliv och kuster.

Bra kartor kortar utryckningstiden
Det är viktigt för ambulanssjukvården att så 

snabbt som möjligt nå den som behöver vård. 

Med bra kartor i ambulansen minskar felkörning-

arna och utryckningstiden blir kortare.

Ambulanssjukvården har det väldigt pressat, 

beläggningstiderna har ökat markant och ambu-

lanserna verkar i större geografiska områden. 

Med de digitala kartorna från Metria optime-

ras tiden från larm tills att ambulansen är framme 

på hämtplats, oavsett i vilket geografiskt område 

uppdraget utförs i. Metria har levererat kartor  

till ambulansverksamheten i Östergötlands län.  

I länet finns 13 kommuner med över 434 000  

invånare. Under de senaste åren har ambulans-

uppdragen minskat i Östergötland men de utförs  

i större geografiska områden jämfört med för 

5–10 år sedan. 

Sedan tidigare använder sig även ambulansen 

i Hallands län av motsvarande typ av kartor med 

gott resultat då utryckningstiderna har minskat. 

När larmet går är det viktigt att snabbt komma 

till platsen. Många gånger kan det handla om 

minuter och sekunder. Mer om de samarbetet 

finns på sid 30.
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Konsulttjänster inom analys  
och geografiska ITsystem
Med hjälp av olika typer av analyser tar vi fram 

beslutsunderlag till våra kunder. Vi utvecklar

också applikationer, system och tjänster inom 

geografisk IT och erbjuder förvaltning och drift

av olika typer av geografiska IT-system och verk-

samhetsdata.

Exempel från konsultaffären:
Metria karterar ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de funktioner och tjänster 

vi får ”gratis” av naturen som till exempel skydd 

för naturkatastrofer, vattenrening via våtmarker 

eller musslor, tillgång till grönytor och att bördig 

jord bildas.

Med hjälp av kartor och bilder utvärderar och 

värderar Metria ekosystemtjänster. I samarbete med 

bland annat WWF och Europeiska rymdstyrelsen 

genomför vi uppdrag både globalt och lokalt.

Skogsindelning för bättre planering
Planering av skogsåtgärder, värdering av fastighe-

ter eller intrångsvärdering vid infrastukturprojekt 

kan effektiviseras med hjälp av en uppdaterad 

skogsindelning. Skogsindelning visar skogsäga-

rens bestånd på en karta där fastighetsindelning-

en är utmärkt. 

Under året har vi uppdaterat skogindelningen 

över hela landet. 

Data från olika källor

Genom en kombination av satellitbild, ortofoto och 

laserdata från nationella höjddatabasen delas skogen 

in i avdelningar med tillhörande skogliga uppgifter, 

motsvarande en traditionell skogsbruksplan.

Noggrannheten i skattningarna motsvarar 

eller är bättre än vad som utlovas i traditionella 

skogsbruksplaner. Dessutom ingår bakgrundskar-

tor extraherade från den nationella höjddataba-

sen, som skuggad mark- och trädhöjdsmodell.

Projektledaruppdrag i införande av nationell 
järnvägsdata
Trafikverket och Transportstyrelsen ska på 

uppdrag av regeringen beskriva det samlade 

järnvägsnätet och infrastrukturen. Under hösten 

2013 startade därför ett samarbetsprojekt mel-

lan myndigheterna. Projektet ska förenkla för 

infrastrukturförvaltare som lämnar information 

till myndigheterna och tillgodose myndigheter-

nas behov av järnvägsdata. Målsättningen är 

en kvalitetssäkrad beskrivning av det svenska 

järnvägsnätet.

Bakgrunden till projektet är bland annat att 

både Trafikverket och Transportstyrelsen har 

ett utpekat ansvar vid genomförandet av tre 

EU-direktiv kopplade till järnvägsfrågor. Myn-

digheterna kan med införandet av en nationell 

järnvägsdata också skapa underlag för trafik-

Bilden består av ortofoto (LM) till höger. Till vänster orto draperat med 
Trädhöjdsraster (>0,5m). Över hela bilden ligger beståndsgränser och 
beståndsnumrering. © Metria.
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slagsövergripande planering och intermodala 

transporter, som innebär att det mest effektiva 

transportsättet används på en specifik sträcka. 

Metrias uppdrag är främst inom projektledning 

men också arbete med förändringsledning och 

krav på IT-stöd. 

Datahantering i gränsregioner 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) har tillsammans med Metria i ett pilotpro-

jekt visat hur homogena standardiserade Inspire-

tjänster kan användas över gränserna. 

I många år har myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap (MSB) deltagit i ett nordiskt 

samarbete med fokus på geografiska data för 

olyckor och kriser. Bristen på ”gränsrelaterade” 

geografiska data är ett känt problem som har 

försvårat räddningsarbetet och samarbetet mellan 

länderna. I och med genomförandet av Inspire har 

det blivit lätt att dela data och öppnat upp för nya 

möjligheter till samarbete.

Högre krav vid räddningsarbeten

Scenariot är en nödsituation som orsakas av 

översvämningar i Torne älv, som gränsar mellan 

Sverige och Finland.

Om olyckan inträffar är det mycket viktigt att 

snabbt få tillgång till uppgifter för att göra bästa 

möjliga insats i räddningsarbetet, exempelvis vid 

naturkatastrofer. I pilotprojektet används bland 

annat MSB:s Inspire-tjänster, vilka utvecklats och 

driftas av Metria.

– I händelse av en kris är det extra viktigt att 

få ut rätt data till rätt användare i rätt tid. Fram 

till nu har fokus inom Inspire legat på datapro-

ducenterna och hur de ska gå tillväga för att pu-

blicera sina data. Nu är det dags att flytta fokus 

till användarna och hur de på bästa sätt kan dra 

nytta av Inspire data, säger Anna Halvarsson, 

ansvarig från Metria.

Anna Halvarsson. Foto: Dan Lindberg.
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Kund: Fortum 
Pernilla Spetz, GIS-specialist

Möt några av våra kunder

Pernilla Spetz är GIS-specialist på Fortum Power, 

Renewable Energy. Hon jobbar med fastighetsfrå-

gor och energibolagets GIS-system. Fortum Power, 

Renewable Energy ansvarar för Fortums energipro-

duktion med fokus på vatten- och kärnkraftspro-

duktion. Det innebär bland annat drift, underhåll 

och utveckling av kraftverken samt ansvar för 

hållbarhet och livscykeloptimering för hel- och 

samägda vatten-, vind- och vågkraftverk. Fortum 

använder Metrias karttjänst sedan 2012 i sitt eget 

GIS-system, för att ha tillgång till uppdaterade data.

– Kvaliteten har ökat på kartmaterialet som vi 

använder. Vi har nu möjlighet att diskutera uti-

från samma material, vilket höjer kvaliteten och 

underlättar vårt arbete. 

Under det gångna året har Fortum också tagit 

hjälp av Metria för att utveckla sitt geografiska 

webbtittskåp. Tittskåpet har blivit mer interaktiv 

och användarvänligt med förbättrade sökfunk-

tioner för att kunna söka på ort, koordinat och 

fastighet. Tidigare var informationen svår för 

användarna att söka. Frågorna ställs direkt i sys-

temet mot karttjänsten, som levereras av Metria.

– Vi har alltid tillgång till uppdaterat kartma-

terial, vilket underlättar kommunikationen fram-

förallt kring fastigheter. Den enskilda medarbeta-

ren kan nu enkelt se var fastighetsgränserna går. 

Metria är en bra leverantör som har bred kunskap 

inom geografiska data och fastighetsinformation.

När Fortum ska utföra ett arbete vid sina an-

läggningar ska ofta grannfastigheterna informe-

ras. Nu har respektive medarbetare snabb tillgång 

till fastighetsbeteckningar och kan gå vidare med 

att informera grannfastigheter. Förbättringar tack 

vare utveckling av det egna GIS-systemet.

 – Det har varit bra kommunikation i utvecklings-

projektet, mellan oss och Metrias utvecklare. De har 

samma inställning med servicen för karttjänsten. 

Om något strular i karttjänsten får vi snabba svar, 

även om en lösning kan vara längre bort.

Uppvuxen i Dalsland
– Mitt självklara val av favoritplats är Dalsland. 

Det är där jag är uppvuxen. Där finns närheten 

till naturen och jag tycker om landskapets  

variation med alla sjöar och vattendrag.

» Metria har bred kompetens och är 
lyhörda till vad kunden efterfrågar « 

Foto: Johan Höwler

Foto: Privat
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Kund: COWI AB 
Fredrik Sernerup, gruppchef Gata Landskap, Infrastruktur, Malmö

» Konkurrensmässigt håller Metria 
bra priser, de har hög kvalitet,  
håller sina överenskommelser  
och levererar i tid «

COWI anlitar Metria som underkonsult för att 

göra inmätning. Resultatet från inmätningarna an-

vänds som underlag i detaljprojekteringar. Fredrik 

är ofta uppdragsledare operativt, vilket innebär att 

han samordnar en projektering med alla yrkes-

grupper och underkonsulter som tillhör projektet. 

– Metria förstår sammanhanget. De läser in 

sig på projekteringsunderlaget och ställer rätt 

frågor. Om jag till exempel berättar om avgräns-

ningarna i ett projekt, då vet de vad som gäller 

och vad som ska mätas.

COWI är ett teknikkonsultbolag med cirka tusen 

anställda i Sverige, som erbjuder kvalificerade 

ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer 

inom industri och infrastruktur samt byggnad och 

fastighet. Fredrik Sernerup har varit gruppchef i 

ett år på COWI. Kvalitet är det absolut viktigaste 

för COWI. Allt hänger ihop, från underlag till 

projektering och byggande. Inmätningen och rätt 

underlag är viktigt för den färdiga anläggningen.

– Metria är en viktig del i processen att ta fram 

en bra handling, även när det behövs en insats med 

kompletterande mätning är Metria snabbt på plats 

och kan sätta sig in i det som krävs.

I Fredrik Sernerups verksamhet gör de utred-

ningar, tar fram utformningsförslag, förfrågnings-

underlag till bygghandlingar och genomför olika 

typer av projekteringar. En dålig inmätning gör att 

projekteringen tar längre tid. Det kostar pengar. 

– Jag har samarbetat med Metria under cirka 10 

år, även när jag har varit hos tidigare arbetsgivare. 

Vi vet vad vi får och vi får det när vi vill ha det. 

Metria hjälper också COWI med konvertering 

av olika underlag. De kan få in data från olika 

aktörer i ett uppdrag och då konverterar Metria 

alla data till samma koordinatsystem. 

Det är bra tillgänglighet hos Metria. Jag får 

alltid tag på min kontakt. Jag får snabba besked, 

även om jag behöver ett pris eller ett jobb utfört 

snabbt. Ofta korta ställtider. Metria är väldigt 

viktiga för oss.

Tillflyktsort vid stranden
– Min favoritplats är familjens sommarstuga i Ystad, 

Nybrostrand som har fin miljö och är en tillflyktsort 

för mig. Det ligger 100 meter från havet och det finns 

en fantastisk sandstrand. Ändå nära Ystad, så om 

man vill att det händer något, så finns det också. 

Foto: Privat Foto: Privat

Foto: Martin Hållö Spencer
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Kund: Region Halland
Björn Evertsson, ambulanssjuksköterska

Region Halland har anlitat Metria för kartmate-

rialet i alla ambulanser och för sjukresor. Tryckta 

och digitala kartor. Det är Björn Evertsson, 

ambulanssjuksköterska, som utöver sitt ordinarie 

jobb har gjort en handlingsplan för ett enklare 

arbete med kartor och navigering i alla fordon.

– Att hitta är helt avgörande för ambulansper-

sonalen. Hittar vi inte till patienten, kan vi inte 

göra vårt jobb. Metria är flexibla och lyhörda i 

samarbetet. De lyssnar på vad jag vill ha och job-

bar aktivt med att få fram det.

Samarbetet inleddes 2011 med att ta fram två 

kartböcker, en terrängkarta över landsbygden och 

tätortskartor. En kartbok i en ambulans ska fung-

era när det är trångt, mörkt och stressigt.

– Vi åker över stora geografiska områden. Alla 

ambulanser ska kunna hitta lika snabbt oavsett 

bil, personal och lokalkännedom. Möjligheten att 

få hjälp ska vara lika för alla patienter.

Region Halland upplevde att det var nödvän-

digt att utveckla en digital karta. Det tidigare 

systemet likande en vanlig GPS, det gick att se 

vägarna, resten var grått. Personalen behövde en 

tillförlitlig detaljrik digital karta med läsbarhet på 

10’ skärmar. Idag får de fram den exakta platsen, 

fram till rätt ingång.

– Vi har lättare att bilda oss en uppfattning 

om var vi ska, innan vi kommer dit. Idag fung-

erar den tryckta kartan snarare som en extra 

fallskärm. Vi litar på den digitala, så var det inte 

tidigare.

Även för Björn Evertsson som har ansvar för 

löpande uppdateringar har det blivit enklare. Han 

installerar en uppdatering och skickar med en 

enkel knapptryckning ut ny information till alla 

ambulanser samtidigt.

– Vi har haft en bra dialog om utformningen 

av kartorna. Både de tryckta och den digitala. Jag 

har fått lämna mina förslag, Metria har berättat 

vad som är möjligt och sen har vi hittat en lösning 

gemensamt.

Laddar batterierna
– Min favoritplats är Mellbystrand, en fantastisk 

sandstrand, som ligger fem minuter från där jag 

bor. Det är en plats som jag använder för avkopp-

ling, träning, och för att ladda batterierna.

» Det finns teknik som kan  
underlätta ohört för ambulans-
personalen och öka patient-
säkerheten. Metria har tagit fram 
en produkt som passar oss «

Mellbystrand

Foto: Björn Johansson

Foto: Privat
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Kund: Södra Skogsägarna 
Jonas Svensson, projektledare/förvaltningsledare, Växjö

» Metria är duktiga på att drifta, 
förvalta och de har kunskapen 
om geografisk data och att ge-
nomföra kvalitetskontroller «

– Metria tillför kunskap och kontrollerar allt data 

i vår GIS-plattform. De kan geografisk data och 

förstår hur det fungerar. Vi behöver inte ha GIS-

specialistkunskap i vår egen organisation.

Södra Skogsägarna är en skogsägarförening 

med 51 000 medlemmar (skogsägare). Södra 

Skogsägarna äger ingen egen skog, utan köper 

och förädlar virket och erbjuder skogsägarna 

tjänster som till exempel avverkning, skogsvård 

eller att upprätta en skogsbruksplan. Den skogliga 

verksamheten kräver geografisk data och GIS-

funktionalitet. Södra Skogsägarna anlitar Metria 

sedan 2008 för att drifta, förvalta och utveckla 

sin centrala GIS-plattform.

Skogsägarna tillgång till data i sina verksamhets-

system, bland annat mobila lösningar. Det senaste 

som blev klart är en app där skogsägaren kan 

registrera vindfällen, omkullblåsta träd, direkt i 

telefonen med hjälp av GPS. I det projektet samar-

betade flera olika leverantörer.

– Metrias samarbete med andra leverantö-

rer fungerar bra, vilket är jätteviktigt. Metria 

kommer med förslag, är proaktiva i att hantera 

tekniska problem i plattformen för att komma 

vidare. Det fungerar mycket bra med Metria i 

utvecklingsprojekten.

Min favoritplats i Sverige
– Om jag ska välja min favoritplats så blir det 

Humla i Västergötland, en liten by i Ulricehamns 

kommun, i Ätrans dalgång. Jag har rötterna där. 

Nu när jag inte bor där längre, slås jag av hur 

vackert det är varje gång jag kommer hem.

Foto: Laszlo Mag

Foto: Privat

När en skogsägare vill beställa avverkning, el-

ler skogsvård registreras beställningen direkt i 

en karta i systemet. När åtgärden ska utföras i 

skogen skickas ett underlag ut till maskindatorn 

i avverkningsmaskinen. Det är GIS-plattformen 

som förser övriga system med geografisk data. 

– Vi behöver ha tillgång till ett GIS-system 

som grundplattform och dataförsörjning av den. 

Alternativet skulle vara att vi skulle ha allt själva, 

men vi har inte den kunskapen. Vi ska ägna oss åt 

det vi kan – skogsbruk.

GIS-plattformen driftas hos Metria och genom 

de funktioner som finns i plattformen får Södra 
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Kund: SEB
Marianne von Hartmansdorff, Contract Manager

– Samarbetet med Metria fungerar utmärkt. De 

förstår våra behov.

SEB köper fastighetsinformation av Metria. 

De kontrollerar ägare, fastighetsbeteckningar, 

panträtter och andra uppgifter i arbetet med lån. 

Ett internt system anropar Metrias system och 

hämtar upp information on-line. SEB har också 

utvecklat olika informationsteknik, som passar 

olika typer av arbetsmoment. 

– IT-utvecklingen sker i samarbete med 

Metria, eftersom våra behov även ställer krav hur 

deras system skickar information till oss. Samar-

betet fungerar bra med personalen, såväl funktio-

nellt som på IT-sidan. 

Marianne von Hartmansdorff ansvarar för 

inköp av informationstjänster åt SEB och har de 

senaste åren utvecklat en närmare kontakt med 

Metria. Hon är leverantörernas kontaktperson i 

beställarfasen. När det kommer till förändrings-

arbeten i systemen krävs god framförhållning.

