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NYCKELTAL (MSEK)
2017

okt-dec 
2016 

okt-dec 
2017

jan-dec 
2016

jan-dec

Nettoomsättning 119,8 115,5 431,7 415,2

Periodens rörelseresultat (EBITDA) 11,2 13,9 36,7 30,4

Periodens rörelsemarginal (EBITDA %) 9,3 12,0 8,5 7,3

Periodens rörelseresultat (EBIT) 6,8 9,7 19,3 14,7

Periodens resultat efter skatt 5,3 4,2 15,0 8,1

Kassaflöde från löpande verksamhet 18,1 3,5 21,8 36,7
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▶  SKANOVA - Metria har fått ett breddat förtroende 
i att tillhandahålla fastighetsinformation 
och geografisk information via tjänster som 
kunden nyttjar i sina egna verksamhetssystem. 
Uppdraget gäller ett år i taget med möjlighet 
till årsvis förlängning från båda parter.

▶  SKOGSBOLAG - Metria har fått i uppgift att 
skapa ett system som syftar till att förbättra 
skogliga grunddata. I uppdraget ingår även att 
visualisera det förbättrade materialet via en 
webbklient.

▶  MYNDIGHET - På uppdrag av myndighet utför 
Metria kartering av påverkan från byggna-
tion, båtar och företag utmed hela Sveriges 
kust. Uppdraget pågår under två år och visar 
förändringen av påverkan från 1960-talet 
fram till idag. 

▶  TRAFIKVERKET - Avtal har tecknats i perioden 
gällande att Metria tar fram ett nytt stomnät. 
Arbetet är påbörjat och innefattar mätning av 
anslutningsnät och bruksnät i plan och höjd.  
Underlaget ska levereras i början av april.
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Kvartalsresultat
Metria ökar omsättningen i fjärde kvartalet med 
5,5 procent med fortsatt god lönsamhet.

Affärsområde Plan & Mät har fortsatt att stärka 
sin position mot kommunsegmentet och har 
även tagit viktiga kontrakt på infrastruktursidan, 
framförallt mot järnväg. Affärsområdena Konsult 
& Analys och Operations har tagit centrala 
affärer inom fjärranalys och GIS (Geografiskt 
informationssystem). Affärsområde Geodata 
har vänt en negativ trend och fokuserar nu på 
tillväxt, främst genom att vidareutveckla och 
vässa kunderbjudandet. 

Årsresultat
Omsättningen för helåret 2017 ökar med knappt 
4 procent till 432,3 MSEK samtidigt som resultatet 
EBITDA förbättras med närmare 21 procent och 
uppgår till 36,7 MSEK. Marknaden för geografisk 
information fortsätter att växa och är mer aktuell 
än någonsin. Mer data finns tillgängligt och allt 
fler aktörer digitaliserar sin verksamhet för att 
bli mer konkurrenskraftiga och effektiva. 
Ett modernt GIS-system spelar stor roll för att 
stärka detta. Vi lägger därför ytterligare kraft 
på att föra ut vårt heltäckande GIS-erbjudande. 
Metrias förmåga att driva innovation och metod-
utveckling skapar resultat hos kunderna. Vår am-
bition är även att vara ledande i att etablera GIS 
som ett självklart verksamhetsstöd till en bredare 
marknad utanför traditionella GIS-segment. 

Ett utmärkt utgångsläge 
Metria har en unik position som marknadens 
enda aktör vars erbjudande spänner över hela 
värdekedjan för GIS. Metrias varumärke har 
stärkts under året, vilket bland annat visar 
sig i fler och stärkta kundrelationer samt ett 
stort antal rekryteringar av nya medarbetare. 

Vi har även etablerat en verksamhet för Plan & 
Mät i Stockholm, vilket säkerställer en nationell 
spridning som lägger grund för fortsatt tillväxt.  

Tillsammans med de förändringar vi genomfört 
under 2017, med bland annat stort fokus på att 
utveckla vårt erbjudande, skapar det en utmärkt 
plattform för att nå våra ambitioner 2018. 

Statens försäljning av Metria 
I somras gav riksdagen regeringen ett mandat 
att sälja statens aktier i Metria AB.

ERIK OLDMARK
VD, Metria AB

VD HAR ORDET

Metria levererar ett fortsatt starkt resultat och tillväxt i kvartalets alla månader. 

