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Hållbarhetsredovisning

MYNDIGHET
Kartering av hela Sveriges marktäcke. Ett uppdrag som löper 
över flera år och som kommer ge jämförbar data över hela Sveri-
ge. Metria har levererat de första delarna av nationell marktäck-
edata och dessa finns som öppna data via en Miljödataportal. 

MYNDIGHET
Metria utför karteringsuppdrag av påverkan från byggnation, 
båtar och företag utmed hela Sveriges kust. Uppdraget pågår 
under två år och visar förändringen av påverkan från 1960-talet 
fram till idag

KOMMUN
Tjugotvå nya avtal har tecknats med kommuner under året, 
både ramavtal och uppdrag avseende olika utredningar gällande 
detaljplaner, GIS och mätningsfrågor.

TRAFIKVERKET
Metria tillhandahåller stomnät till Trafikverket för bandel 118, 
som sträcker sig mellan Boden och Gällivare. Etappen som är 
åtta mil avslutades vid årsskiftet. 

STORA ENSO
Metria bidrar med underlag till Stora Ensos kartsystem. Det är 
bland annat markfuktighetskartor som hjälper företag att be-
gränsa skadorna i naturen.Vi förser även företaget med appar 
som underlättar för skogsägarna att planera och få överblick 
över sin skog och dess möjligheter direkt ute i skogen.     

2017Denna hållbarhetsredovisning är ett
utdrag ur Metrias årsredovisning 2017.
För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.
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Metria har under 2017 fortsatt resan för att bli Sveriges 
ledande bolag inom GIS, geografiska informationssystem 
och geografisk data. Vi ser att marknaden för geografisk 
information expanderar och att den även spelar en nyckelroll 
i hela samhällsbyggnadsprocessen.  Metria är en central 
aktör genom att vi är det enda bolaget som erbjuder tjänster 
inom samtliga områden i värdekedjan för GIS och geografisk 
information.  Omsättningen för helåret 2017 ökade med 
knappt 4 procent till 432,3 MSEK samtidigt som resultatet 
EBITDA förbättrades med närmare 21 procent och uppgår till 
36,7 MSEK.

MÅL OCH STRATEGI
Strategin och målsättningen som Metria etablerade 2016 ligger fast. 
Det innebär att vi ska dubbla omsättningen fram till 2021. Under 2017 
har Metria genomfört den strategiska förflyttningen som krävs för att 
nå de långsiktiga målen. Vi har tydliggjort vårt erbjudande, etablerat 
en ny organisation och effektiviserat säljarbetet.

Metria har tagit stora steg för att bli ledande på den svenska 
GIS-marknaden, med ett unikt erbjudande som täcker hela värde-
kedjan för geografisk information. Det innebär helhetslösningar 
som inkluderar insamling, analys och visualisering. Samtidigt ligger 
vi i framkant i den tekniska utvecklingen för att ta till oss kraften i 
innovationer. Det uppkopplade samhället skapar stora möjligheter för 
Metria samtidigt som vi behöver vidareutveckla vårt digitala DNA för 
att navigera rätt i det digitala landskapet.

Metria har under 2017 stärkt marknadspositionen genom att öka både 
omsättning och lönsamhet.  Genom att utveckla branschspecifika er-
bjudanden och erbjuda fler integrerade lösningar, har vi lagt grunden 
för fortsatt tillväxt under 2018. 

Vår ambition är att vara ledande i att etablera GIS som ett självklart 
verksamhetsstöd till en bredare marknad utanför traditionella 
GIS-segment. 

HÅLLBARHET
Under året har arbetet med en uppgradering till nya miljöstandarden 
ISO 14001:2015 genomförts. Hållbarhetsarbetet fortsätter att arbeta 
i linje med Agenda 2030 och våra fyra strategiska hållbarhetsmål. 
Metria har under året ökat omsättningen för produkter med positiv 
miljöpåverkan och byter successivt ut bilparken till bilar med bättre 
miljöprestanda. Dessutom fortsätter arbetet med att göra Metria till 
en attraktivare arbetsgivare vilket bidragit med tydliga resultat i form 
av ökad medarbetarnöjdhet och i rekryteringar.

MARKNAD 
Geografisk information är ett område i konstant förändring, med nya 
utmaningar och förutsättningar och drivs av den ökande digitalise-
ringen genom till exempel IoT, realtidsdata och algoritmer. Vi ser en 
växande efterfrågan på tjänster och system som kan bearbeta och 
analysera data och därigenom tillhandhålla information som kan 
flöda fritt över och mellan olika system, aktörer och planeringsfaser. 
Marknaden efterfrågar aktörer som både har tekniken och kompetensen 
för att leverera digitala och säkra helhetslösningar. 

En värdeförskjutning har skett från att samla in data till att kunna 
bearbeta, analysera och visualisera kundunik data för att därigenom 
skapa ett ökat kundvärde.  

För att kunna fortsätta utvecklas och erbjuda standardiserade och 
kundunika lösningar ser vi fram emot att mer data blir tillgängligt genom 
öppna data.  Det skapar spännande möjligheter för hela Metrias affär.

Erik Oldmark, VD Metria AB

VD har ordet

METRIA  •  Q1  2018
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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 
mellan 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 lös-
ningar som är enkla och effektiva för att kunna 
kombinera data, göra analyser och se trender 

och mönster. Parallellt utvecklar Metria moln-
baserade tjänster och ligger i framkant när 
det gäller integration och kundnytta.

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

KUNDER
Myndigheter och kommuner utgör den 
största andelen av Metrias kunder, vilket 
motsvarar cirka en tredjedel av omsättningen. 
Här återfinns kunder som Naturvårdsverket, 
Havs- och Vattenmyndigheten, Lantmäteriet, 
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 
leveransprocesserna 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 produkt-
ledning skapats i syfte att driva utvecklingen 
av bolagets erbjudande. Den nya organisa-
tionen ger större möjlighet till kompetensut-
veckling och mer effektiv samverkan mellan 
affärsområdena.

VÄRDEGRUND OCH ETISKA PRINCIPER
Metria ska vara ett lönsamt, växande och 
attraktivt bolag genom att:
• Vara nära våra kunder och tillsammans 

skapa nya värden i teknikens framkant

Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.

Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart sätt

Om Metria

• Leda utvecklingen av produkter och tjänster 
för geografisk information

• Vara en föregångare när det gäller ansvar 
och hållbarhet

• Fortsätta arbetet med att etablera 
organisation och tydliga roller för en 
attraktiv och hållbar arbetsmiljö samt 
arbeta vidare för att bli den mest attraktiva 
arbetsgivaren i branschen

• Skapa ett bolag med en värdegrund som 
präglas av engagemang, innovation och 
samarbete.

Till vägledning för bolagets anställda och 
beslutsfattare antogs en övergripande 
uppförandekod 2017. Genom policyn ska 
principerna som kommer till uttryck i Agenda 
2030, FN:s Global Compact, FN:s vägledande 

principer för företag och mänskliga rättigheter 
samt Institutet Mot Mutors Kod om gåvor, 
belöningar och andra förmåner i näringslivet 
vara vägledande i Metrias verksamhet. Enligt 
nya direktiv i ägarpolicyn arbetar Metria 
även efter FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. 
Uppförandekoden finns kommunicerad bland 
annat på bolagets intranät och bolagets hem-
sida. Aktiviteter för utbildning och ytterligare 
förankring av de styrande dokumenten och 
de relevanta etiska principerna har genom-
förts under 2017.