– Jag köper data från flera leverantörer, så jag 

ser den här processen/kedjan på fler ställen. Vi 

har en bra och öppen dialog kring förändringar 

och vi får reda på saker i god tid. 

» Metria har alltid en  
ambition att hitta den  
bästa lösningen för oss « 

Fastighetsinformationen är nödvändig för 

att banken ska kunna göra riskbedömning och 

fatta kreditbeslut. SEB har inte bara dagliga 

transaktioner av fastighetsinformation. Årligen 

görs också kontroller på bankens bestånd för att 

stämma av nuvarande bolån till exempel. 

Kontrast till vardagen
Jag har en plats i Småland sedan barndomen och 

som betyder mycket för mig. Där finns en genuin 

miljö med vacker natur, skön ren luft och tystnad. 

Det är en rofylld plats som behövs som kontrast 

till vardagen.

Foto: Christian Bo
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Organisation och medarbetare
Ny organisation
I slutet av året gjordes det en omorganisation på 

Metria. Sex affärsenheter har blivit tre. Anled-

ningen till detta var dels att bättre matcha mark-

nadens behov av produkter och konsulttjänster 

inom verksamhetsområdet, dels att förbättra 

samarbetet inom bolaget och erbjudandet till 

marknaden. Målsättningen är också att den 

nya organisationen ska ge kortare beslutsvägar 

vilket gör oss mer flexibla. Ledarskapet ska vara 

nära, snabbt och effektivt och varje medarbetare 

ska veta sina uppsatta mål, sitt ansvar och sina 

Metrias organisation
med utsedda affärsenhets chefer och stabschefer.

*Den nya organisationen ovan gäller från november 2013. I den tidigare organisationen hade Metria sex affärsenheter. Chefer för dessa var AE Produkter Lotta Lindbom, 
AE Plan och mättjänst Anders Öryd, AE Utveckling Martin Davidson, AE Outsourcing Ken Meyer, AE Analys och konsult Pär Johansson, AE Stora projekt Jörgen Forsgren.
** Johan Larssson ingår ej i ledningsgruppen. Han rapporterar till Anders Larsson.

Produkter*
Lotta Lindbom

Plan och mät*
Anders Öryd

VD
Karin Annerwall Parö

Konsult*
Martin Davidson

Stab:  
Ekonomi

Helena Hedlund

Stab:  
HR

Madeleine Lennartsson

Stab:  
Kommunikation

Hanna Aspklint 

Stab:  
IT**

 Johan Larsson

Stab: 
Verksamhets

utveckling
Peter Jacobson

Stab:  
Affärsstöd och 

juridik, inkl håll
barhetsfrågor 

Anders Larsson 

befogenheter. Under året har bolagets målstyr-

ning förbättrats. Syftet med målstyrningen är 

att tydligare fokusera på det som är viktigt för 

bolagets framgång. Att löpande mäta och följa 

upp måluppfyllelsen och att också få kvitto på 

att agerandet i organisationen ligger i linje med 

bolagets strategier. Utifrån Metrias strategier och 

målstyrning har varje medarbetare samtal med 

sin chef för att definiera mål. I dessa samtal disku-

teras roll, ansvar, arbetssituation och personliga 

mål för kommande period. 
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Jag har arbetat på Metria sedan 2008. Tidigare 

var jag officer inom Försvaret och ett av de 

mest stimulerande uppdragen var då som 

IT-driftchef på Norra militärdistriktet. Jag 

insåg att det var vad jag ville syssla med 

fortsättningsvis, och fick chansen när 

Metria sökte en chef för din drift-

verksamhet. 

Bättre och  
mer effektiva

I mitt uppdag ingår att 

ansvara för Metrias 

eget Datacenter där 

vi tillhandahåller 

produktion av 

IT-tjänster 

Medarbetare: Patrik Nordlander
Chef Datacenter, Luleå

Patrik tycker det 
är lätt att trivas 
på Metria. 

Fårö

Foto: Jonas Westling

Foto: Jana Damröse 

Möt några av våra medarbetare

och outsourcade IT-uppdrag. Det känns som att 

vi har helt andra möjligheter att utveckla oss efter 

kundernas behov och önskemål sedan vi blev eget 

bolag. Under 2014 ska jag exempelvis tillsam-

mans med en kollega bygga upp och utforma 

Metrias ”Resurscenter”, en ny sammanhållen 

funktion där drift, geodatalager och support 

kommer att samordnas. Metria kommer att bli 

ännu tydligare, bättre och mer effektiva mot 

kunderna. 

Det är lätt att trivas på Metria. Det är en 

organisation med mycket kompetens, och att vi 

dessutom levererar både drift och data i egen regi 

är unikt. Mina närmsta medarbetare är erfarna 

och engagerade driftkonsulter och det känns 

tryggt att veta att de 365 dagar om året, dygnet 

runt, driftar och supportar våra kunder och 

tjänster. 

Friluftsliv i svenska fjällen
När jag inte arbetar vistas jag ute i naturen – job-

bar med skog, åker snöskoter, vandrar i fjällen, 

åker utför elller vistas i skärgården. Det är få sa-

ker som kan mäta sig med en solig aprildag i snön 

med kaffepanna och stekpanna i bagaget. Även 

om fjällvärlden ligger mig varmt om hjärtat så är 

ändå Fårö på Gotland mitt smultronställe dit jag 

alltid återvänder. 
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Stockholm

Medarbetare: Olov Johansson
GIS-konsult, Stockholm 

Kalvsvik

Foto: Jana Damröse 

Jag arbetar sedan 2011 som GIS-konsult på Metria 

i huvudsak med informationshantering, oftast med 

inspiration från och anpassning till standarder 

och Inspire-specifikationer. Jag deltar även som 

Metrias representant i den svenska tekniska kom-

mittén ”Ramverk för geodata” vars målsättning är 

att öka användningen av och kvaliteten på geodata 

i Sverige, bland annat med hjälp av standarder. 

Metria ligger långt fram när det gäller in-

formationshantering och det var en av de saker 

som lockade mig till att börja arbeta här. Just 

nu är jag involverad i ett spännande projekt för 

Naturvårdsverket där vi tar fram en validerings-

tjänst för miljöövervakningsdata. Det är roligt på 

grund av dess komplexitet och att det omfattar 

dataflödet längst hela kedjan, från insamling av 

information till kvalitetskontroller och spridning 

av resultat. 

Olov verkar i en spännande 
bransch där det händer mycket.

Kommunikation  
– viktig beståndsdel i arbetet 
Den kanske mest intressanta delen av mitt arbete 

handlar om kommunikation, att förstå använ-

dares krav och önskemål och översätta dem till 

formella krav på ett system eller en modell. Jag 

hoppas i mina uppdrag kunna skapa en känsla 

av delaktighet hos kunden/användaren, vilket jag 

tror är en förutsättning för framgång i utveck-

lingsarbete. 

Jag trivs väldigt bra på Metria och har under min 

tid här haft intressanta uppdrag. Vi verkar i en 

spännande bransch där det händer mycket. Jag 

tycker det är positivt att fler ser fördelarna med 

att komma överrens och använda samma model-

ler för att beskriva sin information, vilket bidrar 

till ökad användbarhet. 

Stockholms skärgård 
När jag är ledig umgås jag med min familj och 

busar med mina två pojkar. Vi letar för till-

fället hus och därför är jag en flitig besökare 

på Hemnet. En av mina favoritplatser, 

Kalvsvik, ligger i Stockholms skärgård 

och här tillbringarna vi somrarna i  

sommarhuset eller på segelbåten.  
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Foto: Christian Boo 

Jag arbetar som projektledare inom fjärranalys och 

GIS på Metria sedan 2007. Det innebär konkret 

att jag leder produktionsjobb där vi använder fjärr-

analys och GIS, för att förädla och analysera data 

åt kunderna, samt att producera data från olika 

fjärranalyssensorer.  Just nu är jag involverad i ett 

uppdrag för att kartera hårdgjorda ytor, förenklat 

kan det beskrivas som alla ytor som är gjorda av 

människan. I takt med att tätorterna växer krävs 

det en överskådlig bild av detta, för att bland an-

nat värna och bevara den biologiska mångfalden.  

Uppdragsgivare Jordbruksverket 
Jordbruksverket ger årligen ut jordbruksstöd 

till lantbrukare. Stödets omfattning analyseras 

manuellt utifrån ortofoton, där varje åker 

finns återgiven. Inom mitt 

projekt på Metria 

har vi nu tagit 

fram en metod 

för att snabba 

upp bedöm-

ningsproces-

sen, vilket 

resulterat i 

att kunden 

initialt kapat 30 procent av den manuella hand-

läggningen. Det är alltid roligt att vara delaktig i 

utvecklingsprojekt av den typen, där vi utnyttjar 

potentialen i vårt data och programvaror. 

Stort kundfokus 
Jag gillar mitt arbete och trivs med de tekniska 

utmaningar som vi ofta ställs inför i våra projekt. 

Det har skett ett stort tekniksprång inom fjärr-

analys de senaste åren, eftersom datakapaciteten 

har förbättrats väsentligt. Det har möjliggjort för 

oss att utvecklas och erbjuda våra kunder mer 

inom området. Jag tycker att det inom Metria 

finns ett stort kundfokus, vilket jag som projekt-

ledare värdesätter högt. Mitt uppdrag är att driva 

projekten från ax till limpa och då känns det bra 

att vi internt är samstämmiga. 

Omfattande husrenovering 
Min fritid har på senare år upptagits av barnen och 

renovering. Vi har totalrenoverat vårt hus och dess-

utom byggt ut det med 100 kvadrat. Men när tid 

finns så gillar jag att röra på mig genom löpning, 

simning, utförsåkning eller ett pass på Friskis och 

Svettis. Mitt smultronställe i Sverige är Finnhamn i 

Stockholms skärgård, dit jag och familjen återvän-

der årligen med eller utan egen båt. Där finns det 

mycket varierande saker att göra.

Medarbetare: Karin Larsson
Projektledare inom fjärranalys och GIS, Stockholm 

Finnhamn

Karin gillar sitt arbete 
och trivs med de  
tekniska utmaningar 
som de ofta ställs  
inför i olika projekt. 
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Karlskrona
Just nu arbetar Annika  
för Uppvidinge kommun 
och hjälper dem med 
planverksamheten. 

Jag arbetar sedan oktober 2012 som projektleda-

re och planarkitekt på Metria i projektet Metria 

Samhällsplanering, vilket upptar det mesta av 

min tid och engagemang för tillfället. Metria har 

arbetat med planer sedan början av 2011, och se-

dan februari 2013 drivs det som ett projekt. Syftet 

med projektet är att komplettera de kart – och 

mättjänster som Metria sedan tidigare erbjuder, 

där kunderna är både kommuner och myndighe-

ter liksom lokala exploatörer. Målet är att, när 

projektet avslutas 2016, vara minst tio planera-

rare som uppfyller kundens alla behov i planpro-

cessen – från första skiss till byggstart. 

Projektet kräver att vi knyter många nya kon-

takter till vår organisation och att vi når ut till 

hela landet. Vi kommer under våren att ha slut-

fört arbetet med att kontakta Sveriges samtliga 

kommuner. I mitt team är vi fyra stycken med 

spridd placering i Sverige. Men trots det geogra-

fiska avståndet har vi en fantastisk teamkänsla 

och täcker upp över hela landet. 

Kunden i centrum 
Just nu arbetar jag för Uppvidinge kommun och 

hjälper dem med planverksamheten. Vi arbetar 

också med ett större LIS-projekt i Tranås kom-

mun och levererar detaljplaner till ett flertal 

kommuner i landet. Detta är också en av anled-

ningarna till att jag trivs så bra på Metria, det 

står aldrig still utan utvecklas hela tiden. Jag är 

en person som uppskattar det, och strävar hela 

tiden efter att lära mig nya saker. 

Aktiv fritid 
När jag inte arbetar så reser jag eller lagar mat  

i glada vänners lag.  Jag har tre vuxna barn, varav 

en bor utomlands. Därför reser familjen gärna 

och besöker honom när möjlighet finns. Jag har 

en aktiv fritid med tennis, skidåkning, golf och 

cykling. Sommaren tillbringar jag i Karlskronas 

vackra skärgård och då gärna på Utklippan,  

Sveriges sydostligaste ögrupp med sin fyr. Havet 

och båtar är en viktig del i mitt liv. 

Medarbetare: Annika Säw
Projektledare och planarkitekt, Karlskrona

Utklippan

Foto: Moro Mou



Jag arbetar sedan 1999 på Metria som system-

arkitekt. Det innebär att ta ett helhetsansvar för 

systemen och se till att alla delar fungerar ihop. 

Genom att säkerställa att arkitekturen är sund 

skapas förutsättningar för en positiv användar-

upplevelse och system som kan underhållas och 

vidareutvecklas för en lång tid framöver. 

På vår avdelning i Umeå är vi tio personer, 

bestående av systemarktitekter, utvecklare, 

förvaltningsledare, testare och sup-

port. Vi har ansvaret för ett tiotal 

webapplikationer och appar inom 

e-handel. Under 2013 lanserade vi 

bland annat vår app Fjällkartan 

som blev en stor framgång. Så 

just nu bygger vi vidare på 

framgången och utvecklar 

Metrias nya app Fastig-

hetskartan. Den kom-

mer att vara väldigt 

detaljrik med 

fastighetsgränser 

och fastighets-

beteckningar 

på ortofoto 

i bakgrun-

den. 

Jonas arbetar som system-
arkitekt. Det innebär  

att ta ett helhetsansvar  
för systemen och se till att  

alla delar fungerar ihop.

Medarbetare: Jonas Andersson
Systemarkitekt, Umeå

Lofoten

Foto: Sander Taats

Tidiga med Ehandel

Metria var förhållandevis tidiga med att erbjuda 

e-handel, redan år 2000 erbjöd vi e-tjänster 

kopplade till kartan. Det jag ser nu är att fler 

kundgrupper har möjlighet att använda tjänsterna 

eftersom tekniken och de olika plattformarna bli-

vit mer lättillgängliga. Det är också en av de saker 

jag uppskattar med mitt arbete, att hela tiden 

få sätta mig in i olika teknologier och utveckla 

tjänster.  

Lofoten lockar 

På min fritid driver jag Umejug, ett javaforum där 

vi ses en gång i månaden och utbyter erfarenheter 

genom workshops och föreläsningar. Vi har haft 

gästföreläsare ända från San Fransisco, och då 

har uppemot 50 personer deltagit. När jag inte 

programmerar uppskattar jag friluftsliv, och då 

framförallt klättring och fjällöpning. I augusti 

varje år springer jag Björkliden Arctic Mountain 

Marathon (BAMM), som är det vackraste lopp 

som jag sprungit i fjällmiljö. Min favoritplats är 

Lofoten i Norge. Att klättra där på sommaren när 

det är ljust dygnet runt, ljumma vindar, myggfritt, 

släta fina granitväggar och ett klarblått vatten 

långt där nere. Det är magiskt! 

Umeå
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Luleå
39

Jag arbetar som mätningsingenjör med place-

ring i Luleå. Som mätningsingenjör arbetar jag i 

hela kedjan, från fältarbete med mätningar, till 

beräkningar och kartframställning. Bland upp-

dragsgivarna finns både kommuner, myndigheter 

och privata exploatörer. Ett viktigt uppdrag är att 

upprätthålla kommunens primärkarta. 

Sommaren 2012 tog jag min examen från 

högskolan i Gävle och började i samma veva på 

Metria i Luleå. Jag kände till Metria sedan tidi-

gare och jag tyckte att det verkade vara ett tryggt 

och bra företag. Som student kan det vara svårt 

att få grepp om vad arbetet innebär konkret, men 

jag tycker att mina förväntningar motsvarats väl 

och jag är nöjd med mitt val av utbildning. 

Mix av inomhus och utomhus 
Mina kollegor och mina arbetsuppgifter är två 

viktiga faktorer till att jag trivs så bra på Metria. 

Det är också ett utvecklade arbete eftersom det 

hela tiden kommer ny teknik och händer saker 

inom mätningsområdet. Sedan värdesätter jag de 

varierande arbetsdagarna och mixen av utomhus 

och inomhusarbete. Som i våras när jag mätte 

in skjutfältgräns på uppdrag av Försvaret. Det 

var soligt, massor av snö och jag fick spänna på 

mig skidorna för att ta mig till de otillgängliga 

mätplatserna. 

En Svensk Klassiker 
Förra året tränade jag inför och genomförde En 

Svensk Klassiker, vilket upptog en stor del av min 

lediga tid. Jag gillar att vara i fjällen och vandra, 

det är en aktivitet som bjuder på riktig avkopp-

ling och återhämtning. Förra sommaren besökte 

jag Saltoluokta fjällstation tillsammans med min 

sambo och bonusson, vilket var ett fantastiskt 

ställe som rekommenderas varmt.   

Kollegor och  
arbetsuppgifter är  

två viktiga faktorer  
till att Sandra trivs  

så bra på Metria.

Medarbetare: Sandra Falk
Mätningsingenjör, Luleå 

Saltoluokta fjällstation

Foto:  Jonas Westling
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Inledning
Detta är Metrias tredje hållbarhetsredovisning. 