Årets transformation har skapat ett utmärkt utgångsläge för Metrias ambitioner 2018.



NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 
uppgick till 119,8 MSEK (115,5) vilket motsvarar en 
tillväxt på 3,7 procent jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. Intäkterna har ökat främst 
inom affärsområde Plan & Mät som haft en god 
organisk tillväxt under året. Affärsområde 
Operations visar också tillväxtsiffror med bättre 
projektlönsamhet som främsta förklaring. 
Intäkterna i perioden har minskat inom affärsom-
råde Geodata vilket främst förklaras av lägre 
intäkter för fastighetsinformation. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 11,2 MSEK (13,9) vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 9,3 procent (12,0). Det lägre 
resultatet beror på en vändning av en reserv på 3 
MSEK under kvartal fyra 2016 avseende personal-
utbildning. De totala rörelsekostnaderna uppgick 
till 112,8 MSEK (106,0). Kostnader för Handelsvaror 
minskar marginellt till 33,5 MSEK (34,2). Personal-
kostnaderna ökar i perioden till 52,2 MSEK (45,1). 
Övriga externa kostnader uppgår till 22,7 MSEK 
(21,9). Resultat före finansnetto (EBIT) uppgick till 
6,8 MSEK (9,7).

EKONOMISK ÖVERSIKT

Oktober - december 2017
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Oktober - december 2017

INVESTERINGAR
Under perioden uppgick investeringarna till 4,6 
MSEK (5,3) och bestod i huvudsak av totalstationer 
och GPS utrustning för Plan & Mät-verksamheten 
samt inredning av det nya Gävlekontoret, samt 
investeringar i mätinstrument.

KASSAFLÖDE
Totala kassaflödet under perioden uppgick till 13,6 
MSEK (-1,5). Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick till 7,3 MSEK (3,5). Det förbätt-
rade kassaflödet i kvartalet beror i huvudsak på en 
ökning av rörelseskulder samt en minskad balans 
för pågående arbete.

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Likviditeten uppgick till 67,4 MSEK (61,7). Bolagets 
egna kapital uppgick vid utgången av perioden till 
121,2 MSEK (108,7) och soliditeten till 49,4 procent 
(45,8). 

MEDARBETARE
Medelantalet anställda under fjärde kvartalet 
uppgick till 270 (251). Under perioden har 22 
personer anställts och 8 personer har avslutat sina 
anställningar.
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Bolagets nettoomsättning för helåret 2017 
uppgick till 431,7 MSEK (415,3). Rörelseresultatet 
före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36,7 
MSEK (30,4), vilket motsvarar en rörelsemargi-
nal om 8,5 procent (7,3). Resultatet belastas av 
avgångsvederlag (-3,9 MSEK). Föregående år 
belastades resultatet med omstrukturerings-
kostnader avseende lednings- och administrativ 
personal -9,3 MSEK. Exkluderas dessa poster 
blev EBITDA-resultatet 40,6 MSEK att jämföra 
med 39,7 MSEK föregående år. 

Nettoomsättningen har påverkats positivt av i 
första hand en stark tillväxt för affärsområdet 
Plan & Mät men även Operations visar tillväxt-
siffror. Affärsområde Geodata har påverkats 
negativt av lägre volymer och nytt avtal för 
fastighetsinformationsuttag.

De totala rörelsekostnaderna exkluderat 
omstruktureringskostnader uppgick till 408,5 
MSEK (394,1). Kostnadsökningen förklaras 
främst av ökade personalkostnader orsakade 
av organisk tillväxt och övriga externa kostna-
der samtidigt som kostnaden för handelsvaror 
har minskat. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 
19,3 MSEK (14,7). Resultat efter skatt uppgick 
till 15,0 MSEK (8,1).

EKONOMISK ÖVERSIKT

Januari - december 2017

INVESTERINGAR
Under perioden uppgick investeringarna till 13,8 
MSEK (-18,5) och bestod i huvudsak av mätinstru-
ment för Plan & Mät, inventarier till det nya 
Gävlekontoret samt IT utrustning.

KASSAFLÖDE
Totala kassaflödet under perioden uppgick till 
5,7 MSEK (10,2). Kassaflödet från den löpande 
verksamheten har bidragit med 21,8 MSEK 
(36,7). 

