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Nettoomsättning, MSEK 433,2
Rörelseresultat (EBITDA), MSEK -3,4
Soliditet, % 49,6
Antal anställda per 31 dec 303

Nyckeltal

Strategiska affärer

KOMMUNAVTAL

Metria har haft en expansiv utveckling av 

Plan- och Mätverksamheten på den kommunala 

marknaden under året. Vi tecknade tre nya avtal 

med Nässjö, Tranås och Trelleborg. Dessutom 

har vi fått nytt förtroende för samtliga avtal 

som omförhandlats under 2018, där Karlskrona 

kommun har en omfattande verksamhet.

Metria har ett hundratal kommunavtal.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD 

OCH BEREDSKAP (MSB)

Vi har levererat tjänster och data  till MSB 

under många år.  Under 2018 fördjupades 

samarbetet med dem ytterligare och vi har 

genomfört tre olika projekt: Nationell kartering 

av brandklasser, leverans av satellitbilder och 

marktäckedata vid insatserna vid sommarens 

skogsbränder. 

STOCKHOLMS STAD

Metria har tecknat ramavtal med Stockholms 

stad gällande konsulttjänster inom digitalise-

ring, it och informationssäkerhet. Ramavtalet 

är indelat i fyra områden och Metria är sedan 

februari 2019 en av fyra leverantörer inom del-

området Geodata och GIS. Ramavtalet gäller i 

två år med möjlighet till förlängning om ett plus 

ett år. Ramavtalet omfattar Stockholms stads 

samtliga förvaltningar och 17 av stadens bolag.

NATURVÅRDSVERKET

Metria är strategisk samarbetspartner till Natur-

vårdsverket inom GIS, geodata och fjärranalys. 

Under 2018 har vi fördjupat vårt samarbete med 

Naturvårdsverket ytterligare.  Vi har bland annat 

genomfört två stora projekt; Utveckling av upp-

dragsplatsen – ett gemensamt system för arbete 

med den biologiska mångfalden och Nationellt 

Marktäckedata (NMD), ett projekt som sträcker 

sig över tre år där vi genomför en nationell kartering 

med hjälp av nya metoder och ny teknik.

ELTEL NETWORKS

Metria har under de senaste åren utfört en 

mängd mätuppdrag och hjälpt Eltel med 

kartunderlag. Under 2018 implementerade vi en 

ny tjänst som förser deras nätverksinformations-

system med uppdaterad och kvalitetssäkrad 

information.  Tjänsten ger användarna tillgång till ett 

rikstäckande arbetsunderlag i form av fastighets-

information, fastighetskarta, ortofoto samt infor-

mation om skyddade områden som de använder vid 

exempelvis projektering av nya fibernät.

ÅRET I KORTHET

Intäkterna för 2018 uppgick till 433,2 MSEK (432,1) 
och resultatet (EBITDA) till -3,4 MSEK (36,7). Det lägre 
resultatet beror på fortsatta investeringar, kostnader 
för omstruktureringar och också lägre försäljning i 
vissa segment.

Redo för tillväxt

Vi kan blicka tillbaka på ett år av intensivt arbete där vi rustat 
Metria för att växa och erbjuda innovativa tjänster och lösningar på 
en marknad i utveckling.  Det handlar om att dra nytta av de ökade 
affärsmöjligheterna för Geografiska Informationssystem (GIS) i 
ett samhälle som påverkas av digitalisering, urbanisering, informa-
tionssäkerhet och ett ökat fokus på hållbarhet.

Metrias ledande ställning inom GIS ger oss en intressant position.
Den har givit oss möjligheten att i nära samarbete med våra stra-
tegiska kunder bygga helt nya förmågor för att få ut kraften av den 
geografiska informationen i deras verksamhet.  Detta har lett till att 
vi har tagit helt nya strategiska affärer inom skog-, kommun- och 
energisektorn och stärkt vår position som marknadsledare. 

Informationssäkerhet
Många av våra kunder har informationssäkerhet högt på agendan.
De bedriver samhällsviktiga verksamheter eller har system som 
hanterar känslig och verksamhetskritisk information. Därför har vi 
under året tagit ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet för att 
kunna erbjuda våra kunder ett långsiktigt skydd för deras informa-
tionstillgångar. Arbetet har skett i linje med ISO 27001 och lagen om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster. Vår ambition är 
att certifiera oss inom ISO 27001 under 2019.

Hållbarhet
Visionen ”Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart 
sätt” lägger grunden för vårt hållbarhetsarbete. Under 2018 har vi 
haft en positiv utveckling mot våra hållbarhetsmål; stark tillväxt 
för våra tjänster och produkter med positiv miljöpåverkan, positiv 
utveckling av medarbetarnöjdhet samt förnyat vår miljöcertifiering.

En marknad i tillväxt 
Digitalisering, urbanisering, informationssäkerhet och hållbarhet 
är trender som skapar affärsmöjligheter för oss. Morgondagens 
vinnare är de organisationer som kan dra nytta av digitaliseringen 
och omvandla den explosionsartade ökningen av data till kunskap 
att agera på. Det är här den geografiska dimensionen ger en helt unik 
möjlighet att analysera och hantera stora mängder av data och skapa 
helt nya insikter, vilket är en förutsättning för att skapa smartare, 
säkrare och grönare beslut.  

Målsättning
Vår ambition är att vara det ledande bolaget inom GIS. Därför strävar 
vi att under 2019 växa med lönsamhet, vara ledande i våra prioriterade 
segment samt ha det starkaste varumärket i branschen.

Erik Oldmark, VD Metria



OM METRIA

Metria skapar ett 
smartare, säkrare  
och grönare samhälle

Var?  
Metria har svaret

OM METRIA

Var ska vi bygga bostäder  
för morgondagens behov?

Var finns potential för  
hållbar energiproduktion? 

Var är transportnätet 
i behov av underhåll?

GRÖNARE 
Nya insikter ger grönare beslut

SMARTARE 
Rätt information ger smarta beslut

SÄKRARE 
Kunskap ger säkra beslut

Med rätt insikter skapar vi ett smartare, säkrare och grönare samhälle

Var finns  
skyddsvärd natur? 

Var ska 5G-
antennerna placeras? 
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Var ska jag bo, resa, 
jobba och leva? 

Bättre beslut om framtiden 
Med geografisk information och analys bidrar vi till att våra kunder 
kan fatta rätt beslut om viktiga framtidsfrågor. För det privata 
näringslivet bidrar vi med nya insikter för datadrivna beslut inom 
exempelvis etablering, projektering och förvaltning för optimalt 
nyttjande av företagens tillgångar. Ett exempel är beslutsstöd för 
den som ska avgöra var nya vindkraftsparker ska etableras. Som 
beslutsunderlag behövs då bl.a. information om vindförhållanden, 
tillgänglighet till infrastruktur, natur – och miljörestriktioner samt 
markägarförhållanden. Denna information analyseras för att hitta 
den mest optimala placeringen.

Metria hjälper över hundra kommuner med tillförlitliga informations-
underlag genom hela samhällsbyggnadsprocessen för att skapa en 
hållbar samhällsutveckling. Ett exempel på informationsunderlag är en 
uppdaterad tillförlitlig primärkarta, den ligger till grund för många beslut 
hos en kommun. Primärkartan innehåller bl.a. information om fastighets-
gränser, gator och byggnader. En felaktig fastighetsgräns kan medföra 
stora konsekvenser för den som ska bygga. Ett annat exempel är en 
digital detaljplan som stärker och demokratiserar medborgardialogen. 

Vi förser myndigheter som har samhällsviktiga uppdrag med relevanta 
beslutsunderlag för att skydda samhällskritiska funktioner samt bevara 
och utveckla vår natur och miljö. Ett exempel på detta är att vi hjälper 
till med informationsunderlag för prioritera vilka våtmarker som 
behöver restaureras eller bevaras. Våtmarker behövs för att säkerställa 
en fortsatt rening av vatten, ökad biologisk mångfald samt minskade 
utsläpp av växthusgaser. Informationsunderlaget innehåller en analys 
av naturtyper, avrinningsområden, nederbörd och terrängmodeller. 

Den geografiska informationen är hjärtat i vår verksamhet
Metria är den ledande helhetsleverantören inom geografiska  
informationssystem. Vi skapar verksamhetsnytta för våra kunder  
genom att kombinera och analysera relevant geografisk  
information om verksamheten och dess omvärld och därigenom  
skapa ny kunskap. Vi bryr oss om det samhälle vi är en del av och  
drivs av att hjälpa våra kunder att använda geografisk information  
så att de kan utveckla sin affär på ett hållbart sätt.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi samhället
Våra kunder bidrar alla till att bygga upp vårt samhälle. Bland 
Metrias kunder finns byggföretag, ett hundratal kommuner, stora 
myndigheter, skogsföretag, energibolag, telekombolag, banker och 
försäkringsbolag. Många av våra kunder bedriver samhällskritisk 
verksamhet och för dem är det livsavgörande att ha tillförlitliga 
beslutsunderlag. Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och arbetar 
ofta i partnerskap.

Vi är Metria
Bland Metrias 300 medarbetare finns många av landets ledande 
GIS-experter. För att ta ett helhetsansvar för kundens GIS- 
verksamhet har vi alla discipliner inom geografiska informations- 
system exempelvis GIS-analytiker, verksamhetsutvecklare, plan- 
arkitekter, mätningsingenjörer, fjärranalysexperter, utvecklare,  
systemarkitekter, geodata-experter, projektledare, lösnings- 
arkitekter, databasexperter och driftpersonal. Vår breda expertis 
gör dessutom att vi kan ta ett helhetsåtagande för våra kunders 
GIS-verksamhet. Vi har olika bakgrund, ålder, kunskaper och  
intressen – och vi har alla samma drivkraft: att bygga ett smartare, 
säkrare och grönare samhälle.

Genom att analysera, förädla och visualisera geografisk information hjälper Metria företag, kommuner 
och myndigheter att fatta välgrundade, hållbara och affärskritiska beslut. Tillsammans med våra kunder 
skapar vi ett smartare, säkrare och grönare samhälle.

Vision
Metria är den ledande aktören inom  
geografisk information och teknik som 
hjälper dig fatta rätt beslut.

Affärsidé
Metria visualiserar verkligheten för att  
leva på ett hållbart sätt.
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MÅL OCH STRATEGI
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METRIAS ERBJUDANDE

1. Informationsförsörjning
•  Helhetsansvar för kundens geo-
    dataförsörjning 

•  Data som tjänst – via vårt eget 
    geodatalager

•  Insamling av data – inmätning och  
    laserskanning

•  Informationsinfrastruktur 

•  Informationssäkerhet

3. Teknisk lösning
•  Utveckling av GIS-lösning

•  SaaS-tjänster

•  Livscykelhantering

•  Support

•  IT-säkerhet

•  Systemintegration

•  Teknikoberoende
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Smartare, 
säkrare och 

grönare
beslut

Verksamhetsutveckling
•  Geodatastrategi

•  GIS-strategi

•  Behovs- och effektkartläggning

•  Teknisk rådgivning

Smartare, säkrare 
och grönare beslut

2. Analys
•  Geografiska analyser för besluts- 
    underlag 

•  Fjärranalys med laserdata och  
    satellitbilder

•  Visualisering med 3D-modeller  
    och BIM

•  Geografisk planering – grön infra- 
    struktur, översiktsplan, detaljplan  
    och grundkartor

GIS har utvecklats från att det tidigare har varit ett expertsystem för 
några få, till att bli ett brett beslutstöd till nytta för hela organisationen. 
Detta ställer höga krav på informationsförsörjning, analysförmåga, 
teknisk lösning och integration med verksamhetens processer och 
affärssystem. Metria tar ett helhetsansvar för alla kritiska delar som 
behövs för att definiera, utveckla, implementera och förvalta ett GIS 
som levererar verksamhetsnytta.