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.

Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.
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FINANSIELLA MÅL Kapitalstrukturmål Lönsamhetsmål Utdelningspolicy

AV ÄGAREN
FASTSTÄLLDA  
LÅNGSIKTIGA MÅL

>
30  %

Soliditet ska uppgå
till minst 30 %

10  % 
EBITDA-marginal ska uppgå

till minst 10 %

30  %
Utdelning ska uppgå till

minst 30 % av årets resultat

UTFALL 2017 > 49,4 % 8,5 %  30 %

Under 2017 har Metria fortsatt utveckla och expandera 
affären bland annat genom att erbjuda GIS som  
beslutsstöd till nya kunder och marknader. 

>  Metria ska 2021 omsätta 800 MSEK med ett rörelseresultat på 100 MSEK.
>  Metria ska vara etta eller tvåa i prioriterade marknader.
>  Metria ska vara det starkaste varumärket i branschen.

För att leverera i enlighet med den strategiska ambitionen kommer Metria under 2018  
fokusera på följande områden:

1. Fortsatt utveckla och expandera affären bl.a. genom att etablera GIS som beslutstöd  
utanför de traditionella användarna.

2. Utveckla Metria som attraktiv arbetsgivare genom att tydliggöra de karriärvägar och  
möjlig heter som finns i den expansiva fas bolaget befinner sig i.

3. Fortsätta utvecklingen av Metrias integrerade lösningar i prioriterade marknader.

Bolaget är efter omställningsarbetet 2017 väl rustat för tillväxt i enlighet med uppsatta mål.

Mål och strategi

Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.

http://
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Omvärld 
och marknad
Geografiska informationssystem är numera en del av vår vardag och 
levererar information som idag ses som självklar för företag, offentliga 
organisationer och allmänhet. Det är en marknad i tillväxt, driven av 
ökande behov och av en fortgående teknik- och tjänsteutveckling.

6 METRIA  •  Hållbarhetsredovisning 2017 

Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.



7METRIA  •  Årsredovisning  2017 7METRIA  •  Årsredovisning  2017

OMVÄRLD
Den snabba digitaliseringen genomsyrar samhället och ställer 
nya krav på företag och organisationer. I Sverige finns sedan 
2011 en digital agenda där regeringen slår fast att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 
Det högre tempot på marknaden ställer även nya krav på före-
tagen att förstärka sin digitala förmåga. Rätt digital kompetens 
har blivit kritiskt för att kunna genomföra förändringar.

Det innebär att företagen behöver ställa om för att förstå 
och ta till sig kraften i den nya tekniken. Eftersom tekniken 
kommer att medföra förändringar i allt från distribution, pro-
duktion till hur vi interagerar och kommunicerar. Digitalise-
ringen möjliggör nya samarbetsformer kring tjänsteutveckling 
s.k. ”intraprenörskap” och skapar samtidigt förutsättningar för 
att arbeta mer tvärfunktionellt för att bli mer effektiva. Det 
ställer krav på högre digital kompetens i hela organisationen 
och framförallt på ledningsnivå. 

Utvecklingen går mot att fysiska produkter övergår till att 
både vara fysiska och digitala. Under de senaste åren har 
alltfler prylar blivit uppkopplade och samtidigt har tekniken 
blivit billigare och sensorerna mindre. Det gör att vi idag kan 
få mycket bättre information om vad som sker runt oss.
Enligt en rapport av analysföretaget Gartner ökade antalet 
uppkopplade enheter med 30 % under 2016, vilket innebar 
6,4 miljarder enheter vid årets slut. 2020 beräknas antalet 
uppkopplade enheter vara 20,8 miljarder. Gartners analys 
visar även att 65 % av alla uppkopplade enheter kommer 
rikta sig mot konsument år 2020 och resterande 35 % till 
företag. IoT är numera en viktig del av digitaliseringen av 
både samhälle och ekonomi och företagen behöver anpassa 
sig och förhålla sig till det.

MARKNAD
Digitaliseringen innebär mer tillgång på tillgänglig data. 
Ökningen sker bland annat genom öppna data främst tack 
vare Inspire-direktivet som syftar till att bygga upp en europeisk 
infrastruktur för geodata. Infrastrukturen ska underlätta 
tillgången till offentliga geodata via webbaserade tjänster.
På uppdrag av regeringen har Vinnova tagit fram webbportalen 
öppnadata.se för förmedling av öppna data. Tillgången 
ökar även genom IoT, crowdsourcing, Big Data, drönare och 
satellitbilder.  

Det finns även en ökad efterfrågan på molnbaserade tjänster 
och integration med andra system. Därmed blir det även viktigt 
att kunna erbjuda system som är säkra och som samtidigt 
klarar kravet på integration och har potential att fånga värdet 
av Big Data. Data och analys är inte bara en del av beslutsun-
derlaget, det är beslutsunderlaget. 

Det finns en mängd olika tekniker för att analysera data - allt 
från manuella analyser till digitala analyser där datorn själv 
kan lära sig att hitta och känna igen mönster från olika typer 
av data så kallad machine learning. För att göra denna typ av 
anlyser används algoritmer, något som blivit allt viktigare i 
underlag för beslut i vårt samhälle.

Antalet uppkopplade enheter ökade 
med 30 % under 2016, vilket innebar 
6,4 miljarder enheter vid årets slut. 
2020 beräknas antalet uppkopplade 
enheter vara 20,8 miljarder.

Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.
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OM METRIA

MARKNADSTRENDER
Området är under ständig förändring och på 
global nivå finns en rad utvecklingstrender 
som även på sikt kommer att påverka marknad 
och konkurrens i Sverige. Några exempel är 
följande:

• En ökad efterfrågan på molnbaserade 
lösningar, vilket leder till större efterfrågan 
på att dela bearbetningskapaciteten.

• Sensorer, en enhet som läser av den fysiska 
omvärlden och omvandlar informationen 
till en signal. Signalen omvandlar infor-
mationen till läsbart material eller skickas 
vidare via ett nätverk till ett datasystem för 
lagring. Den populära trafik och naviga-
tionsappen Waze är ett exempel på hur 
människor ute i trafiken kan dela trafik- och 
väginformation i realtid.

• Virtuell verklighet är redan välkänt. Augu-
mented reality handlar om att den verkliga 
världen blandas eller förstärks med den 
virtuella verkligheten. 

• Värdeskapandet flyttar från att samla in 
data till att förädla data utifrån kundens 
specifika affärsbehov.

• Machine learning är förmågan för datorer 
att lära sig utifrån stora mängder exempel 
och de blir hela tiden duktigare på att 
klassificera och göra prognoser på fram-
tida utfall. När machine learning sedan 
kopplas med digitala assistenter, får vi ett 
helt nytt sätt att interagera som spås ta 
över många av de områden där vi använder 
appar idag. Ett exempel är Amazons Alexa 
som är ett responsivt röststyrningssystem, 
där du får uttala dina önskemål och få dem 
uppfyllda, åtminstone enklare uppgifter 
som att byta musik eller ändra belysning.