MEDARBETARE
Medelantalet anställda under år 2017 uppgick 
till 258 (250). Under perioden har 84 personer 
anställts och 51 personer har avslutat sin 
anställning. 
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RESULTATRÄKNING

Belopp i MSEK
2017

okt-dec
2016

okt-dec
2017  

jan-dec
2016

jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 119,8 115,5 431,7 415,2

Övriga rörelseintäkter 0,2 0,2 0,6 2,6 

Summa rörelsens intäkter 120,0 115,7 432,3 417,8

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -33,5 -34,8 -133,6 -142,9

Övriga externa kostnader -22,7 -21,9 -76,6 -71,3

Personalkostnader -52,2 -45,1 -184,9 -173,2

Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,6 -2,4 -10,3 -8,9

Avskrivningar av materiella tillgångar -1,8 -1,8 -7,0 -6,8

Summa rörelsens kostnader -112,8 -106,0 -412,4 -403,1

Rörelseresultat 7,2 9,7 19,9 14,7

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Förlust vid avyttring maskiner och inventarier -0,4 0,0 -0,4 0,0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,0 0,2 0,5

Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Finansnetto -0,3 0,0 -0,5 0,3

Resultat efter finansiella poster 6,9 9,7 19,4 15,0

Bokslutsdispositioner -0,1 -4,3 -0,1 -4,6

Skatt på periodens resultat -1,5 -1,2 -4,4 -2,3

Periodens resultat 5,3 4,2 15,0 8,1
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Belopp i MSEK 2017-12-31 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 28,8 37,4

Övriga immateriella anläggningstillgångar 6,9 7,1

35,7 44,5

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12,0 7,0

Inventarier, verktyg och installationer 6,3 7,2

18,3 14,2

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran - -

Andra långfristiga fordringar 0,1 0,8

0,1 0,8

Summa anläggningstillgångar 54,1 59,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 14,9 18,3

Kundfordringar 90,4 77,0

Övriga kortfristiga fordringar 0,4 2,4

Skattefordringar 0,5 0,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13,3 17,8

Summa kortfristiga fordringar 119,5 116,0

Kassa och bank 67,4 61,7

Summa omsättningstillgångar 186,9 177,7

SUMMA TILLGÅNGAR 241,0 237,2

BALANSRÄKNING



BALANSRÄKNING

Belopp i MSEK 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (Not 4) 20,8 20,8

Överkursfond 63,0 63,0

Utvecklingsfond 0,9 -

Balanserat resultat 21,5 16,8

Periodens resultat 15,0 8,1

Summa eget kapital 121,2 108,7

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 7,1 7,1

Överavskrivningar 1,2 1,1

Summa obeskattade reserver 8,3 8,2

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 0,1 0,9

Summa avsättningar 0,1 0,9

KORTFRISTIGA SKULDER

Icke räntebärande skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 18,1 27,6

Leverantörsskulder 33,1 21,0

Övriga skulder 18,9 15,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41,3 55,4

Summa kortfristiga skulder 111,4 119,4

Summa eget kapital och skulder 241,0 237,2

9

M E T R I A
BOK SLUTSKOMMUNIKÉ 2017



Belopp i MSEK
2017

okt-dec
2016

okt-dec
2017  

jan-dec
2016

jan-dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 6,9 9,8 19,4 15,0

Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet:

Avskrivningar 4,4 4,1 17,2 15,7

Avsättningar 0,8 -0,4 0,8 0,4

Reavinster - - - -0,1

Betald skatt -1,3 −0,7 -4,8 −2,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 10,8 12,8 32,6 28,3

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I
RÖRELSEKAPITAL

Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 10,9 15,3 3,3 -0,8

Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar -13,9 -28,2 -6,1 14,6

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 10,3 3,6 -8,0 -5,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,1 3,5 21,8 36,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1 - 0,1 0,1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4,1 −4,7 -8,4 -10,8

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -0,6 -5,4 -7,4

Placering av övriga finansiella anläggningstill-
gångar -0,5 0,3 -0,5 -0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,5 −5,0 -13,7 −18,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utbetald utdelning - - -2,4 -8,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -2,4 -8,1