       Informationsförsörjning

Grunden för tillförlitliga beslut är en informationsförsörjning som 
säkerställer uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad information. 
Metria är experter på geografisk information. Vi tar ett helhets- 
ansvar för våra kunders geodataförsörjning – vare sig det  
handlar om information om kundens verksamhet eller information 
om omvärlden. Det innebär att vi hjälper våra kunder att bygga  
upp hela infrastrukturen för geodataförsörjning, från att ta fram  
organisationens geodatastrategi till att skapa plattformen för att 
försörja hela organisationen med tillförlitlig information. Många av 
våra kunder hanterar samhällskritisk information så informations- 
säkerhet är en central del i våra lösningar.

En viktig del av informationsförsörjningen är att säkra tillgången till 
uppdaterad information om omvärlden. Metria har Sveriges mest 
omfattande geodatalager som består av en kombination av öppna 
geodata, kommersiellt tillgänglig geodata och ett stort antal unika 
egenproducerade dataset. Metria hjälper våra kunder att skapa  
helt ny information genom till exempel inmätning i fält, mark- eller  
flygburen laserskanning med drönare eller flygplan.

                 Analys

Analys är den centrala delen i ett GIS - utan den inga nya insikter 
eller ny kunskap. För att skapa tillförlitliga analyser krävs en gedigen 
GIS-kunskap men också en djup förståelse för verksamheten och 
dess information. 

Våra GIS-experter har inte bara bred GIS-kunskap utan de har dess- 
utom expertkunskap inom olika verksamhetsområden och den geo- 
grafiska informationen som utgör grunden för analyserna. Detta är 
nödvändigt för att skapa tillförlitliga och relevanta analyser som  
möjliggör för organisationer att ta framtidssäkrade beslut.   

Förutom tillförlitliga beslutsunderlag gör vår verksamhetskunskap 
att vi också kan ta fram planer för grön infrastruktur, översiktsplaner, 
detaljplaner och grundkartor. 

Hos våra större kunder har vi utvecklats till att ta ett funktionellt 
GIS-ansvar, vilket innebär att vi är deras GIS-avdelning och tar fram 
alla deras analyser och rapporter för att ge hela organisationen 
beslutstöd.

                 Teknisk lösning

Vi utvecklar våra kunders GIS-lösningar med användarens behov i 
centrum. Lösningen driftsätts ofta i vår miljö och görs tillgänglig för 
slutanvändarna i form av SaaS-tjänster (Software as a service).
Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för tjänsten som börjar med 
en behovskartläggning och slutar i en färdig SaaS-tjänst som vi 
supporterar och förvaltar. 

Vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet för att säker- 
ställa önskad nivå av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet  
för våra kunders informationstillgångar i våra GIS-lösningar. 

Vårt erbjudande ger våra kunder en långsiktig, kostnadseffektiv, säker 
GIS-lösning som möter deras behov och skapar verksamhetsnytta. 

                 Verksamhetsutveckling 

Många organisationer står inför en GIS-transformation. De har gjort 
stora investeringar i både data och teknik, men den geografiska 
informationen är fortfarande en starkt underutnyttjad resurs. För att  
få effekt av GIS i hela organisationen krävs en strategi som länkar 
samman arbetsflöden, teknik och geodata med användarens behov 
och verksamhetens målbild. 

Vårt erbjudande inom verksamhetsutveckling lägger grunden för 
organisationens transformation. Vi erbjuder en proaktiv strategisk 
GIS-rådgivning där vi utifrån organisationens nuvarande situation  
tar fram en strategisk väg framåt och skapar geodata- och GIS- 
strategier. Vi har också metoder och verktyg för att genomföra 
behovs- och effektkartläggning för att tydliggöra vad som krävs  
för att utveckla ett GIS som levererar verklig verksamhetsnytta.

GIS ger en unik möjlighet att hantera och analysera stora datamängder för att upptäcka komplexa 
samband och nya mönster och därigenom skapa ny kunskap. Det ger företag, kommuner och myndigheter 
helt nya insikter som gör att de kan agera och ta smartare, säkrare och grönare beslut.
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ETT SMARTARE SAMHÄLLE
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ETT SMARTARE SAMHÄLLE

Morgondagens vinnare  
är de som lyckas  
omvandla data till  
ny kunskap

OMVÄRLD

De enorma datamängderna som produceras i vår digitala 
värld skapar stora möjligheter, samtidigt medför det  
utmaningar att göra data till relevant information som är 
möjlig att agera på.

I takt med digitaliseringens framfart trodde de flesta att den 
ökade mängden data skulle bidra till nya insikter och resultat. 
Men problem uppstod när företagen inte hade kapacitet  
eller kunskap att hantera data och den information som  
fanns i datan blev för komplex och teknisk att förstå. Värde- 
skapandet har flyttats från att samla in data till att förädla 
data utifrån organisationens specifika affärsbehov.

Den geografiska dimensionen nyckel till nya insikter
Framgången i hanteringen av de stora datamängderna ligger 
i förmågan att förvandla data till information som kan skapa 
affärsnytta för organisationen. Den geografiska dimensionen 
ger en unik möjlighet att hantera och analysera stora data-
mängder med den geografiska positionen som gemensam 
nämnare. Detta medför att komplexa samband, som tidigare 
inte varit synliga, är möjliga att upptäcka. Stora mängder 
ostrukturerad data driver också behovet av automatiserad 
analys och det skapar en stor efterfrågan på expertkunskap 
om hur och vad datat kan användas till.

Metria är experter på geografisk information och hur den  
kan och bör struktureras och tillämpas inom många verk- 
samhetsområden. Vi kan hjälpa våra kunder med att förstå 
vilken information just deras organisation behöver ha tillgång 

till, hur den ska hanteras och analyseras för att få fram svaret 
på deras frågor. Metria hjälper många av våra kunder med 
informationsförsörjning och att analysera stora mängder 
information, vare sig det är information om verksamheten 
eller dess omvärld.

Öppna data kan förbättra samhället
Offentlig sektor producerar dagligen stora mängder av data 
som rör bland annat geografi, trafik, skog, lantbruk eller 
turism. I merparten av dessa finns innehåll som kan skapa 
både ekonomiska och samhällsnyttiga värden för människor 
och företag om den används rätt. Många organisationer har 
börjat tillgängliggöra sina information som öppna data, men 
mätningar pekar på att Sverige har halkat efter vad gäller 
tillgängliggörandet och vidareutnyttjandet av öppna data. 
Regeringen vill nu snabba på arbetet med öppna data.

Investeringen i data är ofta den största kostnadsdrivaren 
i ett projekt. Öppna data skapar stora möjligheter för våra 
kunder att få tillgång till mer relevant information till en lägre 
kostnad. Men för att tillgängliggöra informationen så att den 
blir lättanvänd för företag och organisationer krävs att man 
sätter upp rutiner och processer för att hämta hem informationen, 
kvalitetssäkra den och hålla den uppdaterad och lättläst.
Det är här Metria kommer in eftersom vi har en stor mängd 
av öppna data i vårt geodatalager som vi vidareförädlar och 
tillgängliggör för våra kunder i ett format som gör det lätt att 
använda och förstå.

Morgondagens vinnare är de organisationer 
som lyckas omvandla den explosionsartade 
ökningen av data till information och ny  
kunskap. När information används på rätt  
sätt kan den skapa ovärderliga insikter och 
öppna upp för nya innovationer.
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ETT SMARTARE SAMHÄLLE
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ETT SMARTARE SAMHÄLLE

Bostadsbrist och  
urbanisering kräver 
smartare stadsbyggen

OMVÄRLD

10

Regeringen tog 2017 fram en strategi för levande städer för 
att stärka kommunerna i att utveckla gröna, hälsosamma och 
trygga städer där människor möts och innovationer skapas. 
Städerna ska vara bra för människor att leva i utan att slösa 
på jordens resurser. En smart stad är en stad som nyttjar
digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och 
bättre för sina invånare.

Enklare, öppnare samhällsbyggnadsprocess
Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att verka för 
Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess. 
Målsättningen med uppdraget är att verka för en enklare, 
öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till 
nytta för medborgare, företag och andra aktörer.

Rätt information - smartare samhällsbyggnad
Centralt för alla steg i samhällsbyggnadsprocessen är att 
informationen är korrekt och ger tillräcklig fakta för beslut. 
Metria har idag avtal med ett hundratal kommuner som vi 
hjälper med informationsförsörjning genom hela samhälls-
byggnadsprocessen.

Vi har Sveriges största geodatalager. Det tillsammans med  
vår expertis inom insamling av data gör att vi skapar en till- 
förlitlig informationsförsörjning. Insamlingen av data kan 
göras med allt ifrån inmätning i fält till mark- eller flygburen 
laserskanning med drönare eller flygplan. Det fungerar också 
att använda analyser av grön infrastruktur och ekosystem-
tjänster.

Stöd i varje steg av samhällsbygget
Metrias expertis inom översikts- och detaljplanering är en  
hjälp för många kommuner i deras arbete med hållbar  
samhällsutveckling och dialog med invånarna. Vi stöttar  
kommunerna från idéstadiet med befintlig geografisk 
information från vårt geodatalager, gärna tillsammans med 
kommunens egen data.

När fastighetsbildning sker hjälper vi Lantmäteriet med att 
sätta ut, markera och mäta in gränser. Senare i processen är  
vi ett stöd för byggherren genom hela bygglovsprocessen 
där vi skapar nybyggnadskartor när bygglov ska sökas, utför 
utstakningar och lägeskontroller av byggnader. När bygget 
är klart ser vi till att kommunens databaser uppdateras med 
den nya informationen.

Stad och miljö i samklang
Med alla våra experter kan Metria hjälpa såväl små som 
stora kommuner att skapa gröna, hälsosamma och trygga 
kommuner där människor möts och har tillgång till naturen. 
Det är viktigt för att det växande antal människor som bor i 
städerna ska må bra och kunna leva sina liv i samklang med 
miljö och natur.

Vi blir allt fler och Sverige behöver bygga  
67 000 nya bostäder per år fram till 2025. 
Urbaniseringen innebär en växande miljö- 
belastning. Därför fokuserar kommunerna på 
att skapa smarta, levande och hållbara städer.

11METRIA  •  Årsredovisning  2018
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Idag dagpendlar många till Emmaboda från 
närliggande städer som Växjö eller Kalmar. 
För att få fler att bli bofasta och för att för-
bättra vardagen för de som redan är invånare 
satsar kommunen på fler nya bostäder och  
en förbättring av stadsmiljön.

En nyckelperson för utvecklingen
Stora delar av det här arbetet hålls ihop av 
Emmabodas stadsarkitekt Lisa Argus från 
Metria. Hon fungerar som spindeln i nätet för 
samhällsutvecklingen i kommunen.

- För oss i Emmaboda är Lisa en nyckel- 
person. Hon hjälper oss att utbilda politiker 
och tjänstemän om hur planprocesser går  
till, vad de innebär och vilka konsekvenser  
de får, berättar Åsa Albertsson, tf teknisk 
chef i kommunen.