Källor: 
Regeringen.se –Med medborgaren i centrum
IoT Sverige-Smarta samhällen
www.gartner.com

GIS – Geografiska Informationssystem

Alla objekt i vår omgivning som har ett geografiskt 
läge kan hanteras med GIS. Det kan exempelvis vara 
fastigheter, byggnader, personer, adresser, växter 
och djur, fornlämningar och mycket mer. Dessa objekt 
lagras i databaser och används sedan i kartor. 
I kartorna lägger man olika information ”ovanpå” 
varandra (ungefär som om man lade flera genom-
skinliga papper med information ovanpå varandra). 
Det är sedan enkelt att lägga till eller dra ifrån 
information för att få fram just den karta man vill 
ha. På så sätt underlättas analys och visualisering. 
Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en kombination 
av kartor och tabellinformation som lagras och 
hanteras i datorn.

GIS finns idag överallt omkring oss – i mobilappar 
som använder telefonens gps, i karttjänster från 
företag och offentlig sektor, i datorspelens världar 
och i många fall i kriminalserier och actionfilmer. 
GIS-tekniken kan användas som verktyg för visuali-
sering, positionering och navigering, men även för 
exempelvis analys, utvärdering, planering och till 
beslutsunderlag inom offentlig och privat sektor.

8 METRIA  •  Hållbarhetsredovisning 2017 

Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.
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Metria erbjuder 
helheten

Plan och Mät
> Mättjänster

>   Planarkitekttjänster

> Lantmäteri/konsulttjänster

 Konsult och Analys
> Geografiska analyser

> Fjärranalys

> Kart- och geodataproduktion

> Geodatastöd

Geodata
> Kart- och fastighetsinformation

>  MetriaMaps

> Timmerwebb

Operations 
> GIT-lösningar design/utveckling

> Livscykelhantering

> SaaS-tjänster

> Support

Geodatalager

Skapar och 
samlar

Analyserar och 
strukturerar

Prioriterade kundsegment
Bank och Försäkring, Bygg och Bostad, Energi, Kommun, Natur och Miljömyndigheter, Skog, Telekom 

Distribuerar,
 implementerar och

 visualiserar

9METRIA  •  Årsredovisning  2017

Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.
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Rapport över Metrias 
hållbarhetsarbete 2017 

ISO miljöstandard 14001:2015
Beslutet att uppgradera Metrias miljöstandard till ISO 14001:2015 
har varit fokus för en stor del av Metrias hållbarhetsarbete 2017.  
En kartläggning och process har tagits fram för att nå ett mer sys-
tematiskt, dokumenterat och uppgraderat miljö- och hållbarhets-
arbete i organisationen. Hela organisationen har varit involverad 
från ledningsfunktion, enskilda  processägare/chefer, tillsammans 
med den centrala miljögruppen och utsedda lokala miljösamordnare.

Lagstadgad hållbarhetsrapport
Från och med räkenskapsår som inleds efter den 31 december 
2016 ska s.k. större företag upprätta en hållbarhetsrapport enligt 
Årsredovisningslagens 6 kap 11§. Hållbarhetsrapporten ska inne-
hålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av 
företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna 
av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, 
sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter 
och motverkande av korruption. Denna hållbarhetsredovisning 
utgör bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport.

Riskanalys
De riskområden som Metria behöver fokusera på är främst att få 
ner CO₂ halterna på transporter samt se över energiförbrukning 
och val av energislag i fastigheterna. Metria har en förhållandevis 
hög personalomsättning vilket bolaget kommer att arbeta med 
mer intensivt. Vad gäller området mänskliga rättigheter så har 
en kartläggning startats för de städfirmor som anlitas för att se 
över städavtalen. Slutligen har Metria valt att under 2018 även se 
över den eventuella risken för korruption i preventint syfte.

Risk- och avvikelsehantering
Ett prioriterat område för 2017 har varit att rusta och utveckla Metrias 
arbete med risk- och avvikelsehantering. En ny uppförandekod 
ersatte tidigare policyer inom hållbarhet, miljö, jämställdhet, etik 
och mångfald.  En genomgång har gjorts för att komplettera bolaget 
med aktuella policyer, rutiner samt avvikelse- och riskbedömningar. 
Dessutom har en whistleblowerfunktion tagits fram för att minimera 
risker för korruption, brott mot mänskliga rättigheter, miljölagar 
och etiska affärsprinciper. En ny krisplan har tagits fram med 25 olika 
delmoment där till exempel brand och hantering av miljöutsläpp är 
en del av dem. Slutligen har ett ledningssystem på Metrias intranät 
lagts upp för rutinen risk- och avvikelsehantering. 

Metrias fokusområden och uppsatta mål
1. Hållbar stabil ekonomi

2. Ökade intäkter från produkter med positiv miljöpåverkan

3. Minskad CO₂ utsläpp  från resor och kontor

4. Attraktiv arbetsgivare

Kontaktperson för hållbarhetsrapporten
För mer information om denna redo-
visning eller olika aspekter av Metrias 
hållbarhetsarbete vänligen kontakta:

Hållbarhetschef
Tove Engström
tove.engstrom@metria.se

Visionen ”Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart sätt” lägger grunden 
för hållbarhetsarbetet och kompletteras av Metrias nya uppgraderade ISO 14001:2015 
miljöstandard. Även FN:s Agenda 2030 och de 17 tillhörande målen är strategiska indikatorer 
för att bland annat få fram produkter med positiv miljöpåverkan till våra kunder. Samtidigt 
är det viktigt att vara medveten om de hållbarhetsrisker som finns i dagens samhälle och 
därför har ett genomgående arbete gjorts för att uppgradera Metrias riskmedvetenhet. 

HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Geodata. Metria har ett av
Sveriges mest omfattande 
geodatalager som under 
året kompletterats med 
bland annat demografisk 
data och fastighetsinfor-
mation. Målsättning är att 
leverera den information 
som våra kunder behöver 
för att de ska kunna driva 
hållbara verksamheter.  
Huvuddelen av infor-
mationen kommer från 
externa leverantörer och 
Metria producerar även 
en stor mängd geodata till 
exempel via GIS-analyser, 
drönarflygningar och 
inmätningar.

Plan och Mät. En övergång 
till billeasing har skett 
under 2017 för att vid val 
av nya bilar säkerställa 
kontinuitet enligt Metrias 
högt ställda kriterier för 
miljö och säkerhet. Under 
2017 har även en särskild 
rutin för bruksbilar tagits 
fram för att säkerställa 
val av drivmedel, höjt 
säkerhetstänkande samt 
ökad miljöprestanda. 
Användning av ny teknik 
såsom drönare minskar 
även behov av bilkörning.  

Konsult och Analys. Under 
2017 har Metria inlett 
arbetet med Nationella 
Marktäckedata (NMD) på 
beställning av Natur-
vårdsverket i samverkan 
med andra myndigheter. 
NMD kommer bland 
annat att kunna användas 
som underlag i arbete 
med biologisk mångfald, 
hållbar markanvändning, 
ekosystemtjänster, klimat 
och sårbarhet.  Ett annat 
viktigt projekt som påbör-
jades 2017 är att tillsam-
mans med DHI (Danske 
Hydrologiska Institutet) 
på uppdrag av Havs- och 
vattenmyndigheten kart-
lägga påverkan längs hela 
Sveriges kust. 

Operations. En ny analys-
metod har tagits fram för 
att värdera nya komplexa 
och strategiska projekt, 
där en av indikatorerna 
i analysmodellen är 
hållbarhet. Detta gör att 
hållbarhetsaspekten nu 
blir ännu tydligare i hur 
kundprojekt prioriteras på 
Metria vad gäller resurser, 
styrning och uppföljning.