Redovisningsperioden omfattar perioden  

2013-01-01 till 2013-12-31.

Bakgrunden till att Metria lämnar hållbar-

hetsredovisningar är att en viktig del i ett ansvars-

fullt ägande och företagande är att ta ansvar för 

framtiden genom att ha ett långsiktigt perspektiv 

på verksamheten – ett hållbarhetsperspektiv. Ett 

ansvar för framtiden innebär att företaget har en 

långsiktig och god värdetillväxt, aktivt arbetar 

med miljöfrågorna samt bedriver ett omsorgs-

fullt arbete kring medarbetarfrågor med syfte att 

trygga rekrytering och skapa goda sociala villkor 

och därigenom göra Metria till en attraktiv och 

hållbar arbetsgivare.

Ett viktigt skäl är också att man från statsmak-

ternas sida framhåller att de statliga bolagen ska 

ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet. 

Hållbarhetsredovisningen ska även förse  

bolagets intressenter med väsentlig information 

om hållbarhetsfrågorna samt göra det möjligt 

att göra jämförelser mellan åren på utfallen av 

hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsredovisningen har tagits fram i 

samverkan med de som ansvarar för de olika 

hållbarhetsområdena som berörs.

Hållbarhetsfrågor i Metria 
Under året har vi startat ett arbete med att 

formulera nya hållbarhetsmål för 2014. Hittills 

fram till 2013 har mycket fokus lagts på att bygga 

upp rutiner och processer för att få verksamheten 

att fungera så smidigt som möjligt men nu har en 

stor del av dessa sjösatts och börjat fungera. Det 

har givit oss möjlighet att lägga ner mer tid på att 

formulera nya affärsstrategiska hållbarhetsmål 

för 2014:

• Minska miljöpåverkan från resor i tjänsten.

• Öka andelen yngre (< 30 år) medarbetare.

 

De strategiska hållbarhetsmålen kring resor i 

tjänsten och öka andelen yngre medarbetare finns 

med i styrkorten och följs upp varje månad. Vi 

arbetar med att öka medvetenheten hos våra med-

arbetare om att vi tillhandahåller tjänster som 

bidrar positivt till en ökad miljömässig hållbar-

het. Workshops och utbildningsinsatser på lokal 

nivå för att diskutera detta är ett sätt att öka 

medvetenheten.

Eftersom Metria är ett konsultföretag bedriver 

vi inte någon verksamhet som är miljöstörande. 

De största miljöaspekterna finner vi i vårt resande 

som genererar koldioxid. Vi har därför valt att 

försöka minska den miljöpåverkan som våra resor 

i tjänsten utgör. Vi gör detta bland annat genom 

att införa standardiserade körjournaler på konto-

ren. Införskaffande av bränslesnålare bilar samt 

ökad användning av video- och IT-hjälpmedel i 

samband med möten. 

I egenskap av konsultbolag som levererar  

tjänster inom kedjan mätning-förädling-lagring av  

geografisk data, är vi beroende av en kompetent  

personal som trivs hos oss. En viktig hållbarhets-

fråga är därför de som knyter an till våra med-

arbetare. Vi är beroende av att Metria betraktas 

som en attraktiv arbetsplats och av att medar-

betarna vill stanna kvar hos och att de har goda 

möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.

Hållbarhetsredovisning
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En viktig aspekt för oss i hållbarhetsperspektiv är 

att Metria kommer att ha stora pensionsavgångar 

under de närmaste åren. Det är därför viktigt 

att vi får en bättre spridning på ålderstrukturen 

i företaget. Vi har satt som målsättning att öka 

andelen yngre medarbetare under 30 år.

Väsentliga händelser under året
En viktig händelse under året har varit det  

åtgärdsprogram som sjösattes under hösten 2013. 

Syftet med programmet var att stärka Metrias 

ekonomi och öka fokus på lönsamhet samt 

genom föra en kulturförändring. Metria har gått 

från att tillhöra en myndighet till att bli ett 

affärsdrivande företag.

Programmet bestod av tre huvuddelar:

• Kostnadsöversyn

• Ny organisation

• Framtidssatsningar

Viktiga delar i kostnadsöversynen har varit per-

sonalneddragning samt översyn av våra kontors-

lokaler med avseende på kostnader och lokalytor. 

Som resultat av detta har ett antal kontor stängts. 

I anslutning till lokalöversynen har nya distansar-

betsavtal slutits.

Kostnadsöversynen syftade också till att bygga 

en organisation som bättre svarar upp mot de 

strategier som lagts i affärsplanen. Den största 

förändringen var att antalet affärsenheter minska-

de från sex till tre. Även på gruppnivå skedde en 

omorganisation.

Framtidssatsningarna består av:

• Bättre stöd för projektuppföljning och  

produktlönsamhetsuppföljning. 

• Omförhandling av olönsamma kundavtal.

• Nytt intranät. 

• Ökat kundfokus och satsning på utbildning för 

fortsatt kulturförändring med syfte att förflytta 

perspektivet från statlig myndighet till affärs-

drivande bolag.

En viktig händelse ur hållbarhetssynpunkt var att 

ett beslut togs att stärka miljö- och hållbarhets-

arbetet genom att permanent lyfta dessa frågor 

i ledningsgruppen. Detta görs genom att den 

ansvarige för dessa områden, bolagsjuristen, får en 

permanent plats i ledningsgruppen. Hittills har den 

ansvarige adjungerats in vid behov i ledningsgrup-

pen. Nu kan större fokus läggas på hur vi integre-

rar dessa med den övriga verksamheten och hur vi 

kvantifierar och mäter våra hållbarhetsmål samt 

skapar en medvetenhet om dessa bland medarbe-

tarna. Under 2013 beslutades också att en hållbar-

hetsgrupp bildas med representanter från de tre 

affärsenheterna och stabsfunktionen. Det viktigas-

te syftet med gruppen är att lyfta fram att hållbar-

hetsfrågorna genomsyrar hela verksamheten. 

Under året har en friskvårdssatsning ge-

nomförts. Syftet med den har varit att få fler att 

utnyttja friskvårdsmedlen samt förebygga ohälsa. 

Aktiviteter som genomförts har bland annat varit 

att ge medarbetarna tillgång till en coach/person-

lig tränare för att komma igång med träningen. 

Denna satsning har genomförts i samarbete med 

Högskolan i Gävle.

Under året har även arbetet med att ta fram 

ett nytt intranät startat. Det ska förbättra det 

interna samarbetet och kommunikationen, stödja 

kulturförändringen mot ett ökat affärsmannaskap 

och kunskapsdelning i bolaget. 

Intressentperspektivet
Intressentperspektivet är viktigt för oss. Det är 

viktigt att vara lyhörd för intressenternas för-

väntningar och ta dessa i beaktande i hållbarhets-
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arbetet. Man kan formulera intressentdialogen på 

följande sätt: 

Syftet med intressentdialogen är att identifiera 

vilka ansvarsfrågor som Metrias intressenter 

anser att företaget ska prioritera. Resultat blir  

ett viktigt underlag i vårt hållbarhetsarbete.

 

Om det är för stora avvikelser mellan Metrias 

ledning och övriga intressenter, med avseende på 

vad som anses väsentligt, finns det risk att vi inte 

kan svara upp mot de krav och önskemål som 

kunderna ställer på Metria eller att det blir för 

stor skillnad mellan vad medarbetarna tycker är 

väsentligt och ledningen. 

Våra intressenter är:

• Kunder

• Medarbetare

• Ledning

• Ägaren

• Kreditgivare

• Leverantörer

Under slutet av 2012 genomförde Metria en 

intressentdialog i form av en temperaturmätning 

där vi bad ett trettiotal intressenter ta ställning 

till ett antal påståenden inom områdena social-,  

ekonomisk-, samt miljömässig hållbarhet. 

Resultatet av intressentdialogen visade att 

ledning och intressenter fann följande områden 

väsentliga:

• Arbetsmiljö

• Relationer medarbetare–ledning

• Ekonomiskt resultat och finansiell ställning

• Leveranssäkerhet och kundservice

• Prissättning och marknadsnärvaro

Under 2013 genomfördes inte någon separat in-

tressentundersökning med efterföljande väsentlig-

hetsanalys eftersom vi anser att väsentlighetsana-

lysen från 2012 fortfarande återspeglar de mest 

väsentliga områdena för oss att redovisa.
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Hållbarhetsmålen 2013
De hållbarhetsmål som redovisas nedan är de mål 

som var satta när vi gick in i 2013. Målen har inte 

uppfyllts helt. Målen för 2014 har formulerats  

om utifrån den strategiska planeringen och upp-

följningen och följs upp i bolagets styrkort. Detta 

redovisas under avsnittet ”Hållbarhetsfrågor i 

Metria”.

Måluppfyllelse 

Med utgångspunkt från ovan sattes följande mål 

upp för hållbarhetsarbetet:

Mål Måluppfyllelse
Medarbetarna ska vara medvetna  
om hur Metrias tjänster och produkter 
medverkar till att nå upp till de  
nationella miljömålen.

Målet har nåtts. Under 2013 sjösattes den tredje delen av miljöutbildningen vilken 
fokuserar på miljöarbetet i Metria och framför allt hur man lokalt t.ex. genom 
arbetsplatsträffar och workshops kan förmedla att vår verksamhet genererar 
positiva bidrag till en ökad miljömässig hållbarhet.

Öka kunskapen och kompetensen  
kring jämställdhet och mångfald.

Målet att öka kunskapen och kom petensen kring etik och mångfaldsarbetet har 
inte nåtts till fullo. Den föreslagna etik- och mångfaldspolicyn behöver bearbetas 
ytterligare innan beslut fattas. Dock är jämställdhet och mångfaldsperspektivet 
en del i vårt dagliga arbete.

Ökad lönsamhet vilket leder till  
ökat värdeskapande.

Metria har inte nått målet under 2013 på grund av sviktande lönsamhet under Q1, 
Q2 och Q4 . 

I avsnittet ”Hållbarhetsfrågor i Metria” redogör vi 

för de nya hållbarhetsmål som vi tagit fram för  

2014. Det gamla målet om ökad lönsamhet och 

ökat värdeskapande ligger dock fast eftersom det 

är ett övergripande mål som är en förutsättning  

för ett hållbart Metria. Genom vårt åtgärdspro-

gram försöker vi konkret nå detta mål.

Även arbetet med Etik och mångfald går 

vidare men för att få genomarbetad policy har 

vi gjort den bedömningen att förslaget behöver 

gås igenom ytterligare innan styrelsen fattar ett 

avgörande beslut. 

Även om policyn inte är slutgiltigt fastställd är 

arbetet med jämställdhet och mångfald en del av vårt 

dagliga arbete, bland annat utifrån likabehandling av 

alla i bolaget och i rekryteringsprocessen.
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Några exempel på tjänster

Under 2013 har arbetet med att ta fram tjänster 

som bidrar till en ökad miljömässig hållbarhet, 

fortsatt. Några exempel:

Under november arrangerade Metria ett 

frukostseminarium om ekosystemtjänster och hur 

geodata kan användas vid värdering av ekosys-

temtjänster. Ekosystemtjänster kan sägas vara 

tjänster vi får ”gratis” av naturen som till exempel 

skydd för naturkatastrofer, vattenrening via våt-

marker eller musslor eller tillgång till grönytor så 

att bördig jord bildas.

Metria har deltagit i ett projekt kring avskog-

ning i Afrika färdigställt under 2013. Metrias 

bidrag i projektet har varit att med hjälp av fjärr-

analys presentera information om eventuell av-

skogning i samband med produktion av biobränsle.

Metria deltog i Tällberg Foundation och mötet 

”Navigating New Risk Landscapes & Opportuni-

ties in Global Food Systems”, där vi inom ramen 

för ett ekosystemtjänstuppdrag kunde knyta 

kontakter och presentera projektresultat för viktiga 

beslutsfattare inom området.

Metria har också bidragit med tjänster för att 

analysera satellitbilder och därigenom kartera 

skogliga förändringar i Mocambique och Liberia.

Metria har bidragit till utvecklingen av den 

förnyelsebara energiproduktionen genom att vi 

försett vindkraftsproducenter med data i form av 

rasterdata över skogshöjder vilket är oumbärligt 

vid planering av vindkraftverk.

För Naturskyddsföreningen har Metria 

utvecklat ett webbaserat kartstöd. Kartan är ett 

kraftfullt verktyg när Naturskyddsföreningens 

miljömärkning Bra Miljöval ska ges till bland an-

nat el från vindkraft som märks ”Bra Miljöval”.  

Sådan el får bara komma från vindkraftverk som 

inte står i känsliga naturområden och kartan 

spelar då en viktig roll för att kunna utvisa att 

kraftverken inte står i sådana områden.

Satsning från ledningen på miljöfrågor

Under hösten har VD fattat beslut att den som är 

ansvarig för hållbarhetsfrågor, inklusive miljöfrå-

gor, ska ha en permanent plats i ledningsgruppen 

och inte enbart, som hittills, adjungeras in vid be-

hov. Miljö- och hållbarhetsfrågorna kommer med 

i dagordningen på ett bättre och mer kontinuerligt 

sätt och får bättre genomslag i organisationen.  

Miljöutbildningen del tre  
är klar och publicerad 

Under 2013 färdigställdes del tre i miljöutbild-

ningen. Den fokuserar på hur miljöarbetet i 

Metria kan bedrivas.

• Vad kan medarbetarna göra lokalt för ett bättre 

miljöarbete.

• Hur kan vi lyfta fram våra miljötjänster och 

hur de bidrar till en hållbarare miljö.

Redovisning av CO²utsläpp

Resandet med flyg och användningen av tjänste-

bilar, både egna och förhyrda är Metrias största 

direkta miljöaspekt  genom de koldioxidutsläpp 

detta för med sig. Bilarna används främst i mät-

verksamheten som transportmedel för utrustning 

och personal. 

I tabellerna nedan redovisas volymen på de 

koldioxidutsläpp som flyg och användning av 

bilar fört med sig under 2013.

Skillnaden i CO²-utsläpp från flygresor mellan 

2012 och 2013 kan förklaras med ett ökat flyg-

resande i samband med arbetet med åtgärdspro-

grammet. Under en mycket intensiv period under 

hösten träffades ledningsgrupp och olika arbets-

grupper så gott som dagligen. Detta genererade 

ett ökat resande med flyg.

Metrias miljöarbete
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Drivmedelsförbrukningen fördelas på följande:

• Bensin 95 oktan: 15 148 liter med  

CO²-emissionsfaktor 2,36/liter.

• Diesel: 5% inblandning av biobränsle  

(så kallade FAME): 81 931 liter med  

CO²-emissionsfaktor 2,41/liter

• Diesel: Miljöklass 1: 28 468 liter med  

CO²-emissionsfaktor 2,55/liter.

• Etanol:  1 021 liter med  

CO²-emissionsfaktor 0,59/liter.

 

Transportslag Förbrukat  
drivmedel i liter

CO2utsläpp  
i kg

2013 2012 2013 2012

Bilar 126 568 127 111 304 781 307 771

 

Källa: NEX resebyrå.

Transportslag Flygsträcka i km CO2utsläpp  
i kg

2013 2012 2013 2012

Flyg 1 271 616 841 219 111 902 74 027
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Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär för Metria att vi 

skapar goda förutsättningar för en långsiktig 

värdetillväxt i Metria vilket i sin tur ger goda 

förutsättningar att möta de krav som kunderna 

ställer. En förståelse och medvetenhet om bety-

delsen av hållbarhet i den dagliga verksamheten, 

är viktig för att kunna skapa en långsiktig och 

lönsam verksamhet.

Genom att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i 

affärsutvecklingen skapar vi goda förutsättningar 

för god lönsamhet. En god social hållbarhet ska-

par goda förutsättningar för ett gott arbetsklimat 

vilket gör att Metria betraktas som en attraktiv 

arbetsplats, vilket i sin tur ger bra möjligheter 

för att dels behålla befintliga medarbetare, dels 

rekrytera nya medarbetare. 

Metria har gjort ett försämrat resultat under 

2013 vilket främst kan tillskrivas två faktorer. 

Dels en lång och snörik vinter första kvartalet 

vilket gjorde att mätverksamheten drabbades 

hårt. Dels en kraftigt ökad konkurrens inom 

myndighetssektorn. För att långsiktigt skapa 

förutsättningar för en förbättrad ekonomi och 

ett ökat värdeskapande har en första del av ett 

åtgärdsprogram genomförts med fokus på kost-

nadsreduktion. 

Direkt tillskapat  
ekonomiskt värde Kommentar Intressent

20130101–
20131231

20120101–
20121231

 20110501–
20111231¹

Intäkter
Nettoförsäljning plus 
intäkter från finansiella 
investeringar och 
försäljning av tillgångar

Kunder 436,4 475,1 304,8

Fördelat ekonomiskt värde

Rörelsekostnader Betalningar till  
leverantör

Leveran-
törer -247,2 -252,5 -170,6

Löner och ersättningar till anställda Summan av betalningar 
till anställda

Med-
arbetare -200,8 -193,8 130,4

Räntekostnader²
Finansiella betalningar 
som gjorts till dem som 
bidragit med kapital till 
organisationen

Kredit-
givare 0,0 0,0 0,0

Betalningar till offentliga sektorn Skatter – brutto Staten 0,0 ³ -3,5 0,0

Levererat ekonomiskt värde

Kvar i företaget Investeringar, åter- 
betalning av kapital etc - 11,6 26,8 3,8

1.  Metria AB blev statligt bolag den 1 maj 2011
2.  Det finns inga lån i bolaget
3. Metria AB betalar ingen skatt på resultatet. Det finns endast en uppskjuten skattefordran
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Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett lång-

siktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grund-

läggande mänskliga behov uppfylls. På Metria 

har vi valt att fokusera den sociala hållbarheten 

på våra medarbetare.