Enligt plan- och bygglagen måste alla  
kommuner ha minst en person med arkitekt- 
utbildning till sin hjälp. För mindre kommuner 
som Emmaboda är det mer resurseffektivt 
att ta in en konsult på deltid än att ha en egen 
heltidsanställd person i den rollen.

Håller dialogen öppen
I sin roll som stadsarkitekt har Lisa Argus det 
övergripande ansvaret för driva och hålla 
ihop kommunens planeringsprocesser.  

Hon är en länk mellan interna och externa 
intressen och allmänheten och ansvarar 
tillsammans med kommunens tjänstemän 
och politiker för hela planeringskedjan, från 
översikts- och detaljplanering till bygglov och 
frågor som rör detaljer.

Lisa Argus lägger mycket tid på möten och 
samtal med politiker, medborgare, fastig-
hetsägare och representanter för närings- 
livet. Både de som fattar besluten och de som 
påverkas av dem har frågor och synpunkter. 
För att resultatet ska bli bra krävs en öppen 
och löpande dialog.
 
- Kraven för att kunna få igenom en detaljplan 
är höga. En liten kommun som vi måste kunna 
ta råd av någon som jobbar med de här  
frågorna hela tiden och som vet vad som 
krävs. Den kompetensen är väldigt värdefull 
för oss, säger Åsa Albertsson och fortsätter:

- Det kan dyka upp behov längs vägen, som 
att göra en skuggstudie. Hur kommer  
skuggorna från en ny byggnad att falla på 
befintlig miljö och hur berörs människor av 
det? Då kan Lisa Argus tillsammans med sina 
kollegor på Metria ta fram en illustration eller 
en 3D-bild som ger svaren.

Så hjälper vi  
Emmaboda att  
bygga och utveckla  
för framtiden

KUNDCASE

Emmaboda vill locka fler invånare med nybyggda bostäder och en attraktiv stadsmiljö. Metrias plan- 
arkitekt , Lisa Argus jobbar som Stadsarkitekt i kommunen och har det övergripande ansvaret för att 
driva och hålla ihop kommunens planeringsprocesser. Det hjälper politiker och invånare att visualisera 
och besluta om hur framtiden ska se ut.

Visualisering och vägledning
Åsa Albertsson är väldigt nöjd med den väg-
ledning kommunen får av sin stadsarkitekt, 
från det stora till det lilla.

- Det kan handla om var ett övergångsställe 
ska planeras för att gång- och cykelstråk ska 
ansluta på ett bra sätt eller om trygghets- 
frågor som belysning i det offentliga rummet.

Åsa Albertsson säger att de som bor och  
jobbar i kommunen lätt kan bli lite hemma- 
blinda och då är stödet utifrån väldigt 
uppskattat.

- En konsult som Lisa Argus är bra på att 
ifrågasätta oss så att vi inte bara gör som vi 
alltid har gjort eller fastnar i invanda före-
ställningar. Vi har både öppna och konkreta 
diskussioner som hjälper oss att komma fram 
till bra lösningar. Det gör att Emmabodas  
invånare får bra valuta för hur vi använder 
våra allmänna medel och bidrar till att  
kommunen kan utvecklas på bästa sätt.

ETT SMARTARE SAMHÄLLE ETT SMARTARE SAMHÄLLE

Mönster och  
trender blir synliga
Att använda geografisk information är många 
gånger ett enkelt sätt att åskådliggöra komplexa 
sammanhang och stora datamängder. Det i sin  
tur visar mönster och trender som annars hade 
varit dolda. När de synliggörs blir det enklare  
för företag och myndigheter att ta resurs- 
effektiva och långsiktigt hållbara beslut. Det ger 
oss ett smartare, säkrare och grönare Sverige.
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Digitaliseringen  
skapar sårbarheter 
och höjer säkerhets-
kraven

OMVÄRLD

2018 antogs lagen om informationssäkerhet för samhälls-
viktiga tjänster. Lagen innebär att alla organisationer som 
bedriver samhällsviktig verksamhet som vattenförsörjning, 
elförsörjning, transport och sjukvård måste visa att de  
arbetar strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i  
sin IT-miljö.

Informationssäkerhet är ett område som är hett även för 
organisationer som inte hanterar samhällsviktig information 
eftersom de hanterar mycket data som är kritisk för verk-
samheten. De senaste åren har vi sett hur omfattande 
problemen kan bli när bolag inte har informationssäkerhet 
högt upp på agendan.

Säkra SaaS-tjänster
Merparten av de lösningar som vi bygger driftsätts i vår  
miljö och görs tillgängliga för slutanvändarna i form av 
Software as a service-tjänster (SaaS). Det innebär att vi 
tar ett helhetsansvar för tjänsten som ofta börjar med en 
behovskartläggning och slutar i en färdig SaaS-tjänst som vi  
supporterar och förvaltar. Vår drift omfattar både infra- 
struktur och applikation.

En långsiktig säkerhetsprocess
Många av våra kunder har informationssäkerhet högt på 
agendan eftersom de bedriver samhällsviktig verksamhet 
eller har system som hanterar känslig och verksamhets- 
kritisk information. Därför har vi under de senaste åren tagit 
ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet och skapat en 
fungerande långsiktig process för att erbjuda våra kunder  
det skydd de behöver. Detta arbete har skett i linje med  
ISO 27001 och lagen om informationssäkerhet för samhälls-
viktiga tjänster. För att kunna visa att vi är en tillförlitlig  
partner till våra kunder har vi som ambition att också  
certifiera oss i ISO 27001 under 2019.

Systematiskt säkerhetsarbete
Informationssäkerhet syftar till att upprätthålla önskad nivå 
av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för organisa-
tionens informationstillgångar. Konfidentialitet innebär att 
systemet ska säkerställa att behöriga, och endast dessa får 
åtkomst till informationen. Riktighet innebär att den lagrade 
informationen ska vara korrekt och fullständig och det är  
viktigt att endast behöriga individer ges möjlighet att 
uppdatera informationen. Tillgänglighet handlar både om 
att systemet ska vara driftsäkert och stabilt. I vårt arbete 
med informationssäkerhet hanterar vi systematiskt alla 
dessa aspekter.

Skyddsklassning och full redundans
Den fysiska säkerheten säkerställer vi genom att vi har egna 
lokaler i Sverige, både för utveckling och drift. All vår personal 
är baserad i Sverige, om behov finns har vi skyddsklassade 
lokaler och skyddsklassad personal. I vår driftmiljö har vi  
multipla skyddslager i form av säkra brandväggar för nätverk 
och applikationslager och hög redundans och kontinuitet 
genom redundanta datacenter och backuphantering.

Kryptering och säker kod
Om behov finns krypterar vi informationen när den färdas 
från kundens lösning till vårt datacenter och den krypteras  
i vår lagringsmiljö. Vi arbetar aktivt med sårbarhetsanalyser 
i utvecklingsarbetet för att minimera riskerna och producera 
säker kod. Många av våra applikationer används i mobila 
klienter och här säkerställer vi skyddad trafik till enheterna 
via kryptering. Vi har också en behörighetshantering som gör 
det möjligt att styra åtkomst till information på ett mycket 
granulärt sätt, exempelvis med geografiskt område för att 
enbart ge användaren åtkomst till information inom områden 
där de har behörighet att verka.

Världen genomgår just nu ett stort paradigm-
skifte. Digital teknik raserar gamla tanke-
mönster och beteenden. Den snabba  
utvecklingen skapar nya sårbarheter och  
behovet av att skydda och hantera data  
säkert är stort.

Informationssäkerhet är en bärande del i allt vi gör och det stärker vår roll 
som strategisk partner i många av våra kundrelationer.
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För en hållbar framtid 
krävs bättre kunskap

OMVÄRLD

16

2018 fattade regeringen beslut om Sveriges handlings- 
plan för Agenda 2030. Den beskriver hur myndigheter och  
samhällsaktörer kan bidra i omställningen till en hållbar ut-
veckling. Ett hållbart samhälle och en samhällsnyttig, cirkulär 
och biobaserad ekonomi är två områden som lyfts fram.

En samlad bild av den svenska naturen
Samarbete och samverkan, både nationellt och inter- 
nationellt är en nyckel till framgång i arbetet med Agenda 
2030. Tillgång till gemensam information är en central 
komponent för att aktörer ska ha en gemensam besluts- 
grund. Aktuella data av hög kvalitet är med andra ord en  
förutsättning för att skapa tillförlitliga analyser, besluts- 
underlag för en hållbar planering.

Kartläggning med satellitbilder och laserdata
Metria har under de senaste åren utvecklat nya metoder för 
att med hjälp av satellitbilder och laserdata kartlägga den 
svenska naturen. Informationen blir ett viktigt underlag  
i det svenska miljöarbetet.

Vi genomför just nu en stor kartering av marktäcket till- 
sammans med Naturvårdsverket. 

Kunskap som ökar brandberedskapen
Skogsbrandutredningen som gjordes efter sommaren 2018 
visade på brister i såväl beredskap som vid själva insatsen.   
SMHI producerar dagligen prognoser för brandrisk baserat 
på väderinformation, men i prognosen tas ingen hänsyn till 
vegetationen och dess brandbenägenhet. Därför skapar vi 
tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), en nationell klassificering av vegetationen 
som visar just brandbenägenheten.

Den informationen kommer att vara ett viktigt besluts- 
underlag för riskhanteringsåtgärder, förebyggande åtgärder 
och planering av räddningsinsatser. Det kan till exempel  
hjälpa insatsledare att prioritera insatserna vid en brand  
genom information om vilken typ av bränsle som finns  
framför brandfronten och hur brandbenägen den är.

Människans påverkan på kustvattenmiljön
Miljötillståndet i de svenska haven är inte tillfredsställande 
och målen för flera av de arter och livsmiljöer som finns längs 
med kusterna och i havsbassängerna uppnås inte. Tillförsel 
av näringsämnen, farliga ämnen, förlust eller störning av 
bottnar, uttaget av fisk och introduktion av främmande arter 
har alla en negativ påverkan. Det får negativa konsekvenser 
för de ekosystemtjänster som haven levererar till samhället. 
Samtidigt så ökar trycket från växande verksamheter som 
energiutvinning, turism och transporter.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), är en statlig miljömyn-
dighet som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och 
skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.
Vi har på deras uppdrag kartlagt hela den svenska strandlinjen 
för att ge dem ett nationellt heltäckande kunskaps-
underlag om hur vår exploatering påverkar kustvattenmiljön. 
Informationen kommer att användas för såväl planering, 
åtgärder och uppföljning.

Vi visualiserar verkligheten
Metrias vision är att visualisera verkligheten för att leva på 
ett hållbart sätt. Det lägger grunden för vårt hållbarhets- 
arbete, både internt och externt. Vår målsättning är att bidra 
till att våra kunder får en ökad positiv miljöpåverkan och vi har 
under lång tid samarbetat med många myndigheter, större 
bolag och kommuner för att utveckla deras verksamheter på 
ett hållbart sätt. 

2018 fattade regeringen beslut om Sveriges 
handlingsplan för Agenda 2030. Den  
beskriver hur myndigheter och samhälls- 
aktörer kan bidra i omställningen till en  
hållbar utveckling. Ett hållbart samhälle och 
en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad 
ekonomi är två områden som lyfts fram.
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Kartläggningen görs med hjälp av fjärranalys 
av satellitbilder och laserdata och projektet 
har fått namnet Nationella Marktäckedata 
(NMD). Syftet är att få bättre information om 
landskapet och hur det förändras.