Periodens kassaflöde 13,6 -1,5 5,7 10,2

Likvida medel vid periodens början 53,8 63,2 61,7 51,5

Likvida medel vid periodens slut 67,4 61,7 67,4 61,7
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KASSAFLÖDESANALYS
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Belopp i MSEK Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond
Övrigt fritt

eget kapital
Summa

eget kapital

2016

Eget kapital vid årets ingång 20,8 - 63,0 24,9 108,7

Periodens resultat jan–mar - - - 4,0 4,0

Utdelning till aktieägare - - - -8,1 -8,1

Periodens resultat apr–jun - - - -0,5 -0,5

Periodens resultat jul–sep - - - 0,4 0,4

Periodens resultat okt-dec - - - 4,2 4,2

Utgående eget kapital 2016-12-31 20,8 - 63,0 24,9 108,7

2017

Eget kapital vid årets ingång 20,8 - 63,0 24,9 108,7

Periodens resultat jan–mar - - - 2,3 2,3

Utdelning till aktieägare - - - -2,4 -2,4

Periodens resultat apr-jun - - - 4,2 4,2

Periodens resultat jul-sep - - - 3,3 3,3

Periodens resultat okt-dec - - - 5,3 5,2

Omföring till Utvecklingsfond - 0,9 - -0,9 0,0

Utgående eget kapital 2017-12-31 20,8 0,9 63,0 36,6 121,2

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL



NOT 1  RISKER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets risker har värderats av ledningen och bedömningen 
är baserad på sannolikhet och konsekvens. Identifieringen av 
riskerna har utgått från de bedömda affärsriskerna som finns 
i bolaget. Riskerna är definierade som en händelse som påver-
kar bolagets möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål och 
genomföra sina strategier. De största riskerna i Metrias verk-
samhet bedöms vara: marknadsrisker, affärsrisker, operativa 
risker samt efterlevnadsrisker. Riskerna finns beskrivna i 
årsredovisningen 2016, sid 47.

GRANSKNING
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bola-
gets revisor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänt
Kvartalsrapporten har upprättas i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Enligt Regeringens riktlinjer från den 29 november 2007 för 
extern rapportering för företag med statligt ägande ska IFRS 
(International Financial Reporting Standards) tillämpas. Enligt 
beslut av bolagets ägare 2014 kommer IFRS inte att tillämpas. 

Intäkter
Som intäkt redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller som kommer att erhållas. 

För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten fördelas 
jämnt över avtalsperioden. 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, redovisas det belopp för vilket betalning inte längre är 
sannolikt som en kostnad.

Goodwill
Goodwill utvärderas årligen om indikation på nedskrivning 
föreligger, genom att förväntade framtida kassaflöden 
bedöms. 

Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år för den del 
som avser verksamhetsöverlåtelserna från Lantmäteriet 
vid Metrias bildande. Övriga immateriella anläggningstill-
gångar skrivs av på 5 år.

NOTER

Pågående arbete
Förändringen påverkar posterna Upparbetade ej fakturerade 
intäkter och Fakturerade ej upparbetade intäkter.

Pågående arbeten till fast pris värderas enligt metoden successiv 
vinstavräkning, vilket innebär att intäktsredovisningen sker 
enligt uppdragens respektive färdigställandegrad. Uppdrag 
på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet 
utförs. I Metria används fast pris och löpande räkning 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 tillgång eller en skuld.

NOT 3  STÄLLDA PANTER OCH EVENTUALFÖRPLIK-
TELSER 

2017-12-31 2016-12-31

STÄLLDA PANTER

Kapitalförsäkring till förmån 
för pensionsutfästelse

0,1 0,9

Eventualförpliktelser

Hyresgaranti och Förskotts-
garanti

0,0 2,9

NOT 4  AKTIEKAPITAL

2017-12-31

Aktiekapital (20 754 562 aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8

NOT 2  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

Det finns inga väsentliga händelser efter periodens utgång att 
rapportera.
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NYCKELTAL