Metria har hög kompetens och erfarenhet hos 

sina medarbetare vilket är grunden för hur vi når 

ut till kund med goda resultat i våra uppdrag och 

med våra produkter. Vi ser att våra medarbetare 

är en stor bidragande faktor till att vi når våra 

uppsatta mål. 

Inom Metria finns olika kunskaper och kom-

petenser kring geografisk information och teknik.

Våra huvudkompetensområden är:

• Mätningsingenjörer

 De utför kvalificerad mätning åt kommuner, 

projektörer och infrastrukturaktörer.

• Systemutvecklare 

De utvecklar och förvaltar it-system åt kund.

• Fjärranalysexperter och GIS-konsulter 

De använder geografisk data för att besvara 

olika typer av frågor och tar fram beslutsunder-

lag åt våra kunder.

Personalomsättning
Vi har under 2013 haft en personalomsättning 

på 9,6 procent, vilket är lägre än under 2012 då 

motsvarande siffra var 14,8 procent. 29 personer 

har slutat på Metria under 2013, och medelantal 

anställda har minskat under året till 301. 2012 

var motsvarande siffra 318 (medelantal anställda 

2012 är omräknat pga ny uträkningsmetod 2013). 

Med anledning av det ekonomiska läget i 

början av året valde Metria att införa en restriktiv 

rekrytering under våren 2013 där all rekrytering 

först godkändes av VD eller HR-chef. Rekry-

tering har dock ägt rum under året inom bland 

annat plan- och mätområdet och inom staben. 

Totalt rekryterades och påbörjade 19 personer en 

ny anställning i Metria under 2013. 

Åtgärdsprogrammet
Med anledning av det ansträngda ekonomiska 

läget i bolaget beslutades om ett åtgärdsprogram 

under hösten 2013. Åtgärdsprogrammet innebar 

stora förändringar inom personalområdet.  

I november varslade Metria om eventuell arbets-

brist i såväl Norrbottens län (kontoret i Luleå) 

samt Gävleborg (kontoret i Gävle). Arbetsbrist 

förhandlades på ytterligare fyra orter i Sverige 

och sammanlagt sades 16 medarbetare upp. 10 

medarbetare erbjöds och accepterade individu-

ella pensionslösningar. Ytterligare medarbetare 

har sagt upp sig själva under den tidsperiod som 

åtgärdsprogrammet har genomförts, och dessa 

tjänster kommer inte att återbesättas. Metria kom-

mer genom åtgärdsprogrammet att totalt minska 

antalet medarbetare med 36 personer (vilket 

främst kommer att synas i personalsiffrorna under 

2014). I denna siffra inkluderas både uppsagda, 

pensionslösningar, individuella överenskommelser 

samt personer som självmant sagt upp sig och vars 

tjänster inte kommer att återbesättas. Den delen av 

åtgärdsprogrammet som innebar personalneddrag-

ningar ägde rum under en kort och intensiv period 

av ca fem veckor under hösten 2013. Det innebar 

att perioden för ovisshet om sin egen anställning 

eller huruvida medarbetaren själv skulle bli berörd 

på annat sätt var kort. De medarbetare som blev 

berörda av arbetsbrist omfattas av företagets avtal 

med Trygghetsrådet där de bland annat kan få stöd 

för att finna nytt arbete. Löpande information via 

linjen och intranätet samt särskilda informations-

möten hölls för att ha en öppen och tydlig kommu-

nikation med medarbetarna om de förändringar 

som gjordes. En kvalitativ medarbetarundersök-

ning ägde också rum under denna period vilket 
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visade på förståelse och acceptans för de åtgärder 

som vidtogs.

I åtgärdsprogrammet beslutades om nedlägg-

ning av ett flertal kontor. På vissa orter valde 

Metria att ha kvar personal och i stället låta 

medarbetarna distansarbeta. Tillsammans med 

arbetstagarorganisationerna arbetades ett distans-

arbetsavtal fram. Ca 17 medarbetare berördes 

genom åtgärdsprogrammet och får arbeta i enlig-

het med distansarbetsavtalet.

I åtgärdsprogrammet erbjöds 142 medarbetare 

att växla in tre eller fem semesterdagar. 30 medar-

betare valde att göra denna växling.

Sjuktalen har ökat marginellt inom bolaget 

men är ändå fortsatt låga (2,6 procent under 2013 

i jämfört med 2,51 procent under 2012). I det 

åtgärdsprogram som genomfördes under hösten 

2013 förhandlades ett nytt arbetstidsavtal. Avta-

let hann dock inte bli klart innan årsskiftet. 

Metria har avtal med Previa om företagshäl-

sovård och hos dem har antalet rehabiliterande 

åtgärder ökat under 2013. Metria har också ökat 

antalet förebyggande åtgärder via Previa vilket 

visar vår medvetenhet om att arbeta för att med-

arbetarna bibehåller en god hälsa. 

Kulturförändring
Kulturförändringen kommer från ett behov av att 

förflytta perspektiven från en statlig myndighet till 

ett affärsdrivet bolag. Under 2013 har vi fortsatt 

kulturförändringen och också utbildning för chefs-

gruppen inom Metria. Kunskapen har byggts från 

ledningsgruppen. Gruppcheferna ska sedan i sin 

tur föra ut de nya kunskaperna till medarbetarna 

och på så sätt skapas engagemang ända längst ut 

i organisationen. I april hölls en chefsträff med 

temat hur fler kan bidra till affärer och merförsälj-

ning. Under två dagar arbetade Metrias chefer med 

frågan och kunde därefter fortsätta förankringen i 

sina respektive grupper. Cheferna diskuterade och 

lärde sig också mer om målsamtal som styrmedel 

samt coachning.  

Etik & Mångfald
Etik- och mångfaldspolicyn var tänkt att beslutas 

under hösten 2013, men blev tyvärr uppskjuten på 

grund av arbetet med åtgärdsprogrammet. Policyn 

är en avsiktsförklaring. Redan idag arbetar vi med 

frågorna, i till exempel rekrytering och likabe-

handling inom bolaget. Men för att få mer fokus 

och större kraft bakom beslut behöver vi fastställa 

policyn och säkerställa att den genomsyrar vårt 

arbete ytterligare. Policyn beräknas senast vara 

beslutad innan maj månads utgång 2014.

Kompetensförsörjning
Kompetens är en viktigt fråga för Metria. Det är 

våra medarbetares kompetens vi säljer, i form av 

konsultjänster eller genom att de tillför värden i 

våra produkter. 

Varje medarbetare i Metria skall erbjudas ett 

målsamtal med sin närmaste chef. Målsamtalet 

syftar bland annat till att följa upp de gemensamt 

satta målen för medarbetarens arbete samt vilken 

utveckling som är önskvärd för denne. Målsam-

talen skall sedan följas av ett lönesamtal och 

lönesättande samtal där medarbetarens prestation 

värderas och sätts utifrån de kriterier som finns för 

bolaget. Vid uppföljning har samtliga grupp- och 

regionchefer meddelat att de har genomfört sina 

målsamtal samt haft lönesamtal och lönesättande 

samtal med samtliga sina medarbetare under 2013.

I Metrias strategier är frågan om en växling 

mellan seniora och juniora konsulter viktig för att 

kunna öka lönsamheten i ett uppdrag. Metria har 

dessutom många pensionsavgångar under några 

år framåt och detta tillsammans med en naturlig 
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nivå av personalomsättning kommer innebära att 

Metria behöver en medveten och proaktiv håll-

ning till potentiella medarbetare för att underlätta 

kommande rekryteringsbehov. Det kommer nu att 

vara av stor betydelse att rekrytering sker strate-

giskt och med rätt perspektiv för att tillförsäkra 

en god kompetens även i framtiden.

Metria använder sig av inhyrda konsulter på 

olika sätt. Dels ibland inom administrationen för 

att motverka stress vid större arbetsanhopningar,  

dels också som underleverantörer i uppdrag. Det 

sistnämnda är något som grupp- eller regionchef 

själv ombesörjer och det sker i olika omfattning 

under olika tidsperioder. Det finns i dag inget 

system där HR registrerar eller rapporterar in an-

vändningen av underkonsulter vilket medför att en 

registrering av alla konsulter eller den tid som de 

används inte finns samlat på ett ställe. För att göra 

en sådan registrering mer central skulle adminis-

trationen för staben öka vilket gjort att HR hittills 

inte prioriterat detta då det inte finns något behov i 

våra affärer av att ha tillgång till dessa uppgifter. 

Potentiella medarbetare är dessutom en 

av Metrias prioriterade målgrupper enligt vår 

Kommunikationsstrategi 2011–2014. Vi har en 

åldersstruktur inom Metria där 75 procent av 

våra medarbetare är över 40 år och medelåldern 

är 47,3 år. Diagrammet nedan beskriver ålders-

strukturen i Metria AB den 31/12 2013. 
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Lön 2013
Under våren 2013 togs beslut om en ny lönepo-

licy, vilket var en nödvändig åtgärd då någon 

sådan inte har funnits tidigare. Lönepolicyn är ett 

övergripande dokument som innehåller vår syn 

på lönebildningen i Metria. Till policyn hör också 

lönekriterier som konkretiserar policyn. Krite-

rierna ska vara ett verktyg för att i lönesamtalet 

säkerställa det som är viktigt i Metrias verksam-

het. Lönepolicyn ska vara välkänd för medarbe-

taren så att de har kunskap om Metrias syn på 

lön samt ge en möjlighet för våra medarbetare att 

förbereda sig inför lönesamtal. 

Åtgärder utifrån snedsitsar identifierade i 

senaste lönekartläggningen är genomförd. Skillna-

den i lön mellan könen (8 procent) har dock inte 

påverkats av detta. 

Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal 

via Almegas it-avtal.

Lönerevision

Den centrala lönerevisionen 2013 renderade två 

löneavtal för oss att hantera, det mellan Al-

mega och Sveriges Ingenjörer (i Metria är detta 

Akademiker föreningen) samt Almega och Unio-

nen. Förhandling arna lokalt i Metria ägde rum 

under ca tre veckor i maj och juni. Även i Metria 

blev det två löneavtal där 2,1 procent var lägsta 

nivå på löneutrymmet. Lönesamtal och löne-

sättande samtal ägde rum från juni till slutet av 

september med retroaktiva löner som betalades ut 

i oktober och november. Lönenivå för löneutrym-

met blev 2,3 procent för Unionen och 2,1 procent 

för Akademiker för eningen.

Lönefunktion

Under 2013 har den outsourcing av lönefunktionen 

som gjordes i samband med bolagiseringen från 
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Lantmäteriet tagits tillbaka i Metrias egen regi. 

Detta för att kvalitetssäkra hela lönefunktionen 

samt underlätta tidrapportering för medarbetarna 

genom att föra in frånvaro och reseräkningar i 

samma system som tidredovisning. Projektet inne-

bar att två medarbetare anställdes, lönesystem upp-

handlades och infördes samt att alla medarbetare 

fick utbildning i det nya rapporteringsförfarandet.

Arbetsmiljö
Metria har utvecklat sitt arbetsmiljöarbete under 

2013. I februari hölls en Arbetsmiljöutbildning. 

Utbildningen hölls av Metria internt genom 

HR-chefen samt visst stöd av Previa. Chefer och 

skyddsombud inom företaget fick bland annat ta 

del av lagstiftning, rollfördelning inom arbets-

miljöområdet samt Metrias arbetsmiljöpolicy. 

Utbildningen beskrev också vad ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete är och hur anmälningar vid 

olyckor och tillbud går till. Under året har det 

rapporterats in ett antal anmälningar om tillbud 

samt två arbetsolyckor av mindre allvarlig art. 

Detta är en ökning från föregående år då tillbud 

och olyckor varit noll. Ökningen beror främst 

på att organisationen har förstått vikten av att 

rapportera in såväl små som stora incidenter och 

tillbud. 

Anmälningar om tillbud och olyckor går di-

rekt via länkar till berörd instans som ex arbets-

miljöverket eller försäkringskassan. HR får enligt 

processen endast ett mail från chef om att anmä-

lan gått i väg. Vi har ej ännu hunnit bygga upp ett 

centralt system för att hantera dessa anmälningar.

Arbetstagarorganisationerna tillsatte under 

hösten ett huvudskyddsombud för Metria och 

diskussioner förs nu om dennes roll i bolaget och i 

vilka sammanhang det är viktigt med medverkan 

av ett huvudskyddsombud.

Friskvårdsprojektet

Friskvårdpengen är ett policybeslut som lednings-

gruppen beslutar om varje år. Friskvårdspengen 

består av två delar. 2 500 kr står till förfogande 

för medarbetaren att själv använda inom ramen 

för skatteverkets regler om friskvård. 500 kr finns 

centralt hos HR att söka för grupper att nyttja 

och här finns särskilda kriterier och riktlinjer 

(både enligt skatteverket men också från bolaget) 

som ska uppfyllas för att medlen skall kunna an-

vändas. Friskvårdssatsningen är fortfarande tydlig 

inom bolaget där medarbetarna kan själva styra 

över vilken form av friskvård de vill nyttja (inom 

ramen för Skatteverkets regler). Ledningsgruppen 

har också en vilja att försöka knyta samman fö-

retagets friskvårdsprofil med den sponsring vi vill 

ge och de aktiva medarbetarna vi har i bolaget. 

Detta renderade i ett Friskvårdsprojekt. 

I juni fick medarbetarna en utmaning av världs-

mästaren i orientering, Annika Billstam. Delta-

garna skulle tillsammans springa/lunka eller gå 

samma sträcka på en kväll som Annika tränar på 

en vecka. Detta genomfördes över hela Sverige och 

med 70 deltagande medarbetare. Under hösten ge-

nomfördes Höstplurret, en simstafett med lag från 

olika kontor och över hela landet. 40 personer sim-

made minst 200 meter vardera under aktiviteten. 

Med dessa två aktiviteter nåddes flera medarbetare 

som tidigare inte använt sig av Friskvårdspengen.
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Antal anställda fördelade på kvinnor och män samt affärsenheter, 20131231

Kvinnor Män Totalt
2013

Kvinnor, %
2013

Män, %
2012

Kvinnor, %
2012

Män, %

Analys och konsult 16 22 38 42 58 38 62

Outsourcing 12 26 38 32 68 28 72

Plan och Mät 34 83 117 29 71 30 70

Produkter 20 36 56 36 64 35 65

Staben 16 4 20 80 20 79 21

Stora projekt 1 2 3 33 67 33 67

Utveckling 7 19 26 27 73 28 72

Totalt 106 192 298 36 64 34 66

Antal anställda uppdelade på ålderskategori och kvinnor och män, 20131231 

Antal Andel i % Kvinnor Män
2013

Kvinnor, %
2013

Män, %
2012

Kvinnor, %
2012

Män, %

29 år och yngre 13 4 5 8 38 62 36 34

30-39 år 61 21 25 36 41 59 41 59

40-49 år 120 40 40 80 33 67 29 71

50-59 59 20 20 39 34 66 33 67

60+ 45 15 16 29 36 64 37 63

Totalt 298 100 106 192
I redovisningen inkluderas även ledningsgruppen eftersom de består av personer med anställning i Metria.

Ledningsgruppens sammansättning 2013 (inkl. VD) 

Kvinnor Män Totalt
2013

Kvinnor, %
2013

Män, %
2012

Kvinnor, %
2012

Män, %

29 år och yngre 0 0 0 0 0 0 0

30-49 år 3 3 6 50 50 43 57

50 år och över 2 1 3 60 23 25 75

Totalt 5 4 9 42 58 42 58
Ovan visas ledningsgruppens sammansättning från november 2013. Under januari till oktober var ytterligare tre affärsenhetschefer med i ledningsgruppen. En ny 

representant, Metria bolagsjurist, blev medlem i ledningsgruppen 1 nov 2013. IT-chefen sitter inte med i ledningsgruppen.
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Styrelsens sammansättning 31/12 2013

Kvinnor Män Totalt
2013

Kvinnor, %
2013

Män, %
2012

Kvinnor, %
2012

Män, %

29 år och yngre 0 0 0 0 0 0 0

30-49 år 1 1 2 50 50 50 50

50 år och över 3 2 5 60 40 60 40

Totalt 4 3 7 57 43 57 43
Två ledamöter i styrelsen har slutat under 2013. Dessa är inte inkluderade i tabellen ovan. Fackliga representanter i styrelsen presenteras inte i tabellen.