- Jag ser det som en stor fördel att få  
medverka till den här nationella karteringen. 
Det är när vi arbetar systematiskt och åter- 
kommande som vi kan se hur naturen för-
ändras, både genom naturliga skeenden och 
mänsklig påverkan, säger Camilla Jönsson, 
senior GIS- och fjärranalyskonsult på Metria.

Hon fortsätter: 
- Vi hjälper till med datainsamlingen och med  
den analys som gör att underlagen blir till-
gängliga och enkla att använda för alla.

Vindkraftsparker är omfattande projekt med 
stora investeringar och beslut som påverkar 
människor, natur och miljö under många 
decennier. Därför är det helt avgörande att 
hitta precis rätt platser. Där det blåser till-
räckligt och där man inte stör miljö, naturliv 
och människor. Just det här hjälper tjänsten 
WindGIS Vattenfall att lyckas med.

- Den stora fördelen med WindGIS är att det 
är ett lättanvänt verktyg för våra vindkrafts-
utvecklare som låter dem ta en mängd beslut 
på egen hand utan att behöva rådfråga en 
GIS-specialist, berättar Anthony Hunt, Head 
of GIS inom Vattenfalls affärsområde Vind.

Han fortsätter: 
- Det kan vara detaljerade mätningar som hur 
långt det är mellan till exempel vindkraft- 
verkens turbiner och ett visst hus. Men vi 
använder också tjänsten för att skapa en 
nationell applikation - istället för att bara se 
varje specifikt projekt - och då fungerar det 
som en vindkarta för hela Sverige. Det ger en 

Ett gemensamt underlag för alla
NMD blir en gemensam grund för att beskriva 
och analysera hela den svenska gröna infra-
strukturen: marktäcke, natur- och skogstyper. 
Det gör att Naturvårdsverket och andra 
aktörer kan följa hur landskapet förändras 
över tid kopplat till målen i Agenda 2030. 
Datat kan sedan användas som underlag för 
miljökonsekvensbeskrivningar, klimat- och 
sårbarhetsanalyser och till kommunala 
detalj- och översiktsplaner.

- Det är väldigt värdefullt att vi gemensamt 
mellan flera myndigheter skapar en databas 
som beskriver det aktuella marktäcket för 
hela Sverige. Det kommer att underlätta 
planering, analys och redovisning av våra 
skyddade områden och ger stor nytta för 

bra uppskattning av vilka platser som är allra 
bäst för att utveckla vindkraften.

All information i en och samma tjänst
I WindGIS har Vattenfall mellan 15 och 20 
projekt, vart och ett med specifik information 
för just den platsens läge, som man kan slå  
på och av. Vindkraftsutvecklarna kan snabbt 
se uppgifter om topografi, vegetation, fastig- 
heter, vägar och förstås vind. De kan också 
se var det finns fornlämningar, riksintressen, 
skyddsvärda djurarter och andra värden de 
behöver ta hänsyn till när de planerar och 
projekterar vindkraftsparker. Det är enkelt 
att zooma in, zooma ut och göra utskrifter att 
visa intressenter och beslutsfattare.
 
- Vi kan skapa egen data och egna kartor i 
applikationen. Det är också praktiskt att  
kunna ladda ner kartor och ta med offline om 
vi behöver göra något ute på fältet, där det 
inte alltid finns nätanslutning. Det är stor 
hjälp när vi ska installera till exempel en  
övervakningsmast eller ett vindmätnings-

En kartläggning av  
hela Sveriges mark-
täcke med satellitbilder

Så hjälper vi  
Vattenfall mot en 
fossilfri framtid

KUNDCASE KUNDCASE

Sverige växer och med det ökar trycket på våra naturresurser. För att värna biologisk mångfald och en 
hållbar samhällsutveckling behövs nationell information om landskapet. Därför kartlägger vi på uppdrag 
av Naturvårdsverket hela Sverige och skapar information som kommer att finnas fritt tillgänglig som 
öppna data.

“Fossilfritt inom en generation” är Vattenfalls ambitiösa mål. För att nå dit är vindkraften avgörande.  
Metria har skapat den GIS-lösning som hjälper Vattenfall att besluta var de ska utveckla sina vindkraft-
parker för högsta energieffektivitet och lägsta miljöpåverkan.

ETT GRÖNARE SAMHÄLLE

Fakta Nationella Marktäckedata
Nationella Marktäckedata (NMD) finansieras av en intressentstyrgrupp som består av Naturvårdsverket  
med stöd av Statistiska Centralbyrån, Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  
Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket och Sveriges lantbruksuniversitet. Målet är att kartera hela  
Sverige under åren 2017 – 2019 och att därefter uppdatera informationen regelbundet.

Till projektet hör en referensgrupp som utöver ovanstående myndigheter består av: Rymdstyrelsen, Boverket, 
Lantmäteriet, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statens geotekniska institut ( SGI), 
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket, Sametinget, Försvarsmakten (GeoSE),  
Riksantikvarieämbetet, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Länsstyrelsen i Norrbottens län,  
Västmanlands län och Stockholms län samt Stockholms universitet.

många andra delar av samhällsplaneringen, 
berättar Birgitta Olsson, handläggare på 
Naturvårdsverket.
 
Rätt beslut nu och i framtiden
Informationen kommer att att uppdateras 
regelbundet för spegla verklighetens  
förändringar. Det medför att både  
Naturvårdsverket och andra samhällsaktörer 
kan analysera informationen för att göra  
förändringsanalyser. NMD finns som öppna 
data och är tillgängliga för nedladdning via 
länkar i Naturvårdsverkets Miljödataportal.

verktyg. De data vi matar in på plats kan vi 
sen synkronisera tillbaka till tjänsten när vi  
är tillbaka på kontoret.

Anthony Hunt säger att WindGIS är väldigt 
bra uppbyggt och att han uppskattar Metrias 
djupa kunskap om GIS.

- Deras tekniska support håller alltid mycket 
hög standard och vi har stort förtroende  
för att Metria kan lösa eventuella fråge- 
ställningar som uppstår, som kan vara  
tekniskt ganska komplicerade.

Metria har också hjälpt Vattenfall att utveckla 
särskilda widgets som de har haft behov av, 
berättar Anthony Hunt.

- Så fort det är något vi vill utveckla har vi en 
väldigt bra och fruktbar kommunikation med 
Metria. De kan verkligen det här med GIS och 
kommer med utmärkta idéer på egen hand 
som hjälper oss att ständigt utveckla och 
förbättra verktyget.

Tre viktiga framgångsfaktorer bakom WindGIS

Metria sköter underhåll, drift 
och support dygnet om. 

Hög nivå på processer för  
data-försörjning i tjänsten.

Kunden får hjälp att ständigt  
vidareutveckla tjänsten.

ETT GRÖNARE SAMHÄLLE

1. 3.2.
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Förmågan att  
förändras – en 
förutsättning för  
konkurrenskraft
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Vi är mitt i en brytningstid när ny teknik stöper om 
hela samhället i grunden. Företag som är vinnare 
ena dagen riskerar att hamna hopplöst på efter- 
kälken nästa dag. I en föränderlig verklighet är  
värderingar en allt viktigare kompass för både  
organisationer och individer.

Mod, nyfikenhet, respekt
Efter ett omfattande arbete som startade på vår företags-
träff och som därefter har skett i olika arbetsgrupper i  
organisationen har vi landat i följande värdeord: mod,  
nyfikenhet och respekt.

Värdeord att leva med i vardagen
Målbilden för oss är att våra värdeord ska vara levande i  
organisationen. Därför är det här inte en engångsprocess 
utan principer som ständigt behöver levas och praktiseras  
i hela organisationen. Målbilden för 2019 är att vi ska ha gått 
från att definiera orden till att ha börjat förändrat våra  
beteenden och att våra värderingar så att de styr hela  
organisationen i alla prioriteringar och beslut.

Metria har sedan vi bolagiserades 2011 haft en utvecklings-
resa där vi har genomfört både strukturella förändringar och 
en omfattande utveckling av vårt erbjudande. Detta har varit 
en förutsättning för att vi ska vara relevanta och kunna skapa 
tillväxt och lönsamhet på en ständigt föränderlig marknad. 
Under 2018 har vi investerat ytterligare och förfinat våra 
förmågor inom produktledning, informationssäkerhet,  
dokumenthantering och försäljning.

Värderingar hjälper oss att navigera
All verksamhetsförändring börjar på individnivå. I den alltmer 
komplexa värld vi verkar i behöver vi uttalade och levda  
värderingar som kan hjälpa varje individ att navigera i de 
förändringar, möjligheter och utmaningar som vi möter.

Alla organisationer är värderingsstyrda så även Metria. Men 
vilka värderingar styr oss? Den frågan ställde vi oss tidigt 
2018 och inledde då ett arbete med hela organisationen för 
att arbeta fram vilka värderingar vill vi ha i verksamheten  
för att ta vår organisation in i framtiden.

Rickard började på Metria som 
fjärranalysexpert 2015. Idag är 
han en nyckelperson i många
GIS- och fjärranalysprojekt.
Han brinner för att förstå
kundens behov och leverera 
lösningar som löser kundens 
utmaningar och skapar verksam-
hetsnytta. För att utveckla sin 
förmåga att arbeta strategiskt 
med verksamhetsutveckling hos  
våra kunder har Rickard under 
2018 parallellt med arbetet utbildat sig till verksamhetsarkitekt.

- Jag brinner för att utveckla våra kunders processer där GIS kan 
skapa nytta, säger Rickard och fortsätter: 

- Det är otroligt stimulerande att få se effekterna av ett arbete med 
en kund och uppleva kraften i att implementera hela värdekedjan 
av GIS. Att få möjligheten att fördjupa mina kunskaper inom detta 
område har gett mig nya redskap och verktyg för att kunna arbeta 
proaktivt och strategiskt med med våra kunder.

Rickard tycker om att få vara med i projekt hela vägen från start till 
mål, att få samarbeta med kunder i en miljö där man hela tiden lär  
sig mer och nytt samt att tillsammans med kollegor få utvecklas  
dagligen. I dagsläget arbetar Rickard med flera stora uppdrag både 
inom fjärranalys och med att utveckla GIS-strategier. Just GIS-
strategier är ett bra sätt att som organisation strategiskt rikta 
utvecklingen och säkerställa att man långsiktigt får utväxling av  
sina satsningar.

Rickard trivs på Metria och det beror till stor del på hans fantastiska 
och kompetenta kollegor. Han upplever att organisationen präglas av 
ett stort engagemang och att det är högt i tak där alla kan uttrycka 
sin åsikt, vilket är värdefullt. Rickard tycker att det finns en känsla av 
att medarbetarna på Metria bryr sig väldigt mycket om både  
företaget och sina kunder.

Henrik avslutade sin kart- 
och mätutbildning 2012 och 
började på en praktikplats 
hos Metria. Praktikplatsen 
ledde till ett arbete som 
mätningsingenjör där han 
utvecklades till arbetsledare 
och 2018 tog han nästa steg i 
sin karriär och blev regionchef 
över Skåne och Falkenberg.

Att vara regionchef innebär att 
Henrik har övergripande ansvar för regionerna och personalansvar 
för de drygt 20 personerna som jobbar där. Att ansvara och leda en 
grupp är något Henrik trivs väldigt bra med, även om det stundtals 
kan innebära en hel del utmaningar.