Sälj och marknad. Under 
2017 har fokus legat på 
att implementera den nya 
ekonomiska hållbarhets-
redovisningen som utgår 
från Agenda 2030, FNs 
hållbarhetsmål. Flera av 
de 17 målen i Agenda 2030 
har en direkt koppling till 
Metrias verksamhet. En 
utbildning har hållts för 
medarbetare på Metria där 
92 % av dessa genomförde 
utbildningen. I säljarbetet 
har hållbarhet inarbetats 
som en tydligare parameter 
i säljprocessen. 

Värdekedja beträffande hållbarhet

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Plan och 
Mät

Konsult och 
Analys

Operations Sälj och 
marknad

Geodata

Metrias hela erbjudande syftar till tjänster som har direkt påverkan på 
ett hållbart samhälle. Vi säkerställer att hela Metrias erbjudandekedja 
uttryckts ur ett hållbarhetsperspektiv.  



12 METRIA  •  Årsredovisning  2017 

 
 

 

Metrias hållbarhetsarbete 
- mål och indikatorer 2018

 Hållbarhetsmål Indikator Mätetal Utfall 2016 Mål 2017 Utfall 2017 Långsiktiga mål

1. Hållbar stabil ekonomi

a. Lönsamhet Rörelsemarginal EBITDA 7,3 % 10 % 8,5 % 10 %

b. Kapitalstruktur Soliditet 45,8 % 30 % 49 % 30 %

c. Utdelningspolicy Utdelning 51 % 30 % 30 % 30 %

d. Online-utbildning Antikorruption 
Antal medarbetare som genomgått utbildning i anti-

korruption samt uppföljning genom intern revison
- - - 80 %*

2. Ökade intäkter från 

produkter med positiv 

miljöpåverkan 1

a. Utbildning för säljare i hållbarhets-

parametrar att sälja in hos kunderna 
Antal säljare som genomgått hållbarhetsutbildning - - - 100 %*

b. Agenda 2030 indikatorer via ekonomi-

systemet 
Omsättning för produkter med positiv miljöpåverkan i MSEK 79 105 110 120

3. Attraktiv arbetsgivare Net Promotor Score (NPS) 2 Högre NPS jämfört med föregående år - 1 Positiv trend 3 Positiv trend

4. Minskad CO2-utsläpp  

från resor och kontor

a. Minskad CO2-utsläpp från bilar CO2-utsläpp/liter/mil 0,79 0,72 0,79 0,72

b. Metrias fastigheters energiförbrukning 
Andel förnyelsebar energi samt total

energiförbrukning i Metrias fastigheter
- - - 40 %*

Hållbar stabil ekonomi 
Att Metria växer och är lönsamt 
säkerställer att bolaget finns 
kvar och kan fortsätta leverera 
ett hållbart värde till kunder, 
arbetstillfällen för anställda, 
avkastning till ägare samt köpa 
hållbara produkter och tjänster 
av leverantörer. Metria ska nå 
detta mål genom att fortsatt vara 
en ledande aktör inom området 
geografiska informationssystem 
och fjärranalys. Metria ska på ett 
proaktivt sätt agera riskmedvetet 
och kommer därför särskilt se 
över arbetet med att förebygga 
korruption och leverera hållbara 
affärer. 

Ökade intäkter från produkter 
med positiv miljöpåverkan
Processen för strategisk 
hållbarhetsbedömning 
enligt Agenda 2030 och dess 
indikatorer för produkter med 
positiv miljöpåverkan ska 
vidareutvecklas och ytterligare 
implementeras i organisationen 
då många nya personer har 
börjat på Metria under året.  
Kunskapslyftet sker löpande 
genom den redan framtagna 
online-utbildningen. Rapporte-
ringen sker fortsättningsvis 
via ekonomisystemet och 
redovisas kvartalsvis. 

Attraktiv arbetsgivare
Metria kommer under 2018 att 
fortsätta sitt arbete för att 
vara en arbetsgivare som våra 
befintliga och potentiella nya 
medarbetare finner attraktiv. 
Det kommer vi att göra genom att 
arbeta med flera olika områden, 
bland annat att ytterligare tydlig-
göra vår kultur och värdegrund, 
vidareutveckla och stärka upp 
ledarskapet samt fokusera ännu 
mer på kompetensförsörjning.

Minskad CO₂ utsläpp  från resor 
och kontor
Miljöriskerna för Metria är 
begränsade och berör främst 
CO2-utsläpp från bruksbilarna 
i fält, flygresor samt energiför-
brukningen i våra fastigheter. 
Metria kommer fortsättningsvis 
arbeta med uppföljning och 
mätning av CO2-utsläppen genom 
mätningar av indikatorer. Metria 
har under 2017 tecknat ett nytt 
leasingavtal för bruksbilarna.
Det innebär att äldre bilar kommer 
ersättas löpande. För att få ner 
CO2-utsläppen från varje enskild 
bil är bensinkorten viktiga ur upp-
följningssynpunkt och jämförelse 
mellan kontoren. Då verksamheten 
är spridd över hela landet ska 
möten hållas via modern möte-
steknik i första hand. I annat fall ska 
tåg användas och i sista hand flyg, 
enligt gällande resepolicy. Metria 
kommer gå igenom fastigheters 
energiförbrukning samt se hur stor 
andel som är förnyelsebar. 

Hållbarhetsmål och indikatorer för 2018

 1.  Kriterier för positiv miljöpåverkan: Med positiv miljöpåverkan avses i detta sammanhang att Metrias produkter och tjänster bidrar till ett hållbartutnyttjande av våra 
gemensamma resurser av mark, vatten och luft genom att: kundens användning av Metrias produkter eller tjänster leder till att utsläpp eller förbrukning av något som 
ger en negativ miljöpåverkan hos kunden minskar,  eller kundens användning av Metrias produkter eller tjänster ger en positiv miljöpåverkan hos kundens kund.

2.  Employer Net Promoter Score är ett mått på i hur stor utsträckning Metrias anställda rekommenderar Metria som arbetsgivare och den har en skala från -100 till 100.

*Nytt mål för 2018
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Måluppfyllelse 2017 
Hållbar stabil ekonomi
Bolagets ägare har beslutat att 
ett av hållbarhetsmålen ska vara 
ekonomisk stabilitet, då det är 
en förutsättning for långsiktig 
hållbar verksamhet. Metria upp-
fyllde två av tre finansiella mål 
för 2017 (se ”Mål och strategi” på 
sida 5). Bolaget uppfyllde ej 
rörelsemarginalmålet (EBITDA) 
om 10 %. Marginalen för 2017 
blev 8,5 %. Anledningen är att 
bolaget under året genomfört 
ett omställningsarbete som 
inneburit processförbättringar 
och organisatoriska förändringar 
vilka medfört extra kostnader i 
form av strukturkostnader och 
inhyrd personal. Utdelning till 
ägaren lämnades med 30 % 
av resultat efter skatt varför 
utdelningsmålet om minst 30 % 
uppnåddes. Soliditetsmålet om 
30 % överträffades och uppgår 
till 49,4 %. Bolagets finansiella 
ställning vid utgången av 2017 är 
stabil med god likviditet, stark 
soliditet och inga räntebärande 
skulder.