Belopp i MSEK
2017

okt-dec
2016

okt-dec
2017  

jan-dec
2016

jan-dec

Nettoomsättning 119,8 115,5 431,7 415,2

Rörelseresultat (EBITDA) 11,2 13,9 36,7 30,4

Rörelsemarginal, % (EBITDA) 9,3 12,0 8,5 7,3

Rörelseresultat (EBITA) 9,0 12,1 28,0 23,6

Rörelsemarginal, % (EBITA) 7,5 10,5 6,5 5,7

Rörelseresultat (EBIT) 6,8 9,7 19,3 14,7

Rörelsemarginal, % (EBIT) 5,7 8,5 4,5 3,5

Resultat före skatt 6,9 5,4 19,5 10,4

Resultat efter skatt 5,3 4,2 15,0 8,1

Avkastning eget kapital, % 4,6 3,9 13,0 7,4

Avkastning sysselsatt kapital, % 5,4 8,6 15,8 12,8

Soliditet, % 49,4 45,8 49,4 45,8

Kassaflöde från löpande verksamhet 18,1 3,5 21,8 36,7

Investeringar 4,6 5,3 13,8 15,9

Medelantal anställda* 270 251 258 250

Nettoskuld -67,4 -61,7 -67,4 -61,7

* Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden 1 920 timmar. Historisk data har omräknats.



Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

som bolaget står inför.

Stockholm 2017-02-15

EVA GIDLÖF
Styrelseordförande

KATARINA AXELSSON LINDGREN
Ledamot

KATARINA BURTON
Ledamot

ANDERS HUGOSSON
Ledamot

PIA GIDEON
Ledamot

MICHAEL THORÉN
Ledamot

KARL WISTRAND
Ledamot

HENRIK BYLUND
Arbetstagarrepresentant

PER-ÅKE JURESKOG
Arbetstagarrepresentant

ERIK OLDMARK
Verkställande direktör
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VISION 
Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett 
hållbart sätt.

VERKSAMHET
Marknaden för geografisk information är under snabb 
utveckling. Datatillgången ökar i takt med att data 
från myndigheter och satellitbilder blir tillgängliga. 
En annan tydlig trend är crowdsourcing, en form av 
öppen innovation, där data och information delas mel-
lan individer. Konceptet innebär ett bredare utbud av 
idéer och snabbare lösning på komplexa utmaningar. 
I ett affärsklimat där datatillgången ökar krävs 
kunskap, förädling och paketering. Därför utvecklar 
Metria lösningar som är enkla och effektiva för att 
kunna kombinera data, göra analyser och se trender 
och mönster. Parallellt utvecklar Metria molnbaserade 
tjänster och ligger i framkant när det gäller integration 
och kundnytta.

AFFÄRSMODELL 
Metrias affärsmodell baseras på abonnemangs-
intäkter från molnbaserade tjänster och samarbets-
plattformar och tillhörande konsultintäkter, drift- och 
förvaltningsintäkter samt intäkter från plan och mät-
tjänster. De flesta av företagens tjänster innebär 
förädling av grundläggande kartinformation från 
såväl egna mätningar i fält som från upphandlad 
satellitinformation, lantmäteridata och flygbilder. 

KUNDER
Hos Metria dominerar myndigheter och kommuner 
som kunder, vilken svarar för ungefär en tredjedel 
av omsättningen. Här återfinns kunder som Natur-
vårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Lant-
mäteriet, Försvaret och Trafikverket. Nästa stora 
kundgrupp är företag inom bank och försäkring. 
Den tredje kundgruppen återfinns inom skogs-, 
energi- och telekombranscherna. Bolaget har 
också försäljning av geografisk information och 
mättjänster direkt till privatpersoner.

ORGANISATION
Som ett led i att stärka försäljnings- och leverans-
processerna har organisationen förändrats från 
den 1 januari 2017.

Verksamheten består nu av fyra affärsområden: 
Geodata, Plan & Mät, Konsult & Analys samt
Operations. Vidare har en strategisk produktled-
ning skapats i syfte att driva utvecklingen av 
bolagets erbjudande. Den nya organisationen ger 
större möjlighet till kompetensutveckling och mer 
effektiv samverkan mellan affärsområdena.

OM METRIA

Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys.
Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.

Vi hanterar hela kedjan, från datainsamling, mätning och datalagring till analys och visualisering.
Vi är experter på att förstå våra kunders verklighet och förenkla användningen av geografisk information. 

Bland våra 250 medarbetare, från Malmö till Kiruna, finns bred kunskap och expertis inom mättjänster,
geografiska informationssystem och fjärranalys.
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TJÄNSTER
De flesta av Metrias tjänster innebär förädling av grund-
läggande kartinformation från såväl egna mätningar i 
fält som från upphandlad satellitinformation, lantmäte-
ridata och flygbilder. Vi utvecklar och underhåller moln-
baserade tjänster och samarbetsplattformar.

Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden.

GEODATA
Metria har ett av Sveriges största geodatalager 
som kontinuerligt växer i takt med att nya informa-
tionskällor tillkommer. Geodatalagret uppdateras 
med aktuell och kvalitetssäkrad data från olika 
leverantörer och leveranser sker utifrån väldoku-
menterade och standardiserade processer. Metrias 
geodatatjänster bygger på en kombination av kom-
mersiell teknik och öppna format och fungerar väl 
tillsammans. Våra experter har lång erfarenhet av 
att skräddarsy lösningar efter kundernas behov och 
önskemål. 

PLAN & MÄT
Plan & Mät utför detaljmätning som innefattar bland 
annat utsättning, inmätning och ligger till grund för 
projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor och 
nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering av 
stomnät så som bruks- och anslutningsnät. Vi har bred 
erfarenhet av kommunal mätning, nationella infra-
strukturprojekt och internationella karteringar. Vi utför 
också tjänster i planprocessen såsom detaljplaner, 
fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar. 

KONSULT & ANALYS 
Konsult & Analys tar med hjälp av geografiska 
analyser fram kundanpassade beslutsunderlag, 
producerar kartor eller hjälper företag och organi-
sationer att effektivisera sin verksamhet med hjälp 
av GIS- och fjärranalys. Vi är experter på geodata 
och förstår hur olika dataset ska kombineras och 
analyseras för att ge svar på verksamhetens frågor. 
Vi tillhandahåller expertstöd inom GIS- och fjärrana-
lys till organisationer som själva inte vill investera 
i IT eller ämneskunskap. Vår fjärranalyskompetens 
möjliggör för våra kunder att ta fram nya insikter 
över stora geografiska områden, spåra och visuali-
sera förändringar samt beskriva miljösamband och 
konsekvenser.

OPERATIONS
Operations utvecklar, förvaltar och driftar kundunika 
och branschanpassade IT-system som kompletterar 
befintliga affärssystem. Med vår kundsupport hjälper 
vi kunden att planlägga, installera, förvalta och uppgra-
dera användandet av Metrias lösningar. Vi tillhandahål-
ler drift och support till definierade SLA-nivåer.
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MÅL
Metria ska vara ett lönsamt, växande och attraktivt 
bolag som leder marknaden för digitala karttjänster.
Högre lönsamhet ska nås genom produktivitets-
förbättringar och kostnadskontroll samt fokus på 
lönsamma produkter och tjänster.

Tillväxt ska uppnås genom ökat säljfokus och ökat 
fokus på kundnytta samt merförsäljning till befintliga 
kunder.

Metria ska vara attraktivt för våra medarbetare så 
att vi kan behålla och rekrytera de bästa i branschen. 
Vi ska vara attraktiva för våra kunder som ska se 
Metria som det naturliga valet av leverantör.

Inför 2017 har ett omfattande arbete gjorts med att 
utveckla och formulera strategin för de kommande 
fem åren. På basis av detta arbete har styrelsen 
fastlagt följande tre strategiska mål: 

▶ Metria ska 2021 omsätta 800 MSEK och leverera ett 
resultat på 100 MSEK.

▶ Metria ska vara den ledande aktören på prioriterade 
marknader. 

▶ Metria ska ha det starkaste varumärket i branschen.

För att leverera den strategiska ambitionen krävs att 
Metria professionaliseras i såväl försäljnings- som 
leveransprocesser. Därför är inriktningen för 2017 
att strukturellt ställa om bolaget och förbereda för 
tillväxt.

Fyra fokusområden har identifierats för 2017:

1) Effektiva leveranser och processer
2) Paketerat och tydligt erbjudande
3) Effektivare försäljning
4) Attraktiv arbetsgivare
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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 (EBITDA, EBITA och 
EBIT) i procent av nettoomsättningen.

Soliditet
Eget kapital i procent av 
balansomslutningen på balansdagen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke 
räntebärande skulder och uppskjutna 
skatteskulder på obeskattade reserver.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med 
räntebärande tillgångar och likvida 
medel.

EBITDA
Rörelseresultat före räntor, skatt, 
nedskrivningar och avskrivningar.

EBITA
Rörelseresultat före räntor, skatt och 
avskrivning av goodwill.

EBIT
Rörelseresultat före finansiella poster 
och skatt.
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