- Innan jag tog jobbet var jag lite orolig för att övergången från  
kollega till chef skulle bli en utmaning, men jag har haft väldigt tur 
där. Både med att ha bra chefer och kollegor. Det har gjort över- 
gången enkel och det har bara mottagits positivt.

Teamet som Henrik leder är väldigt självgående och han ser det  
som sin viktigaste uppgift att vara en närvarande chef som stöttar 
sina medarbetare.

- Många gånger handlar chefsrollen helt enkelt om att bara finnas  
där och att vara en bra medmänniska.

Enligt Henrik finns det en nedärvd kultur på Metria som innebär att 
alla känner och tar stort ansvar, samtidigt som det finns utrymme för 
att arbeta fritt, driva och ta egna initiativ. Hela organisationen med 
alla kontor utgör en bra blandning av kompetenser och personlig- 
heter med motiverade medarbetare där alla bidrar och känner  
engagemang såväl för företaget och kollegorna som, självklart,  
för kunderna.

- Det bästa med Metria är den goda stämningen och kollegorna.  
Det gör att det alltid känns kul att gå till jobbet och leverera ett värde 
till våra kunder varje dag.

Framgångsrika medarbetare  
skapar ett framgångsrikt företag

Metrias viktigaste framgångsfaktorer är kompetensen och engagemanget hos våra 300 medarbetare.
Deras nyfikenhet och drivkraft att ständigt utveckla sig själva och andra gör det möjligt för oss att
tillsammans med våra kunder få ut kraften av den geografiska informationen i deras verksamhet.
Möt två medarbetare som har bidragit till att ta  Metria till en ny nivå.

KULTUR OCH VÄRDERINGAR

Rickard Näsström, verksamhetsarkitekt och fjärranalysexpert Henrik Hördin, regionchef Plan och Mät
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Rapport över Metrias 
Hållbarhetsarbete 

Väsentlighetsanalys

I oktober 2017 formulerade Metrias styrelse och ledningen en 
uppförandekod för anställda och leverantörer.

Grundpelare i uppförandekoden är Agenda 2030, UN Global Compacts 
10 principer för ett hållbart företagande och OECD:s riktlinjer för ett 
ansvarsfullt företagande globalt.

Uppförandekodens grundpelare låg till grund för den intressentdialog 
som presenterades i 2017 års hållbarhetsrapport.

Under 2018 har arbetet fortsatt med att definiera Metrias priorit-
erade områden för hållbarhetsarbetet baserat på uppförandekoden, 
intressentdialogen, riskanalys och svensk lagstiftning.

Föregående års intressentdialog

Intressent Prioriterat område

Styrelse
Innovativa produkter och tjänster
Kvalitet i leveranser
Stabil och hållbar ekonomi

Kunder
Miljöpåverkan transporter
Kvalitet i leveranser
Mångfald

Anställda
Attraktiv arbetsgivare
Innovativa produkter och tjänster
Kvalitet i leveranser

Metrias fokusområden och uppsatta mål

1. Klimatpåverkan

 ▶ Minska Metrias negativa klimatpåverkan
 ▶ Öka Metrias positiva klimatpåverkan

2. Hållbara affärer

 ▶ Hållbar upphandling
 ▶ Kvalitet i leveranser
 ▶ Antikorruption

3. Attraktiv arbetsgivare

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

Hållbarhetschef
Lena Gummesson
lena.gummesson@metria.se

HÅLLBARHETSSR APPORT

Metrias hållbarhetsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen kapitel 6 §11 och följer Global Reporting 
Initiative (GRI) rapporteringsstandard nivå core. Visionen att ”Metria visualiserar verkligheten för att leva på 
ett hållbart sätt” lägger grunden för hållbarhetsarbetet och förtydligas av att Metria är certifierat enligt
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. 

Riskanalys och styrning

Typ av risk Proaktiva åtgärder

Extern Lagstiftning och myndighetsbeslut
Lagbevakning och miljöcertifiering

Årlig hållbarhetsutbildning för alla anställda

Operationell

Kompetensförsörjning och personalomsättning
Ett proaktivt arbete för att öka 
medarbetarnöjdheten

Korruption
Årlig hållbarhetsutbildning för alla anställda

Visselblåsarfunktion

Mänskliga rättigheter & arbetsrätt i leverantörskedjan
Uppförandekod för leverantörer och 
screening.

Metria har väl fungerande rutiner för risk och avvikelsehantering samt en visselblåsarfunktion som infördes 2017. I hållbarhetsarbetet har 
ett antal risker identifierats och ett antal åtgärder vidtagits för att förebygga dessa. Se sammanfattning i tabell nedan.

Policy, rutiner och instruktioner
Metrias hållbarhetspolicy formuleras i företagets Uppförandekod som övergripande strategi och målsättning. Med denna som utgångspunkt 
bryts denna sedan ner i rutiner, riktlinjer och mätbara mål och förbättringar. Hållbarhetsarbetet och förbättringsarbetet är delegerat ut i 
organisationen ner på varje lokalkontor.

HÅLLBARHETSSRAPPORT
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Metrias miljöpolicy är att använda ändliga resurser på ett ansvars-
fullt sätt med försiktighet och vi ska ständigt arbeta för att reducera 
vår miljöbelastning. Metria är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015.

Metrias negativa miljöpåverkan uttryckt som ton koldioxid ekviva-
lenter är 840 tCO2e varav 62 % är utsläpp orsakade av resor och
38 % är utsläpp från lokaler primärt uppvärmning via fjärrvärme.

Utsläppen i samband med resor fördelar sig på 67 % bilkörning och 
33 % flygresor. 

En ny rutin för bruksbilar 2018 stipulerar att miljöklassade bilar ska 
väljas när leasingkontrakt förnyas och att miljöklassat bränsle alltid 
ska användas när det alternativet finns. Enligt företagets miljöpolicy 

och reserutin ska interna möten i första hand hållas på distans via 
mobil, Skype eller video.

Under året har ett omfattande arbete gjorts för att bryta ner vår 
klimatpåverkan lokalt och därmed stärka medvetenheten och förän-
dringskraften i organisationen. 

En ny beräkningsmodell för utsläppsintensiteten har införts 2018 
för att möta GRIs rapporteringskrav. Jämförbarheten med tidigare 
år blir därför inte relevant. För 2018 kan konstateras att antal 
flygkilometer har minskat med 6 % och antal körda mil ligger på 
samma nivå som 2017. Nytt miljömål fram till och med 2021 är att 
minska gramCO2/intäktskrona med 20 %.
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Ton CO2e per scope enligt Green House Gas ProtocolGram CO2e från tjänsterresor/intäktskrona

Har granskats av Intertek och är i överens-
stämmelse med kraven i

ISO 14001:2015

Minska negativ klimatpåverkan

Detta certifikat intygar att ledningssystemet hos:

Metria AB
Säte: Lantmäterigatan 2,
802 64 Gävle, Sverige 
Ytterligare platser enligt appendix sida 63
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Beräkningsmodellen har ändrats 2018 jämfört med tidigare år. Tillämpad 

beräkningsmodell 2018 i enlighet med Green House Gas protocol.

Scope 1: Utsläpp från egenägda eller leasade fordon.

Scope 2: Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3: Utsläpp från inköp av varor och tjänster såsom flyg och hotelnätter.

Öka positiv klimatpåverkan

Fördelning av intäkter med positiv miljöpåverkan
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Ytterligare ett miljömål är att öka andelen intäkter från 
produkter och tjänster med positiv miljöpåverkan.

HÅLLBARHETSSR APPORT

Metria har tagit fram en modell för att redovisa detta och 

vägledande i denna kategorisering är Agenda 2030:s håll-

barhetsmål. Under 2018 var andelen intäkter med positiv 

miljöpåverkan 30 %. Därmed uppfylldes målet för 2018.

Ny målsättning är att öka denna andel till 35 % för helåret 2021.
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Hållbara affärer
En hållbar leverantörskedja
Metria har tagit fram en Uppförandekod för leverantörer där vi 
förväntar oss att våra leverantörer respekterar mänskliga rättigheter, 
erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats, minimerar sin negativa 
klimatpåverkan och säkerställer en etisk affärpraxis. Denna uppförandekod 
ska signeras av väsentliga leverantörer* i samband med nya upphandlingar 
från 2019 och vara signerad av samtliga av dessa leverantörer vid utgången 
av 2020 och framåt.

Metria har under året även tagit fram rutin och process för en 
riskbaserad leverantörsbedömning för ett urval leverantörer där 
hållbarhetsrisker har identifierats. Dessa leverantörer utvärderas 
med avseende på mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hantering av 
konfliktmetaller, miljöpåverkan och affärsetik. Rutinen införs 2019 
i samband med upphandling och vid utgången av 2021 ska samtliga 
leverantörer i riskgrupperna vara utvärderade.

*väsentliga leverantörer = årligt kontraktsvärde på 500 000 kronor eller mer.

Antikorruption
Metrias Uppförandekod formulerar företagets affärestiska policy. 
Metria har noll-tolerans i frågor som bryter mot dessa affärsetiska 
normer. Anställda uppmuntras att rapportera brott mot denna 
policy i första hand i dialog med sin chef eller andra chefer inom 
Metria. Det finns även möjligheten att rapportera anonymt via 
Metrias visselblåsarfunktion. Under 2018 har inga fall av korruption 
rapporterats.

Att leverera med kvalitet och göra våra kunder nöjda
Att hålla en hög kvalitet i leveransen av våra produkter och tjänster 
och därmed göra våra kunder nöjda är en viktig hållbarhetsfråga.
Vi mäter kundupplevd leveranskvalitet i alla våra större projekt och 
utfall 2018 var ett genomsnittligt kundkvalitetsvärde på 77 % där 
maxvärdet är 100 %. Målsättningen är att öka detta värde till 90 % 
senast 2021.

HÅLLBARHETSSRAPPORT

Attraktiv arbetsgivare
Att vara en attraktiv arbetsgivare har under 2018 fortsatt vara 
ett viktigt fokusområde. Att arbetet har gett resultat ser vi 
bland annat i årets medarbetarundersökning som visar på en 
uppåtgående trend. Vår förmåga i att attrahera och rekrytera 
nya medarbetare har stärkts. Detta trots hög konkurrens om 
kompetensen. Arbetsmiljö och hälsa är en viktig del i detta och 
under året har rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
setts över och uppgraderats. Utrullning på kontoren har påbörjats 
under hösten.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är ett långsiktigt 
arbete och fortsätter med hög intensitet de närmaste åren.
Detta genom att fortsätta på den utstakade vägen parallellt 
med att utveckla arbetet med Talent Management samt att ständigt 
ifrågasätta och utvärdera hur vi kan förbättra oss.