 

Minskad CO2-utsläpp  från
resor och kontor
2017 ökade efterfrågan på 
Metrias Plan & Mät-tjänster 
i fält. Detta resulterade i fler 
fältuppdrag med bruksbilar. 
För att ta ett kliv till en mer 
modern bilpark med betydligt 
lägre CO2-utsläpp tecknade 
Metria ett nytt leasingavtal 
under året. Det togs fram för 
att löpande kunna välja bilar 
både vad gäller högre säkerhet, 
bättre miljöprestanda samt 
mer standardiserad utrustning 
och mer praktisk inredning av 
bilarna. Till leasingavtalet har 
en ny rutin för bruksbilar tagits 
fram. För att ytterligare minska 
CO2-utsläppen från resande 
har Metria installerat videokon-
ferensutrustning på de största 
kontoren runt om i landet. Metria 
har även infört en striktare rese-
rutin där tåg förordas framför 
flygresor. Bolagets CO2-utsläpp 
för flygresor har under 2017 ökat 
med 19 % jämfört med tidigare år.

Attraktiv arbetsgivare
Att vara en attraktiv arbetsgivare 
har under 2017 fortsatt vara ett 
viktigt fokusområde. Att arbetet 
har gett resultat ser vi bland annat 
i årets medarbetarundersökning 
som visar på en uppåtgående 
trend. Personalomsättningen har 
under 2017 varit hög, däremot 
har vi sett en förbättrad förmåga 
i att attrahera och rekrytera nya 
medarbetare. Detta trots hög 
konkurrens om kompetensen. 
Arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare är ett långsiktigt 
arbete som även fortsätter under 
2018. Detta genom att fortsätta 
på utstakad väg parallellt med 
att utveckla arbetet med Talent 
Management samt att ständigt 
ifrågasätta och utvärdera hur vi 
kan förbättras. 

Ökade intäkter från produkter 
med positiv miljöpåverkan
Under 2017 har Metria ställt 
om och integrerat sitt hållbar-
hetsarbete med utgångspunkt i 
FNs Agenda 2030:s 17 hållbar-
hetsmål. Jämfört med 2016 har 
omsättningen för produkter med 
positiv miljöpåverkan ökat till 
110 miljoner SEK, målet var satt 
till 105 miljoner SEK. Därmed 
blev det en ökning med 30 miljoner 
SEK (38 %) jämfört med 2016.  
Processen för strategisk hållbar-
hetsbedömning för produkter 
med positiv miljöpåverkan har 
vidareutvecklats och lagts in i 
ekonomisystemet för att enklare 
och snabbare kunna redovisas 
vid kvartalsrapportering.

Redovisning av total drivmedelsförbrukning och totala CO2-utsläpp 
I tabellen nedan redovisas total förbrukningsmängd drivmedel och totalt CO2-utsläpp som Metrias 
fordon samt Metrias flygresor medfört från 2015 till 2017.

Förbrukat drivmedel i liter (bilar)
CO2-utsläpp i gram per omsa� krona för 
Plan & Mät (användare av bilar i tjänsten)

CO2-utsläpp i gram per omsa� 
krona för hela bolaget Flygsträcka i mil
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Agenda 2030 som styrfunktion
Agenda 2030 har varit utgångspunkten när 
ett helt nytt utbildningsmaterial har tagits 
fram. Utbildningen genomfördes främst på 
plats på de olika kontoren men även online för 
att säkra upp att alla fått ta del av utbild-
ningsmaterialet. 92 % har genomgått utbild-
ningen. Säljarna har fått fördjupande material 
för att stärka kunddialogen ur ett hållbarhets-
perspektiv. I början av säljprocessen läggs 
nu hållbarhet med som en parameter. Detta 
för att säljarna både bättre ska kunna förklara 
på vilket sätt Metria arbetar med hållbarhet 
för kunden, men även för att utröna vad en 
presumtiv kund har för hållbarhetsarbete och 
på vilket sätt Metria kan stötta kunden i detta. 

Uppförandekod framtagen 
Syftet med uppförandekoden är att 
respektera och främja rättvisa anställnings-
villkor, säkra arbetsförhållanden, mänskliga 
rättigheter, ansvarsfullt miljöarbete och hög 
etisk affärsstandard. Uppförandekoden ska 
tillämpas i alla delar av Metrias organisation. 
Det gäller också i relation till leverantörer 
och deras underleverantörer samt andra 
externa intressenter. Uppförandekoden är 
ett ramverk som klargör hur anställda ska 
agera och vilka förväntningar Metria ställer på 
medarbetarna vad gäller personligt omdöme 
och ansvar. Uppförandekoden sammanfattar 
de värderingar som företaget står för och 
beskriver hur medarbetare och alla som i olika 
sammanhang representerar Metria förväntas 
uppträda. 

Mänskliga rättigheter
Metria stödjer och respekterar nationell lag 
och internationellt överenskomna riktlinjer 
för mänskliga rättigheter. Metria arbetar för 
att säkerställa att bolaget inte är delaktigt i 
eller på något sätt bidrar till kränkningar av 
mänskliga rättigheter. 

Antikorruption
Affärs- och myndighetskontakter ska 
hanteras på ett korrekt sätt. Metria har 
nolltolerans för alla former av korruption, 
inklusive givande och tagande av muta samt 
handel med inflytande. Det innebär bland 
annat att en medarbetare inte får ta emot, 
begära, erbjuda, utlova, bevilja eller på något 
annat sätt främja betalningar, gåvor eller 
andra förmåner som har till syfte eller kan 
befaras ha till syfte att påverka mottagarens 
affärsbeslut eller myndighetsbeslut i en viss 
riktning. Deltagande i olika evenemang ska 
ske i enlighet med branschpraxis, öppenhet 
och utan risk för att åstadkomma en beteende-
påverkande effekt.

Whistleblowerfunktion etablerad 
Syftet med rutinen är att möjliggöra för i 
första hand medarbetare att rapportera 
misstankar om avvikelser från Metrias 
värderingar, affärsprinciper och tillämpning 
i lagstiftning utan risker för repressalier. 
Rutinen ska även säkerställa en korrekt 
hantering och utredning av whistle-
blowerärenden samt bevara allmänhetens 
och medarbetarnas förtroende för bolagets 
verksamhet och beslutsfattare. 

Metrias huvudsakliga
hållbarhetsarbete under 2017  

Ny miljöstandard - ISO 14001:2015
Ett stort arbete under 2017 har lagts på ISO miljöstandarden 14001:2015 för att analysera, systematisera och 
uppgradera Metrias miljöarbete för att ännu bättre rusta verksamheten framöver. Arbetet har dokumenterats 
i Metrias ledningssystem. Fokus har legat främst på följande fyra huvudområden;

• För att göra arbetet så långsiktigt 
och integrerat som möjligt har 
arbetet lagts ut på respektive 
ansvarig chef i olika processer. 
Allt från ledningsgrupp, chefer, 
central miljögrupp samt ut 
i organisationen till lokala 
miljösamordnare har involverats. 
Dessutom kommuniceras 
hållbarhetsarbetet ut i hela 
organisationen varje månad i 
samband med ledningsgenom-
gången. 

• Minskad CO2-utsläpp. En ny 
rutin för bruksbilar har antagits 
samt ett nytt leasingavtal för 
bilar har tecknats med syfte att 
modernisera Metrias bilpark 
för att bland annat åstadkomma 
lägre drivmedelsförbrukning. 
Dessutom har Metria lyft fram 
en striktare reserutin. 

• Ett systematiskt arbete har 
genomförts för att skapa en 
kris-, risk- och avvikelsehante-
ring. Störst fokus har legat på 
brand-, miljö- och inköpsrisker 
samt utrensning av kemikalier 
på de lokala kontoren. En ny 
inköps- och leverantörsrutin 
har tagits fram. Sen tidigare 
finns även en rutin för ensam-
arbete i fält.