Personalomsättning, totalt antal uppdelat i åldersgrupper och kön

Ålder, 31/12 2013 Kön, 2013 Kön, 2012

–29 30–39 40–49 50– Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal som börjat 3 5 7 4 12 7 19 12 10 22

Antal som slutat 0 3 7 19 8 21 29 16 29 45

Personalomsättning i 
procent 

0 4,9 5,8 18,3 7,5 10,9 9,6 5,2 9,5 14,75

Sjukfrånvaro, 2013

Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid Långtidsfrånvaro som andel av total sjukfrånvaro

Kvinnor 
 %

Män  
 %

Total per  
ålderskategori,  

% Kvinnor, % Män , %

Total per  
ålderskategori,  

%

29 år och 
yngre * * 1,81 * * 0

30–49 år 3,62 1,15 1,96 21,7 0 3

50 år och 
över 4,34 3,51 3,79 16,9 33,5 23

Värdena i tabellen räknas fram genom total sjukfrånvaro dividerat med ordinarie arbetstid för respektive ålderskategori, kön samt totala siffrorna per kategori. 
Kategorin kvinnor under 29 år redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är 
högst 10 eller om uppgiften kan hanföras till en särskild individ.

Sammanfattning sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro som 

andel av ordinarie  
arbetstid procent, 2013

Långtidsfrånvaro  som 
andel av den totala sjuk-
frånvaron procent, 2013

Total sjukfrånvaro  
som andel av ordinarie 

arbetstid procent, 2012

Långtidsfrånvaro som 
andel av den totala sjuk-
frånvaron procent, 2012

Kvinnor 3,8 37,0 2,6 38

Män 2,0 27,1 2,5 59,6

Samtliga anställda 2,6 31,9 2,5 52,4
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Nyckeltal personal 2013

2013 2012

Medelålder 47,3 47,1

Antal tillsvidareanställda 31/12
295 

(104 kvinnor  
och 191 män)

303  
(103 kvinnor  

och 200 män)

Antal visstidsanställda 31/12
3 

(2 kvinnor 
och 1 man)

2  
(1 kvinna 

och 1 man)

Genomsnittligt antal anställda jan–dec 2013¹ 301
305  

(not 1)

Personalomsättning ( %)² 9,6 14,8

Antal anställda med heltids/deltidskontrakt 31/12 294/4
Inga redovisade 

siffror för 2012

Not 1: Summan av antal arbetade timmar dividerad med normal årsarbetstid/schemalagd tid. Årsarbetstiden är 1920 timmar. I antalet arbetade 
timmar ska ingå sådan tid som företaget har betalt lön eller annan ersättning för i utbyte mot arbete.
Not 2: Antal som slutat under året/medelantal anställda.

Löneskillnad mellan män och kvinnor, exkl VD
2013 2012

Exkl VD SEK SEK

Medellön Män 36 385 33 978

Medellön Kvinnor 33 545 31 481

Löneskillnad i kronor 2 839 2 497

Löneskillnad i procent: 8 8
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Hållbarhetsredovisningens omfattning 

Redovisningen omfattar Metria och de i bolaget 

ingående affärsenheterna. 

Bolaget är inte uppdelat i moderbolag och 

dotterbolag. Bolaget har inte några utländska 
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Kriterier för tillämpningsnivåerna enligt GRI:s ramverk

Redovisningens 
tillämpningsnivå

G3 Upplysningar  
om profilen

G3 Upplysningar 
om hållbarhets-

styrningen

G3 Resultatindika-
torer & bransch-

specifika resultat-
indikationer

Redovisa minst tio resultatindi-
katorer, och åtminstone en från 
vardera: social, ekonomisk och 
miljöpåverkan

*Branschspecifika tillägg i slutgiltig version

Redovisa minst 20 resultatindi-
katorer, och åtminstone en från 
vardera: ekonomisk påverkan, 
miljöpåverkan, mänskliga rättighe-
ter, anställningsförhållanden och 
arbetsvillkor, organisationens roll i 
samhället, produktansvar

Redovisa varje kärnindikator i 
G3 och varje branschspecifik* 
indikator med hänsyn till väsent-
lighetsprincipen genom antingen 
a) redovisa indikatorinformatio-
nen eller b) förklara skälen för att 
inte redovisa

Behövs ej

Redovisa: 
1.1
2.1–2.10
3.1–3.8, 3.10–3.12
4.1–4.4, 4.14–4.15

Redovisa alla punkter för nivå 
C och: 
1.2
3.9–3.13
4.5–4.13, 4.16–4.17

Samma krav som för nivå B

Upplysningar om hållbarhetsstyr-
ningen för varje indikatorkategori

Upplysningar om hållbarhetsstyr-
ningen för varje indikatorkategori

C C+ B+ A+B A
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enheter. Dock har vi uppdrag mot kunder som 

bedriver utlandsverksamhet. 

Redovisningen sker enligt GRI G3.1 på C+-

nivå enligt schemat nedan:

Kontaktperson
Kontaktperson för hållberhetsredovisningen är 

Anders Larsson, Metria AB.  

Telefon: 010-121 88 56.
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Strategi och analys

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevan-
sen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.

14–15

Organisationsprofil

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

2.1 Organisationens namn. 70

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. 22–27

2.3 Organisationsstruktur. 33

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor. 4,70

2.5 Länder i vilka organisationen är verksam i. 44

2.6 Ägarstruktur och företagsform. 60–61

2.7 Marknader. 6–9, 
16–19, 
22–25

2.8 Bolagets storlek. 70

2.9 Väsentliga förändringar under räkenskapsåret. 70

Information om redovisningen

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

3.1 Redovisningsperiod för den redovisande informationen. 40

3.2 Datum för publicering av den senaste redovisningen. 2013-03-22

3.3 Redovisningscykel. Ettårig

3.4 Kontaktperson för redovisningen. 54

3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen. 40–41, 
54

3.6 Redovisningen avgränsningar. 54

3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens 
omfattning och avgränsning.

40–41

3.8 Redovisningsprinciper gällande rapportering av dotterbolag etc. Metria har inga  
dotterbolag.

3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information i tidigare 
redovisningar och skälen dessa.

70–71

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisnings-
period vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder.

40–41, 
44

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen  
standard upplysningarna finns.

Se detta GRI-index.

GRIindex
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Styrning, åtaganden och intressentrelationer

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

4.1 Redogörelse för bolagsstyrning. 60–61

4.2 Beskriver huruvida styrelsens ordförande  
också är verkställande direktör.

64, 66

4.3 Styrelse och förhållande till ledningen. 61–64, 
66

4.4 Möjligheter för aktieägare eller anställda att komma med rekommen-
dationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen.

66–67

4.14 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med. 42

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. 41–42

Resultatindikatorer, ekonomisk påverkan

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

EC 1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde. 46

EC 4 Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna. Inget finansiellt stöd utgår.

Miljöpåverkan

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

EN 17 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 45

EN 28 Betydande böter och sanktioner till följd av överträdelser av  
miljölagstiftning och bestämmelser.

Inga böter har  
ålagts Metria.
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Social påverkan

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

LA 1 Total personalstyrka uppdelad på  
anställningsform och region.

51, 70 Omfattar inte timanställda och konsulter. 
Metria är inte uppdelat i regioner.

LA 2 Totalt antal anställda och personalomsättningen 
per åldersgrupp, kön och region.

51 Metria är inte uppdelat i regioner.

LA 4 Procent av personalstyrkan som omfattas  
av kollektivavtal.

49 Samtliga anställda i Metria omfattas 
av kollektivavtal.

LA 7 Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjuk-
domar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt 
totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor  
per region.

50 Inga arbetsrelaterade dödsfall är inrappor-
terade. Vad gäller inrapportering av skador 
och arbetsrelaterade sjukdomar saknas 
för närvarande ett centralt handläggnings-
system för att kunna hantera data kring detta 
på ett tillförlitligt sätt.

LA12 Procent anställda som får regelbunden  
utvärdering och uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling.

48

LA 13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbru-
ten på kön, åldersgrupp.

51–52

LA 14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor 
per anställningskategori.

49, 53

HR 4 Antal fall av diskriminering samt vidtagna 
åtgärder. 

Inga fall av diskriminering har rapporterats 
under redovisningsperioden.

SO 8 Betydande böter och sanktioner mot organisa-
tionen för brott mot gällande lagar och bestäm-
melser.

Inga böter eller sanktioner har ålagts Metria 
under 2013.
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Revisors rapport över översiktlig granskning  
av Metria AB’s hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Metria AB:s hållbarhetsredovisning

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Metria AB att 

översiktligt granska Metria AB’s hållbarhetsre-

dovisning för år 2013. Företaget har definierat 

hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 

54–57.

Styrelsens och företagsledningens 
ansvar för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har 

ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, 

arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar 

utveckling samt för att upprätta och presentera 

hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämp-

liga kriterier vilka framgår på sidan 54 i håll-

barhetsredovisningen, och utgörs av de delar av 

Sustainability Reporting Guidelines G3 (utgivna 

av The Global Reporting Initiative (GRI)) som 

är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt 

av företagets egna framtagna redovisnings- och 

beräkningsprinciper.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbar-

hetsredovisningen grundad på vår översiktliga 

granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i 

enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbar-

hetsredovisning utgiven av FAR. En översiktlig 

granskning består av att göra förfrågningar, i 

första hand till personer som är ansvariga för 

upprättande av hållbarhetsredovisningen, att 

utföra analytisk granskning och att vidta andra 

översiktliga granskningsåtgärder. En översikt-

lig granskning har en annan inriktning och en 

betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt 

IAASB:s standarder för revision och kvalitets-

kontroll och god revisionssed i övrigt har. De 

granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 

granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 

oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 

viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 

identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
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slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 

har därför inte den säkerhet som en uttalad slut-

sats grundad på en revision har. 

Vi har i vår granskning anlitat externa spe-

cialister. Dessa specialister har främst genomfört 

intervjuer och platsbesök samt inhämtat under-

lag för granskningen. Det är Grant Thornton 

Sweden AB som har det odelade ansvaret för hela 

uppdraget. 

De kriterier som vår granskning baseras på är 

de delar av Sustainability Reporting Guidelines, 

G3, utgiven av The Global Reporting Initiative 

(GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovis-

ningen, samt de redovisnings- och beräknings-

principer som Metria AB särskilt tagit fram och 

angivit. Dessa framgår av sidorna 54–57. Vi anser 

att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av 

hållbarhetsredovisningen. 

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår 

granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i 

syfte att ge oss grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det 

inte kommit fram några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att hållbarhetsredovisning-

en inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 

med de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 18 mars 2014

Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording

Auktoriserad revisor
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Inledning
Metria är ett av svenska staten helägt aktiebo-

lag. Bolaget äger och driver den verksamhet som 

tidigare utgjordes av Lantmäteriets affärsdrivande 

division Metria. Verksamheten förvärvades av 

Metria den 1 maj 2011. De varor och tjänster 

bolaget erbjuder till offentliga och privata kunder 

är av utpräglad kommersiell karaktär och för-

säljningen sker i konkurrens med en rad andra 

företag. Metria har inte av regering eller riksdag 

fått i uppdrag att tillgodose några särskilda sam-

hällsintressen.

Svensk kod för bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i Metria bygger på det regelverk 

och den struktur som följer av Aktiebolagsla-

gen, Svensk kod för bolagsstyrning (koden) samt 

Statens ägarpolicy. Med utgångspunkt i dessa 

regelverk har ett system för bolagsstyrning inom 

Metria utvecklats som successivt utvärderas och 

vidareutvecklas. De avvikelser gentemot koden 

som föranleds av statens ägande berör i huvudsak 

nomineringen och arvoderingen av styrelseleda-

möter och revisorer där koden utgår från före-

komsten av en av stämman utsedd valberedning. 

I denna del har staten valt en annan ordning som 

närmare framgår av Statens ägarpolicy. En  

annan avvikelse i förhållande till koden är att 

Metria inte redovisar styrelseledamots oberoende 

i förhållande till staten som större ägare.  

Eftersom minoritetsägare saknas i Metria  

saknas också skäl att redovisa denna form av 

oberoende. I övrigt följer Metria koden. 

Statens ägarpolicy
Statens ägarpolicy reglerar Metrias styrning i 

flera avseenden, bland annat genom föreskriften 

att koden skall tillämpas och att allmänheten 

skall inbjudas att delta i årsstämman men även 

genom anvisningen att statliga företag skall vara 

ledande inom områden som miljömässigt och 

socialt ansvar, jämställdhetsarbete och arbete för 

mångfald och mot diskriminering. Policyn styr 

Metrias arbete också genom dess riktlinjer för 

extern rapportering och för anställningsvillkor 

för ledande befattningshavare. Se vidare Statens 

ägarpolicy, Fi 2012:6.

Bolagsordning
Bolagets verksamhet är att ”tillhandahålla 

tjänster och produkter inom områdena geografisk 

information, fastighetsinformation och geografisk 

informationsteknik samt att driva därmed för-

enlig verksamhet”. Beträffande bolagets styrelse 

anges i bolagsordningen att denna skall ha sitt 

säte i Gävle och bestå av lägst fem och högst sju 

ledamöter förutom personalrepresentanter samt 

att dess ordförande utses av bolagsstämman. 

Särskilda regler rörande ledamots tillsättning eller 

entledigande finns ej i bolagsordningen. Kallelse 

till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga 

om ändring av bolagsordningen skall behandlas 

utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor 

före stämman. Utöver de obligatoriska uppgif-

terna förekommer i Metrias bolagsordning även 

uppgift om riksdagsledamots rätt att närvara och 

ställa frågor vid bolagsstämma. 

Bolagsstyrningsrapport 2013 
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Årsstämma
Metrias högsta beslutande organ är bolagsstäm-

man. Stämman kan besluta i alla frågor som 

inte enligt lag uttryckligen faller under annat 

bolagsorgans exklusiva kompetens. Vid bola-

gets årsstämma, vilken senast hölls i april 2013, 

väljs bolagets styrelse och ledamöternas arvode 

fastställs. Till årsstämmans övriga obligatoriska 

uppgifter hör att fastställa bolagets balans- och 

resultaträkningar, att besluta om disposition av 

resultatet samt att besluta om ansvarsfrihet för 

styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Bolagsstämman utser externrevisor och fastställer 

dennes arvode.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till 

styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslut-

ning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara 

styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrät-

telse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas 

med brev till Riksdagens centralkansli i anslutning 

till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Nästa årsstämma är planerad att hållas den 

29 april 2014. 

Valberedningen
Som tidigare framgått har Metria ej någon av bo-

lagsstämman utsedd valberedning. Valberedningens 

roll har i de statligt kontrollerade företagen ersatts 

av en strukturerad nomineringsprocess koordinerad 

av Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning inom 

Finansdepartementet. 

Styrelsen och dess utskott
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bola-

gets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Metrias styrelse består av sju  

bolagsstämmovalda ledamöter samt av två 

arbetstagarrepresentanter med två suppleanter 

för dessa. Styrelsens ledamöter liksom styrelsens 

ordförande väljs av stämman för ett (1) år i taget. 

Utskotten utgörs av revisions- samt ersättnings-

utskott. 
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Styrelsen har följande ledamöter 2013:
Christina Rogestam, styrelseordförande

Födelseår: 1943

Övriga styrelseuppdrag: Fastighets AB Balder 

(ordförande), Lönnbacken AB (ledamot) och  

Högskolan Skövde.

Utbildning: Samhällsvetenskaplig fil. kand.

Arbetslivserfarenhet: Utredare av statlig infra-

struktur och bolagisering, VD och koncernchef 

Akademiska Hus, generaldirektör Statens  

invandrarverk.

Katarina Axelsson Lindgren, ledamot

(från och med 13 december 2013)

Födelseår: 1964

Övriga styrelseuppdrag: Previa (ordförande), Fora 

(ordförande), Agricam och Vaessa.

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Accenture, egen företagare, 

med mera.

Gunvor Engström, ledamot

Födelseår: 1950

Övriga styrelseuppdrag: AP3, Apoteksgruppen, 

Semcon, Länsförsäkringar Fondförvaltning och 

Invandrarföretagens förening.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan  

i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Landshövding, VD Bank2, 

VD Företagarna, Departementsråd Närings-

departementet, egen företagare, med mera.

Ann-Charlotte Jarleryd, ledamot

Födelseår: 1966

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Civilekonom, journalist.

Arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor PWC, 

konsult Ernst&Young, CFO Protect Data 

AB(publ), Episerver AB, Acando AB (publ) och 

Digital Route AB.

Från vänster: Patrik Jönsson, Ann-Charlotte Jarleryd, Per-Åke Jureskog, Christina Rogestam, Peter Ljung, Gunvor Engström, 
Erik Nilsson, Anders Ågren och Katarina Axelsson Lindgren. 

Metrias styrelse 2013
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Patrik Jönsson, ledamot

(från och med 25 april 2013)

Födelseår: 1971

Övriga styrelseuppdrag: PostNord

Utbildning: Magisterexamen företagsekonomi, 

Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Kansliråd, Finansdeparte-

mentet, Investeringsanalytiker, Bure AB

Kundansvarig och Trevise Unibank.

Peter Ljung, ledamot, ordförande revisionsutskottet

Födelseår: 1958

Övriga styrelseuppdrag: Samfundet för fastig-

hets ekonomi i Sverige AB, Branddörren 2  

i Stockholm AB.

Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri, KTH.