Målsättnignen att öka vårt medarbetarindex (NPS) 2018 är 
uppnått. Personalomsättningen har minskat något men är 
fortfarande för hög. Vår målsättning fram till och med 2021 är 
att uppnå ett medarbetarindex (NPS) på 8 och en personalomsättning 
på ca. 10 %.
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*NPS: net promotor score

Direkt tillskapat
ekonomiskt värde Kommentarer Intressenter

20180101-
20181231

20170101-
20171231

20160101-
20161231

20150101-
20151231

20140101-
20141231

Fördelat ekonomiskt värde

Intäkter

Nettoförsäljning plus 
intäkter från finansiella 
investeringar och försäljning 
av tillgångar

Kunder 433,5 432,3 417,8 431,8 420,1

Fördelat ekonomiskt värde

Rörelsekostnader Betalningar till leverantör Leverantörer -219,9 -210,2 -214,2 -220,7 -226,5

Löner och ersättningar till anställda 
inklusive sociala avgifter

Summan av betalningar
till anställda

Medarbetare -217,0 -184,9 -173,3 -171,8 -165,6

Utdelning

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

Ägare -4,5 -2,4 -8,1 -3,1 0,0

Betalningar till offentliga 
sektorn

Skatter – brutto Staten 2,7 -4,4 -2,3 -4,4 -2,4 

Levererat ekonomiskt värde

Kvar i företaget
Investeringar, återbetalning 
av kapital etc.

-5,2 30,4 19,9 31,8 25,6

Skapat och levererat ekonomiskt 
värde i Metria AB

Kvinnor Män Totalt

Medarbetarstatistik 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Medelantal anställda 112 90 182 164 294 254

Antal anställda 31/12 118 102 185 173 303 275

Varav tillsvidare 118 99 185 171 303 270

Varav visstid 0 3 0 2 0 5

Varav heltid 106 94 180 166 286 260

Varav deltid 12 10 5 5 17 15

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

Personalomsättning 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Antal som börjat 19 17 60 47 17 11 25 36 52 39 77 75

Antal som slutat 7 2 36 31 14 18 12 16 38 35 50 51

Personalomsättning i % 2,4 % 0,8 % 12,2 % 12,2 % 4,7 % 7,1 % 4 % 6,3 % 12,9 % 13,8 % 17 % 20,1 %

Exklusive visstidsanställda. (Procenten är framräknad genom medeltalet som redovisas ovan, 294).

HÅLLBARHETSSR APPORT
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Hållbarhetsmål

2018 2019 2020 2021

Styrning

Alla medarbetare gör årligen en hållbarhetsutbildning Nytt mål 100 % 100 % 100 %

Klimat

Minska CO2 utsläpp från resor. Nyckeltalet uttryckt som 
gram CO2/intäktskrona.*

1,17 -> -> 0,94

Öka andelen intäkter med positiv klimatpåverkan* 30 % -> -> 35 %

Stabil och hållbar ekonomi

Lönsamhet, EBITDA % -0,8 % 6 % 10 % 10 %

Hållbara affärer

Andel leverantörer, med ett årligt kontraktsvärde på minst 
500 KSEK eller mer, som signerat Metrias uppförandekod.

Nytt mål 50 % 100 % 100 %

Andel riskbedömda leverantörer som utvärderats utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv

Nytt mål 30 % 65 % 100 %

Inga rapporterade fall av korruption Noll Noll Noll Noll

Kundkvalitetsvärde (kundupplevd leveranskvalitet i större 
projekt). Maxvärde 100 %.*

77 % -> -> 90 %

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarindex (NPS)* 5 -> -> 8

Personalomsättning* 17 % -> -> ca. 10 %

* Måltal är satta för år 2021. För åren 2019 och 2020 är ambitionen att förbättra mätetalen i den takt som är nödvändig för att nå uppsatt slutmål 2021.

HÅLLBARHETSSR APPORT

Flerårsöversikt

MSEK 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 433,2 432,1 417,2 431,4 414,8

Rörelseresultat (EBITDA) -3,4 36,7 30,4 39,2 27,9

Rörelsemarginal, % (EBITDA) -0,8 8,5 7,3 9,1 6,7

Rörelseresultat (EBITA) -11,5 28 23,6 32,6 20,5

Rörelsemarginal, % (EBITA) -2,7 6,5 5,7 7,6 4,9

Rörelseresultat (EBIT) -22,1 19,3 14,7 23,9 11,8

Rörelsemarginal, % (EBIT) -5,1 4,5 3,5 5,5 2,8

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -21,8 19,4 10,4 20,4 12,0

Resultat efter skatt -10,8 15 8,0 16,0 9,6

Avkastning eget kapital, % -9,5 13 7,4 15,6 10,6

Avkastning sysselsatt kapital, % -18,6 15,8 12,8 22,9 13,0

Balansomslutning 213,4 240,9 237,2 223,7 198,4

Eget kapital 106,0 121,2 108,7 108,7 95,8

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

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

Investeringar 12,0 13 15,9 6,0 5,7

Medelantal anställda1 294 258 250 253 259

Antal anställda per 31 dec 303 292 248 250 256

Resultat per aktie, kronor -0,52 0,72 0,39 0,77 0,46

Nettoskuld -44,4 -67,4 -61,7 -51,5 -18,9 

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

FLER ÅRSÖVERSIKT
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Styrelsen och verkställande direktören för Metria AB, med 
säte i Gävle och organisationsnummer 556799-2242, får 
härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning 
framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande 
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, specifikationer av 
förändringar av eget kapital jämte tilläggsupplysningar och noter. 

Bolaget
Metria är ett statligt helägt bolag. Den 16 mars 2011 fattade riksdagen 
beslut om att bilda Metria AB. I maj samma år övergick dåvarande division 
Metria inom den statliga myndigheten Lantmäteriet till att bli Metria AB.

Metria är i huvudsak verksamt på den svenska marknaden och finns 
representerat på 27 orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Metria har 
ca 4 000 aktiva kunder inom stat, kommun och det privata näringslivet 
samt en viss försäljning till privatpersoner.

Verksamhetsinriktning
Metria utvecklar, marknadsför och säljer tjänster och lösningar inom 
områdena mätning, geografiska informationssystem och fjärranalys. 
Metrias produkter och tjänster används som verktyg för visualisering, 
analys, planering samt beslutsstöd och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Metrias affärsmodell baseras på abonnemangsintäkter från molnbaserade 
tjänster, konsult- och projektintäkter, drift och förvaltningsintäkter.

Bolagets kunder finns främst inom nyckelsegmenten bank och 
försäkring, energi, kommun, natur och miljö, skog, bygg och bostad och 
telekom. Bolaget har också en viss försäljning av geografisk information och 
mättjänster direkt till privatpersoner och via kommunerna.

Bland medarbetarna finns experter inom mätning, geodata, geodesi, 
kartografi, fjärranalys och GIS-utveckling.

Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 433,2 MSEK (432,1). Tillväxt 
har under året skett inom affärsområdet Plan & Mät samt Operations. 
Affärsområdena Geodata och Konsult & Analys har under året haft lägre 
intäkter än föregående år. För affärsområdet Geodata är detta hänförligt 
till lägre intäkter för produkterna FastighetSök, Fastighetskartor och 
Fastighetsinformation. Affärsområdet Konsult & Analys har under året 
haft en lägre beläggning på grund av en låg försäljning och orderstock 
efter det att ett antal större projekt avslutats i kvartal fyra föregående år.  
 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 3,4 MSEK 
(36,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal om – 0,8 procent (9,3). 
Resultatet belastas av en omstruktureringskostnad på 4,9 MSEK. De 
totala rörelsekostnaderna exkluderat omstruktureringskostnader 
uppgick till 450,6 MSEK (408,5). Kostnadsökningen förklaras främst av 
ökade personalkostnader orsakade av organisk tillväxt. Rörelseresultat 
(EBIT) uppgick till – 22,1 MSEK (19,4). Resultat efter skatt uppgick till 
– 10,8 MSEK (15,0).

Likviditet och finansiell ställning
Likviditet och finansiella placeringar uppgick till 44,4 MSEK (67,4). 
Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av året till 106,0 MSEK (121,2) 
och soliditeten till 49,6 procent (49,4).

Investeringar
Under perioden uppgick investeringarna till 12,0 MSEK (13,0) och bestod i 
huvudsak av mätinstrument för Plan & Mät, kontorsinventarier till Umeå/
Stockholm samt IT utrustning.

Kassaflöde
Totala kassaflödet under perioden uppgick till – 23,0 MSEK (5,7). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten har belastat med – 6,9 
MSEK (21,6). 

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Metria AB 
avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Metria är i sin verksamhet exponerad för vissa risker som kan påverka 
bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning i mindre eller 
större omfattning. Risk är här definierat som en händelse som påverkar 
bolagets möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål och genomföra sina 
strategier. Bolaget har påbörjat arbetet med att integrera riskhanteringen 
i verksamhetsstyrningen genom en aktivitetsbaserad riskhantering där 
ledningen fokuserar på och löpande följer upp eventuella avvikelser från 
plan. De väsentligaste riskerna följs upp löpande av ledningen. En riskupp-
datering genomförs årsvis i samband med affärsplansarbetet. Indelning 
av riskerna har gjorts i fyra riskområden; Marknadsrisker, Affärsrisker, 
Operativa risker och Efterlevnadsrisker.

Se mer om riskhantering i Bolagsstyrningsrapporten på sida 55.

Känslighetsanalys
Personalkostnader
Metria är personalintensivt och personalkostnaderna står för ca 48 
procent av de totala rörelsekostnaderna. 1 procents högre lönenivå 
motsvarar på årsbasis ca 2,17 MSEK i ökade personalkostnader.

Påverkan av räntenivå
Metria har inga räntebärande skulder varför en ränteförändring i nuläget 
inte har någon nämnvärd påverkan på bolagets kostnader.

Medarbetare
Metrias medarbetare besitter stor kompetens och lång erfarenhet inom 
många olika kompetensområden, bl.a. inom Geodata, GIS, IT och 
mätteknik. Att ha en bred och djup kompetensbas är väsentligt för att vi 
ska kunna ta fram erbjudanden, sälja och leverera produkter och tjänster 
som hjälper våra kunder att bli mer effektiva och lönsamma i sina 
beslutsprocesser. Genom att vi stärker och utvecklar våra medarbetare 
kommer vi att skapa ambassadörer som kommer vara en bidragande 
faktor i att skapa än bättre leveranser och kundupplevelser. Arbetet med 
att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar många områden, men 
grunden ligger i att skapa en tydlig plattform i form av identitet, 
värdegrund och varumärke nära sammankopplat med Metrias långsiktiga 
vision, affärsidé och målsättning. Utöver detta arbetar vi långsiktigt med 
att skapa möjligheter till karriärutveckling, kompetensutveckling, 
kompetenta ledare och stimulerande arbetsuppgifter. Sjuktalet för år 
2018 är 3,46 procent vilket är en svag ökning från föregående år. Bolaget 
har en åldersstruktur där 57 procent av medarbetarna är över 40 år och 
medelåldern är 43,2  år.

Ersättning till ledande befattningshavare
Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare. Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare 
beslutades vid bolagsstämman den 27 april 2018. Metria följer 
regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare 
i företag med statligt ägande. Principerna framgår av Bolagsstyrnings-
rapporten. Information om berörd krets och ersättning till ledande befatt-
ningshavare framgår av not 6 på sida 42.

Miljöinformation
Metria är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det fortsatta arbetet 
under 2018 har varit inriktat på att stärka och utveckla miljöledningssys-
temet. Det övergripande miljöarbetet redovisas enligt riktlinjerna för GRI 
(Global Reporting Initiative) i årsredovisningens främre del.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor:

Överkursfond 63 060 106,00

Övrigt fritt eget kapital  32 257 698,73

Årets förlust -10 785 220,19

Totalt  84 532 584,54

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående 
vinstmedel om 84 532 584,54 kronor, disponeras på följande sätt:

Överförs i ny räkning   84 532 584,54

Årsstämma
Metria ABs årsstämma äger rum 2019-04-26 i Gävle.