• En översyn har gjorts av Metrias 
hållbarhet i säljprocessen. Ett 
nytt material har tagits fram till 
säljarna. Detta har gjorts både 
för att de bättre ska kunna 
beskriva Metrias hållbarhets-
arbete, men även för att själva 
kunna bedöma presumtiva 
kunders hållbarhetsarbete. En 
ny analysmetod har tagits fram 
för att värdera nya komplexa 
och strategiska projekt, där en 
av indikatorerna i analysmo-
dellen är hållbarhet.

CERTIFICATION

ISO 14001:2015

TM
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Metrias produkter
med positiv miljöpåverkan
Processen för produkter med positiv miljöpåverkan har vidareutvecklats och lagts in i ekonomisystemet 
för att enklare och snabbare kunna redovisas vid kvartalsrapportering. Resultatet per strategiskt mål 
enligt Agenda 2030 redovisas nedan: 

Modell av stapeldiagram för 
Q1-4 2017.  Under 2017 har 
Metria ställt om och integrerat 
sitt hållbarhetsarbete med 
utgångspunkt till Agenda 2030:s 
17 hållbarhetsmål. Jämfört med 
2016 har antalet produkter med 
positiv miljöpåverkan ökat till
110 miljoner SEK, målet var satt 
till 105 miljoner SEK. Därmed blev 
det en ökning med 30 miljoner 
SEK (38 %) jämfört med 2016.  

Kategori enligt Agenda 2030 Externa intäkter

Alternativa energikällor  1 214,3

Biologisk mångfald 51 949,3 

Ekosystem-tjänster 510,2 

Energi kunder 9 799,0 

Hållbart byggande 5 319,7 

Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem 9 100,3 

Klimatåtgärder (förutom energi) 5,5 

Kultur och fritid 683,8 

Miljö-övervakning 4 259,8 

Säkerhet/Fredliga och inkluderande samhällen 4 608,9 

Tågtrafik eller Kollektivtrafik (infrastruktur) 13 691,8 

Utbildning 1 664,6 

Vatten, Hav, Marin 7 551,0 

Återvinning, källsortering 206,5 

Totalsumma 110 564,8 
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För att fånga upp vad Metrias Intressenter anser att bolaget ska fokusera på i sitt hållbarhetsarbete framöver, har en ny 
”Intressent- och väsentlighetsanalys” tagits fram under 2017. Undersökningen bygger på frågor om vilka fokusområden
intressenterna generellt tycker är viktigast framöver samt vilka områden de mer specifikt anser att just Metria ska 
fokusera på. Resultatet gav att samma fyra fokusområden som vid föregående mätning prioriteras av de tillfrågade 
intressenterna. Följande intressenter har intervjuats: Ägare, Styrelse, Medarbetare, Kunder och Leverantörer.

Dialog med Metrias intressenter 

Intressentdialog

Intressent Typ av dialog Viktiga frågor

Ägare/Styrelse Årsstämma och ägardialog.

Löpande dialog i aktuella frågor.

Statens bolag ska agera föredömligt inom området 

hållbart företagande.

Värdeskapande genom god ekonomisk utveckling.

Kunder Regelbundna projektavstämningar.
Dialog med kundansvariga säljare.
Fortlöpande dialog med utvecklare och konsulter. 
Regelbunden dialog i uppdrag och leveranser.

Kunders krav på miljöledningssystem.

Positiv miljöpåverkan hos kunden.

Kvalitet i uppdrag.

Kunders krav på att leverantörer respekterar mänskliga 
rättigheter.

Kunders krav på hållbara leverantörer.

Leverantörer Fortlöpande partnerdialog.
Dialog i samband med större affärer som inkluderar data 
från Lantmäteriet.
Fortlöpande dialog i samband med inköp.

Ekonomisk stabilitet. 

Att Metria fortsätter köpa produkter och tjänster på ett 
affärsetiskt sätt.

Att affärer bedrivs på ett affärsetiskt sätt utan korruption.

Medarbetare Målsamtal.
Löpande arbetsledning.
Information från ledning och chefer.
Hållbarhetsutbildning utifrån Agenda 2030.
Hållbarhetsinformation via månatliga ledningsgruppsmöten.

Attraktiv arbetsgivare.

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

16 METRIA  •  Hållbarhetsredovisning 2017 
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Väsentlighetsanalys
Slutsatsen från väsentlighetsanalysen ligger till grund för Metrias fortsatta hållbarhetsarbete 
samt hållbarhetsmål framåt utifrån beslut av styrelsen. Målen för 2018 redovisas på sida 12. I 
resultatet av undersökningen prioriterades fyra områden med hållbarhetsanknytning. Ytterligare 
några områden prioriterades hos vissa intressenter och läggs som delleverans och indikatorer under 
de fyra huvudmålen; 1. Antikorruption läggs under Hållbar ekonomi samt 2. Mänskliga rättigheter 
under Attraktiv arbetsgivare. 
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Not. ”Området "Antikorruption” har i analysen tillmätts relativt liten påverkan och betydelse. Detta innebär dock inte att området i sig anses oviktigt för Metria 

och Metrias intressenter. Med Metrias valda förhållningssätt om nolltolerans mot korruption innebär det i stället följande: I analysen har gjorts bedömningen att 

det i Metrias beslutsfattande och riskhantering erfordras endast mindre prioriteringar och insatser för att förebygga skadliga verkningar av Metrias verksamhet 

och Metrias affärsförbindelser (tillämpning av den s.k. ”aktsamhetsprincipen"). Metria kommer under 2018 att genomföra en utbildning kring antikorruption.
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Metrias medarbetare
En av Metrias viktigaste framgångsfaktorer och konkurrensfördel 
är att medarbetarna känner sig engagerade och motiverade med 
att bidra till att Metria når sina mål. För att uppnå detta arbetar 
bolaget ständigt med förbättringar för att göra Metria till en 
attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivare
Arbetet med att vara en attraktiv arbets-
givare pågår ständigt och är ett av Metrias 
hållbarhetsmål. Att vara en attraktiv 
arbetsgivare innebär att skapa en trygg 
och stimulerande miljö med intressanta 
uppdrag samt att ha chefer och ledare 
med kompetens och förmåga att leda och 
motivera. Bolaget behöver även kunna 
erbjuda möjligheter till utveckling samt göra 
vision och målbilder tydliga och motiverande. 
Metria har under 2017 arbetat brett med 
många olika frågor som alla ska göra bolaget 
till en än mer attraktiv arbetsgivare. 

Metrias ledare 
Metrias ledare är en viktig del i arbetet med 
att vara en attraktiv arbetsgivare, att leda 
mot mål, stötta och utveckla medarbetarna, 
motivera och förklara vägen framåt. För att 
utveckla och stötta chefer i detta arbete har 
Metria under 2017 fokuserat på att ta fram 
verktyg och processer som ska underlätta 
vardagen. Dessutom fortsätter arbetet 
med regelbundna chefsträffar och med 
kompetensutveckling för att tydliggöra en 
gemensam riktning.  Detta arbete fortsätter 
under kommande år med målet att bygga ett 
lag med kompetenta chefer som har förmågan 
att leda i förändring och som utvecklar, 
utmanar och skapar förutsättningar för 
Metrias medarbetare att lyckas.