Arbetslivserfarenhet: Skanska, Åke Larson  

Byggare, Försvarsmakten, Lantmäteriet, VD och 

koncernchef Svefa, egen företagare.

Anders Ågren, ledamot

Födelseår: 1947

Övriga styrelseuppdrag: Järntorget AB, Nerga AB. 

Utbildning: Ingenjör, Marknadsekonom.

Arbetslivserfarenhet: Flertalet ledande befatt-

ningar nationellt och internationellt inom Sand-

viksfären, VD Gunnebo France, Management 

Consulting.

Erik Nilsson, ledamot, arbetstagarrepresentant

Sverige Ingenjörer 

Födelseår: 1972

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnadstek-

nik.

Arbetslivserfarenhet: GIS-konsult Metria, 

Yngre konsult Swedesurvey.

Per-Åke Jureskog, ledamot,

arbetstagarrepresentant Unionen

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Byggnadsingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Mätningsingenjör på  

följ ande företag: Svensk Byggnadsgeodesi AB, 

Lantmäteriet/Metria, Geocon AB samt  

Metria AB.

Lars-Erik Johansson, suppleant,  

arbetstagarrepresentant Unionen

Födelseår: 1953

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Mätningsteknik specialkurs 1974. 

Mätningsingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Har varit Lantmäteriet/

Metria trogen sedan 1975.

Mats Rosengren, suppleant,  

arbetstagarrepresentant Sveriges Ingenjörer

Födelseår: 1950

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, KTH.

Arbetslivserfarenhet: FOA, Rymdbolaget,  

Satellus, Lantmäteriet. Projektledare/Senior  

fjärranalyskonsult Metria.

Ingrid Engström, ledamot

(till och med 25 april 2013)

Daniel Kristiansson, ledamot

(till och med 25 april 2013)

Verkställande direktören, Karin Annerwall Parö, 

ingår inte i styrelsen men närvarar regelmässigt 

vid dess sammanträden, normalt som föredragan-

de. Styrelsens sekreterare är bolagsjurist Anders 

Larsson som även han deltar i sammanträdena. 

Innan hans tillträde i november 2013, har ekono-



64

direktören samt kontrollera att styrelsens beslut 

verkställs. Vidare bör ordföranden samråda med 

verkställande direktören i förekommande strate-

giska frågor samt företräda bolaget i frågor som 

rör ägarstrukturen. Det är ordförandens uppgift 

att kalla till extra bolagsstämma när så är påkal-

lat med hänsyn till utvecklingen i företaget eller 

när det i övrigt begärs enligt aktiebolagslagen.

Enligt arbetsordningen ska styrelsen vid minst 

ett möte årligen, utan närvaro av VD eller an-

nan medlem av bolagsledningen, träffa bolagets 

revisor.

En utvärdering av styrelsearbetet och VD’s 

arbete genomförs årligen på initiativ av bolagets 

ordförande.

Ersättningar till styrelseledamöter
Vid årsstämman den 25 april 2013 beslutades att 

arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 

175 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 

med 88 000 kronor vardera samt att arvode inte 

utgår till styrelseledamot som är anställd i Reger-

ingskansliet. Vid årsstämman beslutades också 

att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå 

med 25 000 kronor till utskottets ordförande 

och 20 000 kronor till utskottsledamot samt att 

arvode inte ska utgå till utskottsledamot som är 

anställd vid Regeringskansliet. 

Berörda arvoden avser perioden fram till 

näst kommande årsstämma. I linje med Statens 

ägar policy utgår ingen ersättning till arbetstagar-

representanter.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet har till uppgift att svara för 

beredningen av styrelsens arbete med bolagets finan-

siella rapportering och har i övrigt de uppgifter som 

framgår av koden och aktiebolagslagen. 

michef Helena Hedlund varit sekreterare. Under 

2013 höll styrelsen tolv sammanträden, varav 

mötet i oktober var ett strategimöte. Närvaro av 

styrelsens ledamöter framgår av tabell på sida 65. 

Styrelsen har inom sig inte annan arbetsfördel-

ning än vad som följer av ordförandens särskilda 

uppgifter och de uppgifter som ankommer på 

ledamot av respektive utskott.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen har fastställt en arbetsordning vars 

innehåll omprövas årligen. I arbetsordningen har 

styrelsen fastställt den huvudsakliga tidplanen för 

årets styrelsemöten och deras innehåll. Av arbets-

ordningen framgår även vilken typ av ärenden 

som kräver beslut av styrelsen. Arbetsordningen 

utgör, tillsammans med den särskilt upprättade 

VD-instruktionen, en mandatfördelning mellan 

styrelsen och bolagets verkställande direktör. 

Även relationen mellan ägaren och styrelsen 

regleras i arbetsordningen genom föreskriften att 

ordföranden bör samordna sin syn med företrä-

dare för ägaren i frågor av avgörande betydelse 

för bolaget. Arbetsordningen ger också besked om 

struktur och mandat för de utskott styrelsen valt 

att inrätta, nämligen revisionsutskottet och ersätt-

ningsutskottet. Till arbetsordningen hör detalje-

rade instruktioner rörande den rapportering som 

verkställande direktören löpande och i samband 

med styrelsemötena skall lämna för att styrelsen 

fortlöpande skall kunna bedöma bolagets och 

koncernens ekonomiska situation. Vid årsstäm-

man 2013 fastställdes riktlinjer för ledande befatt-

ningshavares anställningsvillkor, vilka riktlinjer 

ansluter till den syn regeringen ger uttryck för i sin 

ägarpolicy. Enligt styrelsens arbetsordning skall 

styrelseordföranden, förutom att leda styrelsear-

betet, följa företagets inriktning och utveckling 

genom regelbundna kontakter med verkställande 
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Revisionsutskottet ska bereda frågor inför styrelse-

möten avseende;

• Bolagets finansiella rapportering såsom  

Årsbokslut, Bokslutskommuniké och  

Kvartalsrapporter.

• Hållbarhetsredovisning.

• Revisorns opartiskhet och självständighet och 

uppmärksamma om revisorn tillhandahåller 

bolaget andra tjänster än revisionstjänster.

• Upphandling av revision och revisionstjänster.

• Bolagets interna kontroll och riskhantering.

Revisionsutskottet består av ledamöterna Peter 

Ljung, ordförande, Ann-Charlotte Jarleryd, Patrik 

Jönsson (från och med 25 april 2013), Ingrid  

Engström (till och med 25 april 2013) samt Daniel 

Kristiansson (till och med 25 april 2013). Utskottet 

har under 2013 haft sex sammanträden. Bolagets 

revisor har deltagit vid tre av dessa sammanträden.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter 

är att bereda styrelsens beslut i frågor angående 

ersättningsprinciper, ersättningar och andra 

anställningsvillkor för bolagsledningen samt att 

följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer 

för ersättningar till ledande befattningshavare 

som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om 

samt gällande ersättningsstrukturer och ersätt-

ningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet består 

av ordförande Christina Rogestam, samt ledamö-

terna, Gunvor Engström, Anders Ågren, Patrik 

Jönsson (från och med 25 april 2013) samt Daniel 

Kristiansson (till och med 25 april 2013). Ut-

skottet har under 2013 haft ett sammanträde.  

De bolagsstämmovalda styrelseledamöternas 

närvaro vid styrelsemöten och utskottsmöten 

under 2013 framgår av nedanstående tabell.

Närvaro styrelse
Tabellen visar närvaron på mötena såsom invald 

ledamot.

Ledamot Styrel se

Revi
sions

utskott

Ersätt
nings

utskott

Christina Rogestam 12/12 1/1

Peter Ljung 12/12 6/6

Gunvor Engström 12/12 1/1

Ann-Charlotte Jarleryd 12/12 6/6

Patrik Jönsson¹ 8/9 2/3 0/0

Anders Ågren 11/12 0/1

Katarina Axelsson 
Lindgren³ 

1/1

Daniel Kristiansson ² 3/3 1/3 1/1

Ingrid Engström² 1/3 2/3

1. Ledamot av styrelsen från och med 25 april 2013
2. Ledamot av styrelsen till och med 25 april 2013
3. Ledamot av styrelsen från och med 13 december 2013

Revisorer
Vid årsstämman den 25 april 2013 utsågs revi-

sionsföretaget Grant Thornton Sweden AB, med 

Lena Möllerström Nording som huvudrevisor, till 

revisor i Metria. Bolagets revisor avger revisions-

berättelse för Metrias årsredovisning samt för sty-

relsens och verkställande direktörens förvaltning. 

Revisorn lämnar även ett revisionsyttrande över 

bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisning-

en och en rapport över granskningen av ersättning 

till ledande befattningshavare. Delårsrapporten per 

30 september 2013 har översiktligt granskats av 

revisorn i enlighet med rekommendation utfärdad 

av FAR. Ersättning till revisorerna utgår, i enlighet 

med stämmans beslut, enligt löpande räkning. 
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Verkställande direktör och ledning
Karin Annerwall 

Parö, VD

Födelseår: 1961

Styrelseuppdrag:  

ULI Service AB,

Future Position X.

Utbildning: Kemi-

ingenjör, teknologie 

licentiat i värmetek-

nik, KTH.

Arbetslivserfarenhet: Miljöchef Vattenfall,

Regionchef Sweco VBB, VD Sweco Theorells.

Verkställande direktören har till uppgift att an-

svara för och sköta den löpande förvaltningen av 

bolagets angelägenheter efter styrelsens riktlinjer 

och anvisningar. I styrelsens arbetsordning och i 

styrelsens instruktion för verkställande direktören 

klargörs bland annat arbetsfördelningen mellan 

styrelsen och verkställande direktören. Genom 

styrelsens arbetsordning, delegationsordningen 

samt föreliggande instruktioner säkerställs att 

frågor av väsentlig betydelse för bolaget eller för 

respektive affärsenhet underställs verkställande 

direktörens och/eller styrelsens prövning. För be-

handling av bolagsgemensamma frågor har inom 

Metria inrättats en ledningsgrupp bestående av 

affärsenhetscheferna, stabscheferna och verkstäl-

lande direktören. Samordning och förankring 

inom områden som inköp, hållbarhet, it och 

affärsprocesser samt prövning av frågor av etisk 

karaktär hanteras av ledningsgruppen. Lön och 

ersättningar samt övriga förmåner för verkstäl-

lande direktören och andra ledande befattningsha-

vare framgår av Metrias årsredovisning för 2013. 

Inga incitamentsprogram förekommer i Metria.  

Styrelsens rapport om den interna kontrol
len avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolags-

lagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den 

interna kontrollen. Enligt koden och årsredovis-

ningslagen skall styrelsen dessutom årligen lämna 

en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets 

system för intern kontroll och riskhantering avse-

ende den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö
Genom styrelsens arbetsordning samt genom sty-

relsens instruktioner för verkställande direktören 

respektive styrelsens utskott säkerställs en tydlig 

roll- och ansvarsfördelning ägnad att leda till en 

effektiv styrning av verksamheten. Med samma 

syfte har verkställande direktören utfärdat en rad 

riktlinjer. Dessa policyer och riktlinjer, däribland 

den delegationsordning varigenom ledande tjäns-

temäns ansvar och befogenheter klart definieras, 

följs upp och omarbetas vid behov. Företagsled-

ningen utarbetar härutöver detaljerade instruk-

tioner avseende bolagets finansiella rapportering. 

Dessa instruktioner finns samlade på bolagets 

intranät. 

Riskhantering
Ett system för nyckeltalsbaserad målstyrning av 

verksamheten har utvecklats. Systemet tar sin ut-

gångspunkt i bolagets långsiktiga mål och resulte-

rar i indikatorer med tillhörande mål och system 

för uppföljning på bolags- och affärsenhetsnivå. 

Bolagets metoder för projektstyrning och hante-

ring av finansiella risker i projekt påbörjades un-

der 2012 och arbetet har fortsatt under 2013 med 

bland annat projektvärdering och kvalitetssäkring 

av bolagets successiva vinstavräkning.



67

Information och kommunikation
Information om bolagets policyer, instruktioner, 

riktlinjer och manualer finns på Metrias intranät 

vilket är tillgängligt för samtliga anställda i bo-

laget. Uppdateringar och förändringar i redovis-

nings- och rapporteringsprinciper kommuniceras 

löpande samt vid de regelbundna möten som 

bolagets ekonomi- och controllerfunktion har. 

Nödvändiga informationssystem finns för att 

säkerställa att tillförlitlig och aktuell information 

finns tillgänglig för ledningen för att den skall 

kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt och 

effektivt sätt. En översyn har påbörjats under året 

för att förbättra nyttjandet av befintligt affärssys-

tem i bolaget.

Uppföljning och kontrollaktiviteter
Bolagets verkställande direktör och ekonomichef 

genomför regelbundna genomgångar avseende det 

ekonomiska utfallet med cheferna för respektive 

affärsenhet.

I bolaget finns två controllers vilka har en cen-

tral roll för analys och uppföljning av affärsenhe-

ternas finansiella rapportering samt för att se till 

att de policyer, riktlinjer och övriga instruktioner, 

som har en inverkan på den finansiella rapporte-

ringen, följs. 

Vid varje månadsskifte har controller och 

projektledare/chefer genomgångar av samtliga 

projekt för att bedöma eventuella förlustrisker i 

projekten.

Inför varje kvartalsbokslut undertecknas intyg 

avseende värderingen av respektive projekt. 

I bolagets affärsprocesser ingår finansiella 

kontroller avseende godkännande och redovisning 

av transaktioner. I boksluts- och rapporterings-

processen finns kontroller bland annat för projekt 

med avvikande saldon. I samband med regelbund-

na genomgångar redovisar samtliga affärsenhets-

chefer såväl utfall som årsprognos för bolagets 

verkställande direktör och ekonomichef.

Styrelsen utvärderar månadsvis verksamhe-

tens utveckling, resultat och ställning genom 

ett rapportpaket innehållande utfall, progno-

ser och kommentarer till vissa nyckelfaktorer. 

Revisionsutskottet, som regelbundet rapporterar 

till styrelsen, har en övervakande roll vad gäller 

effektiviteten i bolagets finansiella rapportering, 

riskhantering samt styrning och kontroll. Revi-

sionsutskottet följer upp att bolagets redovisning 

uppfyller föreliggande krav.

Internrevision
Styrelsen har valt att inte inrätta en särskild 

intern revision. Bolaget har en enkel operativ 

struktur och efterlevnaden av dess styr- och 

internkontrollsystem följs regelbundet upp av bo-

lagets ekonomer. Controllers genomför dessutom 

löpande analyser av affärsenheternas rapportering 

och ekonomiska utfall. Vid behov av specifika 

internrevisionsinsatser kommer detta att täckas 

genom upphandling av externa resurser.
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Stockholm den 18 mars 2014

Christina Rogestam Katarina Axelsson Lindgren
Ordförande Ledamot

Gunvor Engström Ann-Charlotte Jarleryd
Ledamot Ledamot

Patrik Jönsson Peter Ljung 
Ledamot Ledamot

Anders Ågren
Ledamot

Per-Åke Jureskog Erik Nilsson
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Karin Annerwall Parö
Verkställande direktör
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Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 
Till årsstämman i Metria AB, organisationsnummer 556799-2242

Det är styrelsen som har ansvaret för bolags-

styrningsrapporten för år 2013 (på sidorna 

60–68) och för att den är upprättad i enlighet 

med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat 

på denna läsning och vår kunskap om bolaget 

anser vi att vi har tillräcklig grund för våra  

ut talanden. Detta innebär att vår lagstadgade  

genomgång av bolagsstyrningsrapporten har 

en annan inriktning och en väsentligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed  

i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upp-

rättats, och att dess lagstadgade information är 

förenlig med årsredovisningen.

Stockholm den 18 mars 2014

Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording

Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Metria AB får härmed avge årsredovisning 
för verksamhetsåret 2013.

Information om bolaget

Metria AB, 556799-2242, med säte i Gävle kom-

mun, Sverige, ägs till 100 procent av den svenska 

staten. 

Bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster 

och produkter inom områdena geografisk informa-

tion, fastighetsinformation och geografisk informa-

tionsteknik. 

Metria AB benämns antingen med sitt fulla namn 

eller som Metria.

Bolagets rapportering sker i tusentals svenska 

kronor, tkr.

Ägarförhållanden

Metria ägs till 100 procent av svenska staten.

Flerårsöversikt/Nyckeltal

Metrias ekonomiska utveckling i sammandrag.

mnkr 2013 2012
maj–dec*

2011
Nettoomsättning 431,4 471,6 300,0

Rörelseresultat (EBITA) -19,0 21,7 -0,5

Rörelsemarginal, % 
(EBITA)

-4,4 4,6 -0,1

Rörelseresultat (EBIT) -27,7 13,0 -6,3

Rörelsemarginal, % 
(EBIT)

-6,4 2,8 -2,1

Resultat före skatt -24,6 10,6 -6,3

Resultat efter skatt -19,6 7,1 -4,7

Avkastning eget  
kapital, %

-20,4 7,0 -4,8

Avkastning sysselsatt 
kapital, %

-28,1 12,9 -6,2

Balansomslutning 202,4 225,1 243,1

Eget kapital 86,2 105,8 98,7

Soliditet, % 42,6 47,0 40,6

Kassaflöde från  
löpande verksamhet

1,5 16,1 20,1

Investeringar 7,3 8,2 4,3

Medelantal anställda** 301 318 296

Antal anställda per 31 dec 298 305 329

Resultat per aktie, kronor -0,94 0,34 -0,23

Nettoskuld -7,4 -13,3 -4,4

* Verksamheten startade den 1 maj 2011. 
**Historisk data har omräknats.
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Information om verksamheten

Metria är Sveriges ledande bolag inom geografisk 

information och geografisk informationsteknik. 