Kalendarium
Årsstämma 2019-04-26
Delårsrapport Q1 2019 2019-04-30
Delårsrapport Q2 2019 2019-08-15
Delårsrapport Q3 2019 2019-10-31

FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE
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Räkenskaper

R ÄKENSK APER

Resultaträkning 
Belopp i KSEK Not 2018 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 433 156 432 094

Övriga rörelseintäkter 3 300 230

Summa rörelsens intäkter 433 456 432 324

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -138 404 -133 606

Övriga externa kostnader 4, 5 -81 263 -76 636

Personalkostnader 6, 7 -216 993 -184 881

Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar 8 -18 648 -17 348

Övriga rörelsekostnader -219 -440

Summa rörelsens kostnader -455 527 -412 912

Rörelseresultat -22 071 19 411

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 323 223

Räntekostnader och liknande resultatposter -21 -201

Finansnetto 302 23

Resultat efter finansiella poster -21 769 19 433

Bokslutsdispositioner 10 8 237 -81

Skatt på årets resultat 11 2 747 -4 379

Årets resultat -10 785 14 974

R ÄKENSK APER
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Balansräkning 
Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 12 20 137 28 767

Övriga immateriella tillgångar 13 5 583 6 803

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 14 640 -

26 360 35 570

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 13 093 10 056

Inventarier, verktyg och installationer 16 7 567 8 295

20 660 18 352

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 2 750 -

Andra långfristiga fordringar 17, 26 - 116

2 750 116

Summa anläggningstillgångar 49 770 54 038

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Pågående arbete för annans räkning    18 19 195 14 939

19 195 14 939

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 80 390 90 373

Övriga fordringar 5 313 905

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 14 384 13 286

100 087 104 563

Kassa och bank 44 375 67 365

Summa omsättningstillgångar 163 657 186 867

Summa tillgångar 213 427 240 905

R ÄKENSK APER

Balansräkning  

R ÄKENSK APER

Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 25

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 20 755 20 755

Fond för utvecklingsutgifter 670 865

21 425 21 620

Fritt eget kapital

Överkursfond 63 060 63 060

Balanserad vinst eller förlust 32 258 21 581

Årets resultat -10 785 14 974

84 533 99 615

Summa eget kapital 105 958 121 235

Obeskattade reserver 21 - 8 237

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 22 - 144

Summa avsättningar - 144

Kortfristiga skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 23 18 386 18 150

Leverantörsskulder 36 661 33 109

Övriga skulder 15 143 18 612 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 37 279 41 418 

Summa kortfristiga skulder 107 469 111 289

Summa eget kapital och skulder 213 427 240 905
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Förändringar i eget kapital 

Belopp i KSEK Aktiekapital

Fond för 
utvecklings 

utgifter Överkursfond

Balanserad 
vinst eller 

förlust Årets resultat
Summa

eget kapital

2017

Eget kapital vid årets ingång 20 755 - 63 060 16 816 8 044 108 675

Överföring resultat föregående år - - - 8 044 -8 044 -

Utdelning till aktieägare - - - -2 414 - -2 413

Årets resultat - - - - 14 974 14 974

Omföring utvecklingsfond - 865 - -865 - -

Utgående eget kapital 2017-12-31 20 755 865 63 060 21 581 14 974 121 235

2018

Eget kapital vid årets ingång 20 755 865 63 060 21 581 14 974 121 235

Överföring resultat föregående år - - - 14 974 -14 974 -

Utdelning till aktieägare - - - -4 492 - -4 492

Årets resultat - - - - -10 785 -10 785

Upplösning utvecklingsfond - -194 - +194 - -

Utgående eget kapital 2018-12-31 20 755 670 63 060 32 258 -10 785 105 958

R ÄKENSK APER

Kassaflödesanalys
Belopp i KSEK 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -21 769 19 431

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 18 648 17 348

Avsättningar -144 496

Reavinster 3 -

Betald inkomstskatt -4 345 -5 299

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -7 608 31 976

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av pågående arbete -4 256 3 377

Ökning (-) Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 8 818 -6 149

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -3 819 -7 610

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 864 21 594

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar -1 316 -1 288

Investering i materiella anläggningstillgångar -10 636 -11 681

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 202 125

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 116 -

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - -641

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 633 -13 485

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -4 492 -2 413

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 492 -2 413

Årets kassaflöde -22 989 5 696

Likvida medel vid årets början 67 365 61 669

Likvida medel vid årets slut 44 375 67 365

R ÄKENSK APER
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Noter

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 (K3). 

Enligt Regeringens riktlinjer från den 29 november 2007 för 
extern rapportering för företag med statligt ägande ska IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards) tillämpas. Enligt beslut av 
bolagets styrelse under 2014 kommer IFRS inte att tillämpas. Beslut 
baseras på att IFRS-regelverket är anpassat för stora börsnoterade 
koncerner och onödigt komplext för Metrias storlek samt följer 
ägarens instruktioner.

Metria har beslutat att ändra redovisningsprincip gällande 
semesterlöneskuld till att redovisa inarbetade och uttagna dagar 
innevarande månad. Detta för att visa en mer rättvis bild på balans-
dagen. Föregående år är ej justerat. 

Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består 
i allt väsentligt enbart av belopp 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 förväntas återvinnas eller betalas 
inom tolv månader räknat från balansdagen.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

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 perioden. Varuleveranser intäktredovisas 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, redovisas det belopp för vilket betalning 
inte längre är sannolikt som en kostnad istället för som en justering av 
det intäktsbelopp som ursprungligen redovisats. Intäktsredovisning 
för fastpris och löpande räkningsarbete se pågående arbeten nedan.

Leasing
All leasing klassificeras i redovisningen som operationell.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avse-
ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.
 Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmeto-
den, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för på balansdagens 
samtliga identifierade temporära skillnader, det vill säga mellan å 
ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å 
andra sidan deras redovisade värden.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är skattekostnad för innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det 
sannolika belopp enligt de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen.

Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget har förvärvsgoodwill med en bedömd nyttjande period på 10 år.
 Avskrivning av immateriella tillgångar sker linjärt över bedömd 
nyttjandeperiod.

Goodwill
Goodwill utvärderas årligen om indikation på nedskrivning föreligger, 
genom att förväntade framtida kassaflöden bedöms. Använda prog-
noser avseende framtida kassaflöden baseras på den prognos som 
fastställts av företagsledningen för de närmaste fyra åren.
 Bolaget har gjort en värdering per 31 december 2018 som inte 
visade på något nedskrivningsbehov.
 Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år för den del som 
avser verksamhetsöverlåtelserna från Lantmäteriet vid Metrias 
bildande. Nyttjandeperioden återspeglar företagets uppskattning 
av den period under vilken framtida ekonomiska fördelar som good-
willposten representerar kommer företaget tillgodo. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
ackumulerade nedskrivningar.
 Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset, kostnader som 
direkt kan hänföras till förvärvet och utgifter för att iordning-
ställa tillgången fram till dess att den är färdig att sättas i 
bruk. Avskrivningar redovisas utifrån förväntad och bedömd 
nyttjandeperiod med tillämpning av linjär avskrivningsmetod. 
Avskrivning påbörjas när tillgångarna är färdiga för avsett bruk. 
Bedömda nyttjandeperioder är:

• Datorer, GPS-mottagare, 3 år
• Fordon, 5 år
• Övriga inventarier, 3–5 år

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

NOTER

Fordringar
Fordringar är redovisade till upplupet anskaffningsvärde minskat 
med eventuella nedskrivningar.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta ska omräknas till balans-
dagens kurs. Valutadifferenser på rörelsefordringar, finansiella 
fordringar och skulder redovisas i resultaträkningen som övriga 
rörelseintäkter/-kostnader.

Tjänster
Tjänsteuppdrag som genomförs på löpande räkning intäktsförs i 
takt med att arbetet utförs. Tjänsteuppdrag som baserar sig på ett 
funktionellt åtagande intäktsförs linjärt över den avtalade perioden 
då tjänsterna tillhandahålls. Ett funktionellt åtagande innebär en 
tjänstefunktion med ett obestämt antal tjänster som ska upprätt-
hållas under en viss tidsperiod. Projekt som utförs till fast pris resul-
tatavräknas i takt med färdigställandet vilken bestäms på basis av 
nedlagda uppdragskostnader i förhållande till beräknade uppdrags-
kostnader för hela uppdraget enligt successiv vinstavräkning. Om 
förlustrisk bedöms föreligga sker löpande individuella reserveringar. 

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter av-
drag för osäkra fordringar 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 banktill-
godohavanden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas till upplupet 
anskaffningsvärde.

Pensioner 
Bolaget har en avgiftsbestämd pensionsplan. Förpliktelser avseende 
avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som en kostnad 
i resultaträkningen när de uppstår. Den avgiftsbestämda planen 
tryggas genom inbetalning till försäkringsbolag. En premiebestämd 
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.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett for-
mellt 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. 
Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara ovisst.

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verk-
ställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och 
värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, 
avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där 
sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för 
Metria och som därmed kan påverka resultat- och balansräkningarna 
i framtiden, beskrivs nedan.

Betydande bedömningar
Följande är betydande bedömningar som gjorts vid tillämpning av 
Metrias redovisningsprinciper som har den mest betydande effekten 
på de finansiella rapporterna.

Redovisning av pågående kundavtal
Att bestämma när intäkterna från pågående kundavtal ska redovisas 
kräver bland annat en förståelse för hur arbetet fortskrider och historisk 
erfarenhet av liknande arbeten. Redovisningen av intäkter från 
kundavtal kräver bedömningar vid bestämningar av milstolpar, faktisk 
upparbetning och beräknade utgifter för att färdigställa arbetet.
 Utförda uppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet 
utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid beräkning av upparbetad 
vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter 
per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för 
att fullgöra uppdraget. Inkomster från uppdrag på löpande räkning 
redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och/eller att en vara 
levereras och faktureras.

Bedömning av osäkra fordringar
Då kundfordringars förväntade löptid är kort sker redovisning till det 
belopp som förväntas inflyta baserat på en individuell bedömning 
av osäkra fordringar utan diskontering enligt metoden för upplupet 
anskaffningsvärde. En eventuell nedskrivning av kundfordringar 
påverkar rörelseresultatet. 

Osäkerhet i uppskattningen
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som 
har den mest betydande effekten på redovisning och värdering av 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa kan 
avvika väsentligt.

Nedskrivningar
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet 
för varje tillgång eller kassagenererande enhet baserat på förväntade 
framtida kassaflöde och med användning av en lämplig ränta för att 
kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om 
framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig diskonterings-
ränta.

Intäkter från kundavtal
Redovisade intäktsbelopp och tillhörande fordringar för kundavtal 
återspeglar den bästa uppskattningen av utfallet och färdigställan-
degraden för varje avtal. Detta inkluderar en bedömning av vinsten i 
pågående kundavtal.