Kompetensförsörjning 
För att personalen ska trivas, känna sig 
motiverade och leverera mot uppsatta mål är 
det viktigt med kompetens för att klara av att 
utföra arbetet samt att det finns utveck-
lingsmöjligheter inom organisationen. Det är 
därför en viktig faktor att arbeta strukturerat 
och målinriktat med kompetensförsörjning. 
Under 2017 har organisationen fortsatt arbetet 
med att koppla behovet av kompetensför-
sörjning till Metrias strategi, exempelvis 
genom kompetenskartläggning, kompetens-
planer och utbildningsverktyg. Under 2018 är 
målet att samla ihop alla lokala initiativ till en 
företagsövergripande kompetenskartläggning 
och kompetensförsörjningsplan.

Kultur/värderingar 
I en konkurrensutsatt omvärld behöver Metria 
som företag hitta sin unika identitet som 
också särskiljer sig från konkurrenternas. 
Metria behöver ytterligare förtydliga vilken 
värdegrund som ska finnas inom bolaget. 
Att ha en tydlig kultur med värderingar, 
attityder och beteenden som är nära 
kopplad till Metrias vision är en viktig 
del för att kunna leverera enligt Metrias 
strategi och uppsatta mål. En tydlig vision, 
värdegrund och arbetskultur är även viktig 
för att attrahera nya medarbetare som i allt 
större utsträckning tenderar att söka sig 
till den arbetsgivare som har värderingar 
och en arbetskultur som motsvarar deras 
egna. Under 2017 har Metria tillsammans 
med medarbetare intensifierat arbetet 
med att identifiera och vidareutveckla en 
affärsmässig värdegrund och arbetskultur. 
Under kommande år fortsätter arbetet med 
att vidareutveckla värdegrunden som ska 
genomsyra hela verksamheten.

Stämmovalda styrelseledamöter

Medelantalet anställda

Ledande befattningshavare

8

7

254

3 Män

164 Män

4 Kvinnor

90 Kvinnor

5 Män

3 Kvinnor
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Personalstatistik

 
 

 

Löner, ersättningar, socialavgifter och pensionskostnader 2017 2016

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktörer 2 255 4 204

Löner och ersättningar till övriga anställda 125 450 118 502

Totalt löner och ersättningar 127 705 122 706

Sociala avgifter enligt lag och avtal 39 853 36 491

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 594 734

Pensionskostnader för övriga anställda 10 933 10 232

Totala sociala avgifter och pensionskostnader 51 380 47 457

Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 179 085 170 163

Kvinnor Män Totalt

Medarbetarstatistik 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Antal anställda 31/12 102 83 173 165 275 248

Varav tillsvidare 99 82 171 163 270 245

Varav visstid 3 1 2 2 5 3

Varav heltid 94 73 166 159 260 232

Varav deltid 10 11 5 5 15 16

under 30 år 20-50 år över 50 år Kvinnor Män Totalt

Personalomsättning 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Antal som börjat 17 11 47 22 11 8 36 14 39 27 75 41

Antal som slutat 2 1 31 26 18 14 16 21 35 20 51 41

Personalomsättning i % 0,8% 0,4% 12,2% 10,5 % 7,1% 5,6% 6,3% 8,5% 13,8% 8,1% 20,1% 16,5%

Exklusive visstidsanställda. (Procenten är framräknad genom medeltalet som redovisas ovan, 254).

Sjukfrånvaro 2017 2016

Andel långtidssjukfrånvaro 48,16 % 54,26 %

Sjukfrånvaro för män 2,24 % 2,19 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,91 % 4,58 %

Anställda -29 år 2,56 % 2,08 %

Anställda 30-49 år 2,46 % 2,22 %

Anställda 50 år 4,31 % 4,16 %

Total sjukfrånvaro 3,18 % 3,02 %
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Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för 
hållbarhetsrapporten för år 2017 på sidorna 
10-20 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekom-
mendation RevR 12 Revisorns yttrande om 

Till bolagsstämman i Metria AB, org.nr  556799-2242

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 26 mars 2018

Ernst & Young AB

Jennifer Rock-Baley 

Auktoriserad revisor

den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbar-
hetsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för vårt uttalande.

Direkt tillskapat
ekonomiskt värde Kommentarer Intressenter

20170101-
20171231

20160101-
20161231

20150101-
20151231

20140101-
20141231

20130101-
20131231

Fördelat ekonomiskt värde

Intäkter
Nettoförsäljning plus intäkter 
från finansiella investeringar 
och försäljning av tillgångar

Kunder 432,3 417,8 431,8 420,1 436,1

Fördelat ekonomiskt värde

Rörelsekostnader Betalningar till leverantör Leverantörer -210,2 -214,2 -220,7 -226,5 -247,1

Löner och ersättningar till anställda 
inklusive sociala avgifter

Summan av betalningar
till anställda Medarbetare -184,9 -173,3 -171,8 -165,6 -201,0

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

Ägare -2,4 -8,1 -3,1 0,0 0,0

Betalningar till offentliga sektorn Skatter – brutto Staten -4,4 -2,3 -4,4 -2,4 5,0

Levererat ekonomiskt värde

Kvar i företaget Investeringar, återbetal-
ning av kapital etc. 30,4 19,9 31,8 25,6 -7,0

Skapat och levererat ekonomiskt värde i Metria AB

Styrdokument inom Hållbarhet
Metrias hållbarhetsarbete är utvärderat av Ecovadis och utvärderingen görs tillgänglig till kunder och leverantörer som efterfrågar den. 
En viktig del av Metrias miljöarbete är ISO 14001:2015 certifiering. Detta innebär bland annat formaliserade processer för det löpande miljöled-
ningsarbetet. Det underlättar också ett kontinuerligt förbättringsarbete inom miljöområdet. Redovisningen omfattar de nya hållbarhetsmål 
som valts ut och validerats av företagsledning och styrelse i början av 2017.

Metrias hållbarhetsarbete utgår ifrån ett antal styrdokument som antagits av bolagets styrelse 2015-09-23.
De styrande dokumenten är:

• Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2016, inklusive Agenda 2030
• FN:s Global Compact
• FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
• Institutet Mot Mutors fastställda Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. 
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Flerårsöversikt
MSEK 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 432,1 417,2 431,4 414,8 431,4

Rörelseresultat (EBITDA) 36,7 30,4 39,2 27,9 -11,9

Rörelsemarginal, % (EBITDA) 8,5 7,3 9,1 6,7 -2,8

Rörelseresultat (EBITA) 28 23,6 32,6 20,5 -19,0

Rörelsemarginal, % (EBITA) 6,5 5,7 7,6 4,9 -4,4

Rörelseresultat (EBIT) 19,3 14,7 23,9 11,8 -27,7

Rörelsemarginal, % (EBIT) 4,5 3,5 5,5 2,8 -6,4

Resultat före skatt 19,4 10,4 20,4 12,0 -24,6

Resultat efter skatt 15 8,0 16,0 9,6 -19,6

Avkastning eget kapital, % 13 7,4 15,6 10,6 -20,4

Avkastning sysselsatt kapital, % 15,8 12,8 22,9 13,0 -28,1

Balansomslutning 240,9 237,2 223,7 198,4 202,4

Eget kapital 121,2 108,7 108,7 95,8 86,2

Soliditet, % 49,4 45,8 48,6 48,3 42,6

Kassaflöde från löpande verksamhet 21,6 34,4 40,9 16,6 1,5

Investeringar 13 15,9 6,0 5,7 6,0

Medelantal anställda1 258 250 253 259 301

Antal anställda per 31 dec 292 248 250 256 298

Resultat per aktie, kronor 0,72 0,39 0,77 0,46 -0,94

Nettoskuld -67,4 -61,7 -51,5 -18,9 -7,4

1. Beräknade enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden 1 920 timmar.
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Generell information