Bolaget erbjuder kunder en kombination av varor, 

tjänster och kunskap som baseras på geografisk 

information. Medarbetarna har kompetens kring 

insamling av data och de hjälper kunder att im-

plementera geografisk information i sin verksam-

het, från insamling till publiering av data. Kunder 

får hjälp att samla in, bearbeta och använda 

geografisk information.

Metrias verksamhet vänder sig till de or-

ganisationer som har ett behov av geografisk 

information. Bank och finans samt myndigheter  

är Metrias största kundgrupp, följd av kommu-

ner och infrastruktur. Totalförsvaret, telekom, 

energi, sökföretag och skog är andra exempel på 

viktiga kunder. Bolaget har också försäljning av 

geografisk information och mättjänster direkt till 

privatpersoner.

Bland medarbetarna finns i huvudsak mät-

nings- och kartingenjörer, lantmätare, system-

vetare och systemutvecklare, biologer, geologer, 

projektledare, fjärranalysexperter, GIS- och 

verksamhetskonsulter. Det stora flertalet har en 

akademisk examen från högskola eller universitet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under fjärde kvartalet beslutade styrelsen att 

genomföra ett åtgärdsprogram för att få bättre 

lönsamhet i bolaget. Åtgärdsprogrammet innebar 

en översyn av personal och verksamhetens kost-

nader. Kostnaden för åtgärdsprogrammet uppgår 

under 2013 till 22,8 mnkr. I samband med 

åtgärdsprogrammet har en omorganisation gjorts 

där sex affärsenheter har blivit tre. 

Metria har genom åtgärdsprogrammet 

minskat antalet medarbetar med 36 personer och 

minskat antal kontor med 15 stycken.

Nettoomsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning för året uppgick till 

431,4 mnkr (471,6). Rörelseresultatet (EBITA) 

uppgick till -19,0 mnkr (21,7) vilket motsvarar en 

rörelsemarginal om -4,4 procent (4,6). Den lägre 

omsättningen för året, i jämförelse med föregå-

ende år, förklaras dels av den ihållande vintern 

under det första kvartalet 2013 samt att bolaget 

varit mer konkurrenssutsatt inom myndighetssek-

torn, vilket bidragit till minskade uppdrag. 

Kostnaderna för åtgärdprogrammet uppgår 

till 22,8 mnkr. Åtgärdsprogrammet är en del 

för framtida satsningar där bolaget ska visa en 

god lönsamhet och vara konkurrenskraftigt på 

marknaden. Kostnadsbesparingar har gjorts inom 

samtliga affärsenheter och inom de administra-

tiva funktionerna. Resultatet efter skatt uppgick 

till -19,6 mnkr (7,1).

Likviditet och finansiell ställning

Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av året 

till 86,2 mnkr och soliditeten till 42,6 procent.

Vid utgången av året fanns en outnyttjad checkräk-

ningskredit på 30 mnkr. Under året uppgick investe-

ringarna till totalt 7,3 mnkr och bestod i huvudsak 

av dataservrar, mätutrustningar och bilar. 

Kassaflöde

Kassaflödet under året uppgick till -5,8 mnkr  

(8,8 mnkr). Den löpande verksamheten har  

bidragit med 1,5 mnkr (16,1), investerings-

verksam  heten har belastat kassaflödet med  

-7,3 mnkr (-7,3).

Finansiella mål

Vid årsstämman i april 2015 förväntas ägaren 

fastställa de finansiella målen.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk är här definierat som en händelse som påver-

kar bolagets möjlighet att uppnå sina verksam-

hetsmål och genomföra sina strategier. Identifie-

ring av riskerna har utgått från de affärsrisker 

som rapporterats av verksamheterna. Riskerna 

har sedan värderats av ledningen och bedömning-

en är baserad på sannolikhet och konsekvens.

De största riskerna i Metrias verksamhet  

bedöms vara följande:  

Omvärldsrisk
Konjunkturnedgång ger ofta en förändring i ef-

terfrågan, vilket leder till att kunder kan påverkas 

negativt, positivt eller är neutrala. Metria strävar 

därför efter att bredda kundbasen för att med detta 

parera för eventuell konjunkturpåverkan. Givet vad 

vi nu ser med en mindre omsättning än föregående 

år är vår utmaning att höja debiteringsgraden. 

En gemensam försäljningsprocess infördes under 

föregående år, med syftet att bland annat minimera 

riskerna förknippade med försäljningsverksamheten.

Projektrisker
Handhavandet av projekten kan innebära en risk, 

förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvali-

tetsmässigt och enligt tidsplan. Riskhanteringen 

i projektverksamheten har under året förbättrats 

genom införandet av rutiner för projektvärdering. 

Risker i medarbetarperspektivet
Metria står inför en period av stora pensions-

avgångar inom de närmsta tre till fyra åren. 

Detta innebär att rekryteringarna kommer att bli 

betydande, såväl ersättningsrekryteringarna som 

nyrekryteringarna.

Metria har en hög och god kompetens bland 

företagets medarbetare. Det är av stor vikt att 

kunna behålla och utveckla denna kompetens. 

Med anledning av det genomförda åtgärdspro-

grammet är utmaningen nu större att behålla 

värdefull kompetens. Det finns vissa svårigheter 

att rekrytera inom vissa grupper. Det råder bland 

annat brist på utbildade mätningsingenjörer. 

 

Finansiella risker
Den finansiella risknivån är låg. Med anledning 

av den negativa resultatutvecklingen samt det ge-

nomförda årgärdsprogrammet, och dess negativa 

effekter på kassaflödet, följer bolaget likviditets-

utvecklingen noga baserat på veckovisa likvidi-

tetsprognoser med utfall och prognos som grund. 

Myndighetskunder 
De kunder som tidigare samarbetat med oss 

genom myndighetssamverkan måste i fortsätt-

ningen handla upp dessa tjänster genom LOU. 

Risken finns att dessa långa kundrelationer bryts 

genom att kunden handlar upp en annan leveran-

tör. Bolaget har också ett beroende till två stora 

myndighetskunder. För att hantera eventuella 

konsekvenser av detta görs satsningar på ökad 

försäljning till fler kunder.

Datadelning 
EU tog 2007 beslut om ett nytt EU-direktiv, In-

spire, med syftet att ge bättre tillgång till offent-

liga geodata, för tillämpning på miljöfrågor, via 

tjänster på Internet. Motivet är att myndigheter 

på ett effektivare sätt ska kunna utbyta data med 

varandra. Detta rör sig till största delen om Lant-

mäteriets geodata. Tidigare har myndigheterna 

köpt dessa data från Lantmäteriets återförsäljare, 

i första hand Metria, nu kan de som alternativ 

betala en avgift och få tillgång till data i obear-

betad form för eget bruk. Stora myndigheter och 

kommuner har redan tecknat avtal för datadel-

ning och fler väntas följa efter. Metrias roll som 

återförsäljare kommer därför att förändras till att 

mer fokusera på försäljning av förädlade data.
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Känslighetsanalys

Personalkostnader
Metria är personalintensivt och personalkostna-

derna står för drygt 43 procent av de totala kost-

naderna. 1 procents högre lönenivå motsvarar på 

årsbasis knappt 2,0 mnkr ökade lönekostnader.

Påverkan av räntenivå
Eftersom Metria inte har några långfristiga 

skulder har en ränteförändring ingen nämnvärd 

påverkan på bolagets kostnader.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång

Några väsentliga händelser efter rapportperiodens 

utgång finns inte att rapportera.

Medarbetare

Metria har en hög ambition av att vara en att-

raktiv arbetsgivare. Bolaget fortsätter därför att 

arbeta med utvecklingen av en god arbetsmiljö, 

tillse att vi har en rättvis och jämställd lönebild-

ning samt har målsättningen att medarbetarna får 

arbeta med spännande och utvecklande uppdrag. 

Medarbetare har tillgång till en gemensam före-

tagshälsovård och Metria är en arbetsgivare som 

arbetar aktivt med friskvård. 

Sjuktalet för år 2013 är 2,6 procent vilket visar en 

ökning av sjukfrånvaron under det senaste året. Bola-

get har en åldersstruktur där 75 procent av medarbe-

tarna är över 40 år och medelåldern är 47,3 år.

Åtgärdsprogrammet som genomfördes under 

2013 har inte påverkat siffran antal slutade under 

året, eftersom uppsägningar som genomfördes 

under december 2013 inte var avslutade per ba-

lansdagen 2013.

Ersättning till ledande befattningshavare

Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar 

till ledande befattningshavare. Riktlinjer om 

ersättning till ledande befattningshavare besluta-

des vid bolagsstämman den 25 april 2013. Metria 

följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor 

för ledande befattningshavare i företag med statligt 

ägande. Principerna framgår av Bolagsstyrnings-

rapporten. Information om berörd krets och ersätt-

ning till ledande befattningshavare framgår av not 

5 på sida 83.

Miljöinformation

Metria blev miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 

under 2012. Det fortsatta arbetet under 2013 har 

varit inriktat på att stärka och utveckla miljöled-

ningssystemet.

Det övergripande miljöarbetet redovisas enligt 

riktlinjerna för GRI (Global Reporting Initiative) 

i årsredovisningens främre del.
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinst-

medel i kronor: 

Överkursfond 82 618 246,00

Balanserade vinstmedel  2 402 665,62

Årets förlust -19 558 139,00

Totalt 65 462 772,62

Styrelsen och verkställande direktören i Metria 

AB föreslår att årets förlust avräknas mot över-

kursfonden och att balanserade vinstmedel om  

65 462 772,62 kr överförs i ny räkning.

Årsstämma

Metria ABs årstämma äger rum 2014-04-29 i 

Gävle.

Kalendarium

Årsredovisning 2013 2014-03-19

Årsstämma 2014-04-29

Delårsrapport Q1 2014 2014-04-30

Delårsrapport Q2 2014 2014-08-14

Delårsrapport Q3 2014 2014-10-29

Vad beträffar företagets resultat och ställning 

i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar.
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Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2013 2012

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 431 395 471 581

Övriga rörelseintäkter 2 4 736 3 536

Summa rörelsens intäkter 436 131 475 117

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -166 789 -182 353

Övriga externa kostnader 3, 4 -80 278 -70 080

Personalkostnader 5, 6 -200 984 -193 854

Avskrivn. materiella och immateriella anläggn.tillg. 7 -15 769 -15 762

Övriga rörelsekostnader - -50

Summa rörelsens kostnader 463 820 462 099

Rörelseresultat 27 689 13 018

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 295 451

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 -16

Finansnetto 282 435

Resultat efter finansiella poster 27 407 13 453

Bokslutsdispositioner 9 2 820 -2 820

Skatt på årets resultat 10 5 029 -3 528

Årets resultat 19 558 7 105

Resultaträkning
Ekonomiska sammanställningar
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Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 20131231 20121231

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 63 345 71 997

63 345 71 997

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 6 092 5 480

Inventarier, verktyg och installationer 13 8 955 10 673

15 047 16 153

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 14 4 950 -

Andra långfristiga fordringar 15 1 315 -

6 265 0

Summa anläggningstillgångar 84 657 88 150

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 16 7 815 7 369

Kundfordringar 83 594 96 687

Övriga kortfristiga fordringar 5 307 2 880

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 13 563 16 771

110 279 123 707

Kassa och bank 7 433 13 251

Summa omsättningstillgångar 117 712 136 958

Summa tillgångar 202 369 225 108

Balansräkning 
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Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 20131231 20121231

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 18 20 755 20 755

20 755 20 755

Fritt eget kapital

Överkursfond 82 618 82 618

Balanserad vinst eller förlust 2 403 -4 702

Årets resultat -19 558 7 105

65 463 85 021

Summa eget kapital 86 218 105 776

Obeskattade reserver 19 - 2 820

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 20 1 719 309

Summa avsättningar 1 719 309

Kortfristiga skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 21 18 647 20 417

Leverantörsskulder 24 087 39 768

Övriga kortfristiga skulder 14 595 17 300

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 57 103 38 718

Summa kortfristiga skulder 114 432 116 203

Summa eget kapital och skulder 202 369 225 108

Ställda panter, 
Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse

1 315 Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning, fortsättning
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Förändringar i eget kapital

Belopp i tusentals kronor (tkr) Aktie kapital Överkursfond
Övrigt fritt 

eget kapital 
Summa eget  

kapital

2011

Eget kapital vid årets ingång 100   100

Kvittningsemission 2011-04-27, 8 648 695 aktier 8 649 34 595 - 43 244

Kvittningsemission 2011-06-22, 12 005 867 aktier 12 006 48 023 - 60 029

Årets resultat - - -4 702 -4 702

Utgående eget kapital 20111231 20 755 82 618 4 702 98 671

2012

Eget kapital vid årets ingång 20 755 82 618 4 702 98 671

Årets resultat - - 7 105 7 105

Utgående eget kapital 20121231 20 755 82 618 2 403 105 776

2013

Eget kapital vid årets ingång 20 755 82 618 2 403 105 776

Årets resultat - - -19 558 -19 558

Utgående eget kapital 20131231 20 755 82 618 17 155 86 218
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Kassaflödesanalys

Belopp i tusentals kronor (tkr) 2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -27 407 13 453

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 15 769 15 762

Avsättningar 1 410 -576

Reavinster -37 -722

Betald inkomstskatt -3 056 -2 827

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

13 321 25 090

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av pågående arbete -2 216 -9 021

Ökning (-) Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 17 007 11 352

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 1 -11 318

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 471 16 103

Investeringsverksamheten

Sålda materiella anläggningstillgångar 37 972

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 011 -8 237

Placering av övriga finansiella anläggningstillgångar -1 315 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 289 7 265

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 5 818 8 838

Likvida medel vid årets början 13 251 4 413

Likvida medel vid årets slut 7 433 13 251
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Noter

Not 1 Redovisnings 
 och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen (ÅRL) samt uttalanden från 

Rådet för finansiell rapportering.

Nya och ändrade redovisningsprinciper som 
blir tillämpliga från 1 januari 2014

En övergripande analys av övergången till K3 

visar inte på några konsekvenser på bolagets 

redovisade tillgångar och skulder till följd av tidi-

gare tillämpade redovisningsprinciper. Ingångs-

balansräkningen per 1 januari 2013 kommer att 

överensstämma med årsredovisningen 2012.

Klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och 

avsättningar består i allt väsentligt enbart av be-

lopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 

mer än tolv månader räknat från balansdagen.

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 

består i allt väsentligt enbart av belopp som för-

väntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 

räknat från balansdagen.

Värderingsprinciper, med mera

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Bolaget har både inkråmsgoodwill och förvärvs-

goodwill. Inkråmsgoodwill har en bedömd nytt-

jandeperiod på 5 år och förvärvsgoodwill på 10 år.

Avskrivning av immateriella tillgångar sker 

linjärt över bedömd nyttjandeperiod.

Goodwill

Goodwill utvärderas årligen eller när indikation 

om nedskrivningsbehov föreligger, genom att för-

väntade framtida kassaflöden bedöms. Använda 

prognoser avseende framtida kassaflöden baseras 

på den prognos som fastställts av företagsledning-

en för de närmaste fyra åren.

Bolaget har gjort en värdering per 31 december 

2013 som inte visade på något nedskrivningsbehov.

Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 

år för den del som avser verksamhetsöverlåtelser-

na från Lantmäteriet vid Metrias bildande. Nytt-

jandeperioden återspeglar företagets uppskattning 

av den period under vilken framtida ekonomiska 

fördelar som goodwillposten representerar kom-

mer företaget tillgodo. 

Övrig goodwill skrivs av på 5 år.

Utöver goodwill förekommer inga immate-

riella anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumule-

rade avskrivningar och eventuella ackumulerade 

nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset, 

kostnader som direkt kan hänföras till förvär-

vet och utgifter för att iordningställa tillgången 

fram till dess att den är färdig att sättas i bruk. 

Avskrivningar redovisas utifrån förväntad och 

bedömd nyttjandeperiod med tillämpning av lin-

jär avskrivningsmetod. Avskrivning påbörjas när 

tillgångarna är färdiga för avsett bruk.
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Bedömda nyttjandeperioder är:

Datorer, GPS-mottagare, 3 år

Fordon, 5 år

Övriga inventarier, 3–5 år

De tillgångar som övertogs från Lantmäteriet 

skrivs av enligt kvarstående nyttjandeperiod 

vilket innebär att avskrivningsperioden kan vara 

kortare för dessa.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde 

minskat med eventuella nedskrivningar.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta ska 

omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser 

på rörelsefordringar, finansiella fordringar och 

skulder redovisas bland rörelsens poster.

Pågående arbeten

Pågående arbeten värderas enligt metoden Succes-

siv vinstavräkning. 