GRI-
indikator Beskrivning Sid Kommentar

STRATEGI OCH ANALYS

G4-1 Uttalande från vd 6

ORGANISATIONSPROFIL

G4-3 Organisationens namn Se kommentar Metria AB, reg. No. 556799-2242

G4-4 Varumärken, produkter och tjänster 8, 9

G4-5 Lokalisering av huvudkontor 72 (baksida)

G4-6 Länder där organisationen är verksam Se kommentar Metria är endast verksamt i Sverige

G4-7 Ägarstruktur och företagsform 61

G4-8 Marknader där organisationen är verksam 8, 9

G4-9 Organisationens storlek 35, 37

G4-10 Personalstyrka 35

G4-11
Andel anställda som
omfattas av kollektivavtal

Se kommentar Samtliga anställda innefattas av kollektivavtal utom vd

G4-12 Organisationens leverantörskedja 27

G4-13
Väsentliga organisationsförändringar
under redovisningsperioden

6

G4-14 Försiktighetsprincipen Se kommentar
I bedömningen av miljöaspekters påverkan på miljö tillämpas 
försiktighetsprincipen i de fall kunskap om aspekten saknas. 
Det innebär att påverkan bedöms som hög om kunskap saknas.

G4-15
Externt framtagna initiativ och
principer som organisationen anslutit sig till 

6, 36

G4-16
Medlemskap i bransch-/lobby-
organisationer

Se kommentar Inte medlem i någon bransch-/lobby-organisation

VÄSENTLIGA FRÅGOR OCH AVGRÄNSNINGAR

G4-17 Enheter som omfattas av redovisningen Se kommentar
Samtliga delar av Metrias organisation ingår i redovisningen, 
Metria har inga dotterbolag

G4-18
Process för att definiera redovisningens 
innehåll

26, 68

G4-19 Identifierade väsentliga aspekter 28, 33

G4-20
Väsentliga aspekters avgränsning inom 
organisationen

Se kommentar Alla aspekter ligger inom hela organisationen

G4-21
Väsentliga aspekters avgränsning utanför 
organisationen

32, 33

Hållbarhetsredovisningen är upprättad utifrån Global Reporting 
Initiatives (GRI ) internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 
G4, och uppfyller tillämpningsnivå Core. Företaget har tillsammans 
med Metrias intressenter valt de områden där det finns en framstående 
påverkan, ett tydligt ansvar och en potential att bidra till en hållbar 
utveckling. I tabellen nedan listas vilka GRI indikatorer Metria valt 
att redovisa och var i rapporten informationen om respektive 
indikator finns.

GRI-index
Följande redovisning omfattar perioden 2017-01-01 till 2017-12-31 
och är den sjunde hållbarhetsredovisningen som Metria AB gör. Inga 
omräkningar har gjorts med tidigare data. Redovisningen omfattar 
de GRI-aspekter som valts ut och validerats i årets väsentlighetsanalys, 
vilken godkändes av företagsledning och styrelse i mars 2018. 
Rapporteringen är externt och översiktligt granskad i enlighet med 
Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. 
I riktlinjerna ställs tydliga krav på rapportering och redovisning av 
bolagens arbete med hållbart företagande. Metrias års- och håll-
barhetsredovisning för verksamhetsåret 2017 är en sammanhållen 
produkt. Det innebär att hållbarhetsrelaterad information ingår i 
redovisningens alla delar.
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Specifik information

GRI-
indikator Beskrivning Sid Kommentar

EKONOMI – EKONOMISKA RESULTAT

G4-DMA Upplysningar om styrning 28

G4-EC1 Skapat och fördelat ekonomiskt värde 36

SOCIALA FRÅGOR – SYSSELSÄTTNING

G4-DMA Upplysningar om styrning 28, 29

G4-LA1 Personalomsättning 35

MILJÖ- TRANSPORT

G4-DMA Upplysningar om styrning 28

G4-EN30 Miljöpåverkan från transporter 29

INNOVATION (egen indikator)

G4-DMA
Upplysningar om styrning av innovation och 
hållbara lösningar

31

Innovation och hållbara lösningar 28, 31

Generell information

GRI-
indikator Beskrivning Sid Kommentar

G4-22
Förklaring till effekten av förändrad
information från tidigare rapporter

26

G4-23
Förändringar i omfattning och avgränsning 
från tidigare redovisningar

68

INTRESSENTER OCH INTRESSENTDIALOG

G4-24 Intressenter 32, 33

G4-25
Princip för identifiering och urval av
intressenter 

32, 33

G4-26 Intressentdialog 32, 33

G4-27
Viktiga frågor för respektive
intressentgrupp

32, 33

REDOVISNINGSPROFIL

G4-28 Redovisningsperiod Se kommentar 2017-01-01 till 2017-12-31

G4-29 Datum för senaste redovisning Se kommentar 2017-04-27

G4-30 Redovisningscykel Se kommentar Ettårig

G4-31 Kontaktperson för redovisningen 26

G4-32 GRI-index 68-69

G4-33 Externt bestyrkande 70

STYRNING

G4-34 Bolagsstyrning 61-63

AFFÄRSETIK OCH INTEGRITET

G4-56 Värderingar och etiska principer 8
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Revisors rapport över översiktlig granskning
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 2017. Företaget har definierat 
hållbarhetsredovisningens omfattning till 
de områden som hänvisas till i GRI index på 
sidorna 68-69.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för 
hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som 
har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredo-
visningen i enlighet med tillämpliga kriterier, 
vilka framgår på sidan 26 i hållbarhetsredovis-
ningen, och utgörs av de delar av ramverket för 
hållbarhetsredovisning utgivet av GRI (Global 
Reporting Initiative) som är tillämpliga för 
hållbarhetsredovisningen, samt av företagets 
egna framtagna redovisnings- och beräknings-
principer. Detta ansvar innefattar även den 
interna kontroll som bedöms nödvändig för att 
upprätta en hållbarhetsredovisning som inte 
innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

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 ISAE 3000 Andra bestyrkande-
uppdrag än revisioner och översiktliga gransk-
ningar av historisk finansiell information. 
En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som 
är ansvariga för upprättandet av hållbarhets-
redovisningen, att utföra analytisk granskning 
och att vidta andra översiktliga granskningsåt-
gärder. En översiktlig 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 kvalitetskontroll i övrigt har. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 
(International Standard on Quality Control) och 
har därmed ett allsidigt system för kvali-
tetskontroll vilket innefattar dokumenterade 
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av 
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutöv-
ningen och tillämpliga krav i lagar och andra 
författningar. Vi är oberoende i förhållande till 
Metria AB enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.
 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 
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skulle kunna ha blivit identifierade om en 
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grun-
dad på en översiktlig granskning har därför inte 
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad 
på en revision har.

Vår granskning utgår från de av styrelsen 
och företagsledningen valda kriterier, som 
definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier 
är lämpliga för upprättande av hållbarhets-
redovisningen. 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 hållbarhetsre-
dovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med de ovan av styrelsen och före-
tagsledningen angivna kriterierna.

Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning. Denna hållbarhetsredovisning är ett utdrag ur Metrias årsredovisning 2017. För ytterligare info, se Metrias årsredovisning.