Ett entreprenadavtal är ett uppdrag som följer 

av ett särskilt framförhandlat avtal och som avser 

produktion av ett objekt eller flera objekt som 

står i nära samband med, eller är beroende av, 

varandra med avseende på utformning, teknik, 

funktion eller användning.

Ett fastprisuppdrag är ett entreprenaduppdrag 

där avtal har slutits om ett fast pris för hela upp-

draget eller per producerad enhet och där priset 

kan höjas på grund av klausuler om kompensa-

tion för prisstegringar.

Ett uppdrag på löpande räkning är ett entre-

prenadavtal där ersättning utgår för de utgifter 

som omfattas av avtalet samt ett procentuellt 

tillägg på dessa utgifter eller med ett tillägg i form 

av ett fast belopp.

Uppdragsinkomsten matchas mot uppdragsut-

gifter i förhållande till uppdragets färdigställande-

grad på balansdagen. Resultatet blir att intäkter, 

kostnader och därmed resultat hänförs till den 

redovisningsperiod under vilken arbetet utförs.

I Metria används, fast pris och löpande räk-

ning som ersättningsformer för uppdrag/projekt.

Värderingen av projekt till fast pris görs med 

budgeterade kostnader/intäkter som grund samt en 

bedömning av värdet av projekten på balansdagen. 

Värderingen av projekt till löpande räkning 

görs med nedlagd tid och omkostnader som grund 

i förhållande till bokförda intäkter.

Värderingen kan resultera i antingen en till-

gång eller en skuld.

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas till det belopp som 

förväntas inflyta efter avdrag för osäkra ford-

ringar som bedömts individuellt. Kundfordrans 

förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats 

till nominellt belopp utan diskontering.

Likvida medel

Likvida medel omfattar kassa och omedelbart 

tillgängliga banktillgodohavanden.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och 

värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Pensioner 

Bolaget har både avgiftsbestämda och förmånsbe-

stämda pensionsplaner. I inkråmsöverlåtelsen från 

Noter, fortsättning
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Noter, fortsättning

Lantmäteriet ingick en förmånsbestämd tjänstepen-

sionsskuld. Denna skuld berör ett fåtal personer.

Den avgiftsbestämda planen tillämpas från 

och med bildandet av bolaget och tryggas genom 

inbetalning till försäkringsbolag. En avgiftsbe-

stämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 

vilken ett företag betalar fasta avgifter till en 

separat juridisk enhet. Företaget har därefter inga 

rättsliga eller informella förpliktelser att betala 

ytterligare avgifter relaterat till den anställdes 

intjänade pensioner.

Skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskju-

ten skatt. Uppskjutna skattefordringar avseende 

avdragsgilla temporära skillnader och underskotts-

avdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt 

att dessa kommer att medföra lägre skatteutbe-

talningar i framtiden. Redovisad in komst skatt 

motsvarar den uppskjutna skatten 2013. Inga 

obeskattade reserver har beräknats 2013.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när före-

taget har ett formellt eller informellt åtagande som en 

följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett 

utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och 

en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Intäkter

Som intäkt redovisas det verkliga värdet av vad 

som erhållits eller som kommer att erhållas. Av-

drag görs för lämnade rabatter.

För abonnemangsintäkter innebär det att intäk-

ten fördelas jämnt över perioden. Varuleveranser 

intäktsredovisas när väsentliga risker och förmåner 

som är förknippade med varornas ägande har över-

förts till köparen. Intäkter redovisas endast om det 

är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 

att tillfalla företaget och dessa fördelar kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. Om det senare uppstår  

osäkerhet vad avser möjligheten att erhålla betalning 

för belopp som redan redovisats som intäkt, redovi-

sas det belopp för vilket betalning inte längre är san-

nolikt som en kostnad istället för som en justering av 

det intäktsbelopp som ursprungligen redovisats.

Leasing

All leasing klassificeras i redovisningen som 

operationell.

Not 2 Intäkternas fördelning

2013 2012

I nettoomsättningen ingår 
intäkter från:

Tjänster 431 395 471 581

Summa 431 395 471 581

I övriga intäkter ingår  
intäkter från:

EU-bidrag 4 295 2 073

Övrigt 441 1 463

Summa 4 736 3 536

Not 3 Ersättning till revisorerna

2013 2012

Grant Thornton Sweden AB

Revisionsuppdraget 389 347

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget

128 154

Revisionsrådgivning 52 42

Skatt 20 15

Summa 589 558
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Not 4 Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileaseavgif-

ter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal 

fördelar sig enligt följande:

2013 2012

Förfaller till betalning  
inom ett år

1 904 1 836

Förfaller till betalning sena-
re än ett men inom fem år

60 1 956

Summa 1 964 3 792

Leasingkostnader och leasingintäkter avseende 

operationella leasingavtal uppgår under året till 

följande:

2013 2012

Leasingkostnader 1 876 1 833

Not 5 Ersättning till ledande 
 befattningshavare
Regeringen har fastställt riktlinjer för ersätt-

ningar till ledande befattningshavare. Riktlinjer 

om ersättning till ledande befattningshavare  

beslutades vid årsstämman den 25 april 2013. 

Metria följer regeringens riktlinjer för anställ-

ningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag 

med statligt ägande. Principerna framgår av 

Bolagsstyrningsrapporten. 

Forts not 5.

Ledande befattningshavare Funktion Not Lön Övriga 
förmåner

Pensions 
kostnad*

Karin Annerwall Parö VD 1 789 46 534

Hanna Aspklint Kommunikationschef 676 98

Martin Davidson Affärsenhetschef 790 138

Jörgen Forsgren Affärsenhetschef 687 129

Helena Hedlund Ekonomichef 711 109

Peter Jacobson Utvecklingschef 772 138

Pär Johansson Affärsenhetschef 799 133

Madeleine Lennartsson HR-chef 738 114

Lotta Lindbom Affärsenhetschef 789 232

Ken Meyer Affärsenhetschef 778 151

Anders Öryd Affärsenhetschef 863 147

Anders Larsson Affärsjurist fr.o.m. 1/11 134 22

Summa 9 526 46 1 945

Förändringar i kretsen ledande befattningshavare

Anders Larsson tillträdde som bolagsjurist 2013-11-01. Ken Meyer, Pär Johansson och Jörgen Forsgren 

lämnade ledningsgruppen under november 2013.

Noter, fortsättning
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Noter, fortsättning

Not 6 Personal

Medelantalet anställda 2013 2012*

Kvinnor 101 103

Män 200 215

Summa 301 318
* Historisk data har omräknats

Löner, ersättningar,  
sociala avgifter och  
pensionskostnader 2013 2012
Löner och ersättningar till 
styrelsen och verkställande 
direktören

2 520 2 435

Löner och ersättningar  
till övriga anställda

134 751 129 924

Totalt löner och  
ersättningar

137 271 132 359

Sociala avgifter enligt  
lag och avtal

39 820 40 563

Pensionskostnader för 
styrelsen och verkställande 
direktören

534 755

Pensionskostnader  
för övriga anställda

20 491 15 753

Totala sociala avgifter  
och pensionskostnader

60 845 57 071

Totalt löner, ersättningar, 
sociala avgifter och pen-
sionskostnader

198 116 189 430

Styrelseledamöter 2013 2012
Styrelseledamöter  
på balansdagen

Kvinnor 4 4

Män 3 3

Summa 7 7

Ledande  
befattningshavare 2013 2012
Verkställande direktör och 
andra ledande befattnings-
havare på balansdagen

Kvinnor 5 5

Män 4 6

Summa 9 11

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro, % 2,6 2,5

- långtidssjukfrånvaro, % 31,8 52,4

- sjukfrånvaro för män, % 2,0 2,5

- sjukfrånvaro för kvinnor, % 3,8 2,6

- anställda –29 år, % 1,8 3,6

- anställda 30–49 år, % 2,0 1,7

- anställda 50 år–, % 3,8 3,9

Riktlinjer för ersättning till styrelsen  
Metria följer statens riktlinjer vad gäller ersättning 

till styrelse. Till styrelsens ordförande och ledamö-

ter utgår arvode enligt beslut på bolagsstämman 

den 25 april 2013. Ingen pensionsersättning eller 

andra förmåner utgår till styrelsen. Arvode utgår 

inte till styrelseledamot som är anställd i Reger-

ingskansliet. I linje med Statens ägarpolicy erhåller 

arbetstagarrepresentanter ej styrelsearvode.

Pensioner  

Ledande befattningshavare (exklusive VD) och 

övriga anställda omfattas av ITP1-planen.

Avseende personal som anställdes vid över-

gången från Lantmäteriet till Metria AB omfattas 

de även av en pensionspremietrappa. Anställda 

som vid övergången hade delpension eller var 

långtidssjukskrivna kvarstår i SPV och omfattas 

av pensionsavtalet PA03.

Pensionsålder för verkställande direktören och 

övriga ledande befattningshavare är 65 år.
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Avtal om avgångsvederlag

Verkställande direktören har en uppsägningstid 

om sex (6) månader från båda parter. Uppsäg-

ningen skall ske skriftligen. Under uppsägningen 

är verkställande direktören berättigad till samt-

liga anställningsförmåner.

Vid uppsägning från bolagets sida är verkstäl-

lande direktören, utöver lön och övriga anställ-

ningsförmåner under uppsägningstiden, berättigad 

till avgångsvederlag motsvarande månadslönen 

under maximalt arton (18) månader. Avgångsve-

derlaget är avräkningsbart.

Bolaget skall under anställningstiden årligen 

avsätta till en pensionsplan utformad av den 

verkställande direktören ett belopp som motsvarar 

30 procent av den aktuella fasta lönen. Bolaget ska 

också under anställningstiden bekosta och vid-

makthålla en sjukvårdsförsäkring för den verkstäl-

lande direktören.

Not 7 Avskrivningar av immateriella och 
 materiella anläggningstillgångar

2013 2012

Goodwill 8 652 8 652

Maskiner och andra  
tekniska anläggningar

2 553 2 837

Inventarier, verktyg och 
installationer

4 564 4 273

Summa 15 769 15 762

Not 8 Övriga ränteintäkter  
 och liknande resultatposter

2013 2012

Ränteintäkter 295 451

Summa 295 451

Not 9 Bokslutsdispositioner

2013 2012

Skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och  
avskrivningar enligt plan

370 -370

Förändring av  
periodiseringsfond

2 450 -2 450

Summa 2 820 -2 820

Not 10 Skatt på årets resultat

2013 2012

Aktuell skatt för året 0 -3 528

Justering föregående års skatt 79 -

Uppskjuten skatt på aktive-
rade underskottsavdrag

4 950 -

Summa 5 029 -3 528

Not 11 Goodwill

20131231 20121231

Vid årets ingång 86 410 86 410

Årets förändringar

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

86 410 86 410

Ingående avskrivningar -14 413 -5 761

Årets förändringar

-Avskrivningar -8 652 -8 652

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-23 065 -14 413

Utgående restvärde  
enligt plan

63 345 71 997

Noter, fortsättning
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Noter, fortsättning

Not 12 Maskiner och andra tekniska  
 anläggningar

20131231 20121231

Vid årets ingång 9 979 8 710

Årets förändringar

-Inköp 3 165 1 674

-Försäljningar och  
utrangeringar

- -405

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

13 144 9 979

Ingående avskrivningar -4 499 -1 893

Årets förändringar

-Försäljningar och  
utrangeringar

- 231

-Avskrivningar -2 553 -2 837

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-7 052 -4 499

Utgående restvärde  
enligt plan

6 092 5 480

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

20131231 20121231

Vid årets ingång 17 143 10 706

Årets förändringar

-Inköp 2 846 6 564

-Försäljningar och  
utrangeringar

- -127

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

19 989 17 143

Ingående avskrivningar -6 470 -2 248

Årets förändringar

-Försäljningar och  
utrangeringar

- 51

-Avskrivningar -4 564 -4 273

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-11 034 -6 470

Utgående restvärde  
enligt plan

8 955 10 673

Not 14 Uppskjuten skattefordran

20131231 20121231

Uppskjuten skattefordran 
avseende aktiverade 
underskottsavdrag

4 950 -

Summa 4 950 0

Not 15 Övriga långfristiga fordringar
ÅRL 5:3, RR 17, FARs vägledning kapitel 6, 

punkt K.

20131231 20121231

Tillkommande fordringar 1 315 -

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

1 315 0

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

0 0

Utgående ackumulerade 
värdeförändringar

0 0

Utgående restvärde  
enligt plan

1 315 0

Specifikationen av värdeförändringar är aktuell 

endast för företag som redovisar finansiella in-

strument till verkligt värde enligt ÅRL 4:14a.

Not 16 Upparbetade, ej fakturerade intäkter

20131231 20121231

Fastprisuppdrag 3 777 2 825

Löpande räkning 4 038 4 544

Summa 7 815 7 369
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Not 17 Förutbetalda kostnader och  
 upplupna intäkter

20131231 20121231

Förutbetalda hyror 3 006 2 687

Förutbetalda licensavgifter 4 279 3 715

Förutbetalda avgifter,  
Lantmäteriet

4 195 8 021

Förutbetalda teleavgifter 588 676

Förutbetalda  
försäkringspremier

170 154

Upplupna ränteintäkter 201 320

Upplupna övriga intäkter - 200

Övriga poster 1 124 998

Summa 13 563 16 771

Not 18 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 20 754 562 stycken  

A-aktier med kvotvärde 1 kr.

Not 19 Obeskattade reserver

20131231 20121231

Ackumulerad skillnad  
mellan bokförda  
avskrivningar och  
avskrivningar enligt plan

- 370

Periodiseringsfond - 2 450

Summa 0 2 820

Not 20 Avsättningar

20131231 20121231

Vid årets ingång 309 885

Periodens förändring 1 634 -

-Ianspråktaget under 
perioden

-224 -576

Avsättning vid årets utgång 1 719 309

Not 21 Fakturerade,  
ej upparbetade intäkter

20131231 20121231

Fastprisuppdrag 3 775 4 930

Löpande räkning 14 872 15 487

Summa 18 647 20 417

Not 22 Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter

20131231 20121231

Upplupna löner 7 112 849

Upplupna semesterlöner 12 928 11 520

Upplupna sociala avgifter 3 774 3 860

Upplupna  
pensionskostnader

5 104 2 115

Upplupen särskild  
löneskatt

3 816 3 275

Upplupna kostnader  
dataköp Lantmäteriet

5 306 -

Reservation för  
kundåtaganden

500 600

Förutbetalda intäkter 9 225 10 048

Reservation  
kompetensutveckling

3 020 3 020

Övriga poster 6 318 3 431

Summa 57 103 38 718

Noter, fortsättningNoter, fortsättning
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Stockholm 2014-03-18

Christina Rogestam Katarina Axelsson Lindgren
Styrelseordförande Ledamot

Gunvor Engström Ann-Charlotte Jarleryd
Ledamot Ledamot

Patrik Jönsson Peter Ljung
Ledamot Ledamot

Anders Ågren Erik Nilsson
Ledamot Arbetstagarrepresentant

Per-Åke Jureskog Karin Annerwall Parö
Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats                       -                -
Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording  
Auktoriserad revisor

Resultat- och balansräkningen kommer att före-

läggas årsstämman 2014-04-29 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar 

härmed att årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för 

finansiell rapporterings rekommendation RFR2 

samt god redovisningssed och ger en rättvisande 

bild av företagets verksamhet, ställning och resul-

tat. Ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat 

som skulle kunna påverka den bild av bolaget som 

skapats av årsredovisningen. Förvaltningsberättel-

sen ger en rättvisande översikt över utvecklingen 

av företagets verksamhet, ställning och resultat. 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Metria AB, org. nr 556799-2242

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 

Metria AB för år 2013.

Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 

versionen av detta dokument på sidorna 70–88.

Styrelsens och verkställande direktö
rens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-

ning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-

visningslagen och för den interna kontroll som 

styrelsen och verkställande direktören bedömer  

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 

som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 

på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 

vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-

visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika 

åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 

annan information i årsredovisningen. Revisorn 

väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland an-

nat genom att bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av 

den interna kontrollen som är relevanta för hur 

bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-

åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i bolagets interna kon-

troll. En revision innefattar också en utvärdering 

av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 

som har använts och av rimligheten i styrelsens 

och verkställande direktörens uppskattningar i 

redovisningen, liksom en utvärdering av den över-

gripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 

är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-

tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Metria 

ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 

och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 

året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltningsberät-

telsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 

även utfört en revision av förslaget till dispositio-

ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning för Metria AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust, och det är styrelsen och verkställande  

direktören som har ansvaret för förvaltningen 

enligt aktiebolagslagen.



90

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 

oss om förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst och om förvaltningen på grundval 

av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 

revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst har vi granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvars-

frihet har vi utöver vår revision av årsredovis-

ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktö-

ren är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 

granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-

lande direktören på annat sätt har handlat i strid 

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är till-

räckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 mars 2014

Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording

Auktoriserad revisor
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Definitioner

Avkastning eget kapital 

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt 

eget kapital.

Avkastning sysselsatt kapital

Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter i 

procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat (EBITA respektive EBIT) i procent 

av nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen på 

balansdagen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minus icke räntebärande 

skulder.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebä-

rande tillgångar och likvida medel.

EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill.

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.