NOT 2  INTÄKTERNAS FÖRDELNING

NOTER
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NOTER

NOT 3  NETTOOMSÄTTNING

Belopp i KSEK 2018 2017

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Tjänster 251 119 250 627

Produkter 182 037 181 467

Summa 433 156 432 094

I övriga intäkter ingår intäkter från:

Vinst avyttring inventarier 202              125

Övrigt 98 105

 Summa 300 230

NOT 4  ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Belopp i KSEK 2018 2017

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 720 720

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 80 -

Summa 800 720

NOT 5  OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Belopp i KSEK 2018 2017

Förfaller till betalning inom ett år 20 998 13 013

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 26 803 13 575

Summa 47 781 26 588

Leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande:

Belopp i KSEK 2018 2017

Leasingkostnader 4 401 2 138

Hyreskostnader 14 748 12 522

Summa 19 149 14 660

NOTER

NOT 6  ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT STYRELSE

Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjer om ersättning till ledande befatt-
ningshavare beslutades vid årsstämman den 27 april 2018. Metria följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare i företag med statligt ägande med undantaget att en tidigare ledande befattningshavare erhållit ett 
avräkningsfritt avgångsvederlag, att detta betalats ur i två rater istället för månadsvis samt att avgångsvederlaget motsvarar 
ett antal månader som går utöver vad som stipuleras i anställningsavtalet. Principerna framgår av Bolagsstyrningsrapporten. 
Information om berörd krets och bolagets process för att hantera ersättning till ledande befattningshavare framgår nedan.

Grundlön
Övriga

ersättningar
Övriga

förmåner
Pensions-
kostnader

Ledande befattningshavare Funktion 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Erik Oldmark1 VD 2 223 1 980 68 53 648 594

Urban Lindskog 2 VD 663 2 265

Lars Kevsjö3 Finanschef 989 1 440 78 320

Ulf Sandegren4 Finanschef 2 104 1 053

Christina Freese Ingesson5 Sälj- och marknadschef 1 285 1 146 4 2 239 238

Patrick Borg6 Säljchef 2 108

Sara Mattsson7 Marknadschef 306 6 50

Martin Davidson8 Affärsområdeschef 806 857 3 131 214

Anders Öryd9 Affärsområdeschef 1 009 840 56 187 146

Linda Ribenmo10 HR-chef 914 337 18 1 144 44

Marcus Bergman11 Affärsområdeschef 1 095 792 11 241 127

Jonas Berglin12 Affärsområdeschef 1 230 1 115 454 207

Jenny Moche13 Affärsområdeschef 1 020 913 19 1 164 167

1. Erik Oldmark. Övriga förmåner avser parkeringsförmån, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.
2. Urban Lindskog. Avser avgångsvederlag 2017-01-01 till 2018-04-30.
3. Lars Kevsjö. Lön till 30/11. 2017-12 utgick uppsägningslön med 120 KSEK. 2018-01-01 till 2018-08-31 avses avgångsvederlag.
4. Ulf Sandegren. Avser konsultarvoden 2017-06-27 till 2018-11-30. Anställd från 2018-12-01.
5. Christina Freese Ingesson. Avser 2018-01-01 till 2018-11-21. Från 2018-12 avses avgångsvederlag. Övriga förmåner avser sjukvårdsförsäkring.
6. Patrick Borg. Avser konsultarvoden 2018-05-14 till 2018-12-31.
7. Sara Mattsson. Avser 2018-08-15 till 2018-12-31
8. Martin Davidson. Lön till 2018-07-31. 2018-09 utgick avgångsvederlag med 143 KSEK. Övriga förmåner avser sjukvårdsförsäkring.
9. Anders Öryd. Övriga förmåner avser bilförmån och sjukvårdsförsäkring.
10. Linda Ribenmo. Avser 2017-08-14 till 2017-12-31. Övriga förmåner avser parkeringsförmån och sjukvårdsförsäkring.
11. Marcus Bergman. Avser 2017-05-01 till 2017-12-31. Övriga förmåner avser parkeringsförmån.
12. Jonas Berglin. Avser 2017-01-11 till 2017-12-31. 
13. Jenny Moche. Övriga förmåner avser parkeringsförmån och sjukvårdsförsäkring.

Avtal om avgångsvederlag
Verkställande direktören har en uppsägningstid om sex (6) månader från båda parter. Uppsägningen skall ske skriftligen. Under uppsägningen 
är verkställande direktören berättigad till samtliga anställningsförmåner.
 Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direktören, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigad 
till avgångsvederlag motsvarande månadslönen under maximalt arton (18)  månader. Avgångsvederlaget 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 vidmakthålla en sjukvårdsförsäkring för den 
verkställande direktören.
 Vid uppsägning från bolagets sida är övriga ledande befattningshavare, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, 
berättigad till avgångsvederlag motsvarande månadslönen under maximalt arton (18)  månader.
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NOT 6  ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT STYRELSE (forts.)

Riktlinjer för ersättning till Styrelse
Metria följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelse. Till styrelsens och revisionsutskottets ordförande och ledamöter utgår arvode 
enligt beslut på bolagsstämman den 27 april 2018. Ingen pensionsersättning eller andra förmåner utgår till styrelsen. Arvode utgår inte till 
styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. I linje med Statens Ägarpolicy erhåller arbetstagarrepresentanter ej styrelsearvode.

Styrelsearvode (exkl arbetsgivaravgifter)

Belopp i KSEK 2018

Eva Gidlöf 188

Katarina Axelsson Lindgren 95

Katarina Burton 115

Pia Gideon 120

Anders Hugosson 95

Karl Wistrand 115
 

NOT 7  PERSONAL

2018 2017

Medelantalet anställda

Kvinnor 118 90

Män 185 164

Summa 303 254

Löner, ersättningar, socialavgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktörer 2 951 2 255

Löner och ersättningar till övriga anställda 145 175 125 450

Totalt löner och ersättningar 148 126 127 705

Sociala avgifter enligt lag och avtal 48 727 39 853

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 648 594

Pensionskostnader för övriga anställda 13 403 10 933

Totala sociala avgifter och pensionskostnader 62 778 51 380

Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 210 904 179 085

NOTER

NOT 7  PERSONAL (forts.)

2018 2017

Styrelseledamöter

Kvinnor 4 4

Män 6 6

Summa 10 10

Ledande befattningshavare

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare på 
balansdagen

Kvinnor 3 3

Män 6 5

Summa 9 8

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro, % 3,46 3,18

- långtidssjukfrånvaro, % 56,65 48,16

- sjukfrånvaro för män, % 1,92 2,24

- sjukfrånvaro för kvinnor, % 5,94 4,91

- anställda –29 år, % 2,60 2,56

- anställda 30–49 år, % 4,08 2,46

- anställda 50 år–, % 2,81 4,31

Pensioner
Ledande befattningshavare (exklusive vd) och övriga anställda omfattas av ITP1-planen. 
 Avseende personal som anställdes vid övergången 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.

NOT 8  AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i KSEK 2018 2017

Goodwill 8 630 8 630

Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 896 -

Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 162 3 643

Inventarier, verktyg och installationer 3 961 5 075

Summa 18 648 17 348

NOTER
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NOT 9  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Ränteintäkter 323 223

Summa 323 223

NOT 10  BOKSLUTSDISPOSITIONER

Belopp i KSEK 2018 2017

Förändring av överavskrivningar 1 171 -81

Återföring från periodiseringsfond 7 066 0

Summa 8 237 -81

NOT 11  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Belopp i KSEK 2018 2017

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -21 769 19 433

Skatt enligt gällande skattesats 4 659 -4 275

Förändring av överavskrivningar -251 -

Återföring av periodiseringsfonder -1 512 -

Schablonintäkt P-fond -6 -3

Ej avdragsgilla kostnader -410 -187

Ej skattepliktiga intäkter                            -                            86

Avdragsgilla ej bokförda kostnader 31 -

Aktuell skatt 2 511 -4 379

Effektiv skattesats -11,5 % 22,5 %

Redovisad skatt i resultaträkningen

Aktuell skatt 2 511 -4 379

Justering av seende tidigare år -2 -

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 239 -

Summa redovisad skatt 2 748 -4 379

Skattesatsen för 2018 är 22 procent. Uppskjuten skattefordran har beräknats med 21,4 procent.

NOTER

NOT 13 ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i KSEK 2018 2017

Vid årets ingång 6 803 7 066

Inköp 675 1 288

Avskrivning - 1 896 - 1 551

Summa 5 583 6 803

NOT 14 FÖRSKOTT AVSEENDE IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i KSEK 2018 2017

Vid årets ingång - -

Under året nedlagda kostnader 640 -

Färdigställt under året - -

Summa 640 -

NOT 12  GOODWILL

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31

Vid årets ingång 86 410 86 410

Årets förändringar - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 86 410 86 410

Ingående avskrivningar -57 643 -49 013

Årets förändringar - -

Avskrivningar -8 630 -8 630

Utgående ackumulerade avskrivningar -66 273 -57 643

Utgående restvärde enligt plan 20 137 28 767

NOTER
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NOT 16  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 35 197                 30 361

Årets förändringar - -

Inköp 3 232 5 685

Försäljningar och utrangeringar -1 144 -849

Omräkningsdifferenser - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 37 286 35 197

Ingående ackumulerade avskrivningar -26 902 -23 134

Årets förändringar - -

Försäljningar och utrangeringar 1 144

Avskrivningar -3 961 -3 768

Omräkningsdifferenser - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -29 719 -26 902

Utgående restvärde enligt plan 7 567 8 295

NOT 15 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Belopp i KSEK 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 28 558 22 562

Årets förändringar - -

Inköp 7 404 5 996

 Utrangeringar -340 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 622 28 558

Ingående ackumulerade avskrivningar -18 502 -15 509

Årets förändringar - -

Avskrivningar -4 162 -2 993

Utrangeringar 135 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 529 -18 502

Utgående restvärde enligt plan 13 093 10 056

NOTER

NOT 17  ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 116 756

Tillkommande fordringar - -

Avgående fordringar, amorteringar -116 -641

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 116

Utgående restvärde enligt plan 0 116

NOT 18  PÅGÅENDE ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31

Fastprisuppdrag 7 466 6 482

Löpande räkning 11 729 8 457

Summa 19 195 14 939

NOT 19  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 3 891 3 149

Förutbetalda licensavgifter 6 043 2 541

Förutbetalda försäkringspremier 188

Förutbetalda kostnader Geodata  2 253 5 580

Upplupna övriga intäkter 16 1 893

Övriga förutbetalda kostnader 1 993 123

Summa 14 384 13 286

NOT 20  AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet består av 20 754 562 stycken A-aktier med kvotvärde 1  kr.

NOTER
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NOT 21  OBESKATTADE RESERVER

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och enligt plan - 1 171

Periodiseringsfond - 7 066

Summa - 8 237

NOT 22  AVSÄTTNINGAR

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31

Vid årets ingång 144 940

Periodens förändring -144 -796

Ianspråktaget under perioden - -

Avsättning vid årets utgång - 144

NOT 23  FAKTURERADE, EJ UPPARBETADE INTÄKTER

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31

Fastprisuppdrag 6 423 13 665

Löpande räkning 11 963 4 485

Summa 18 386 18 150

NOT 24  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Belopp i KSEK 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner 5 228 4 893

Upplupna semesterlöner 7 345 6 700

Upplupna sociala avgifter 3 789 2 584

Upplupna pensionskostnader 287 -

Upplupen särskild löneskatt 3 437 2 869

Upplupna kostnader dataköp 4 235 8 275

Förutbetalda intäkter 9 575 11 572

Övriga poster 3 383 4 525

Summa 37 280 41 418

NOTER NOTER

NOT 25  VINSTDISPOSITION

Belopp i KSEK 2018-12-31

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 63 060

Balanserade vinstmedel 32 258

Årets resultat -10 785 

Summa 84 533

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 84 533 KSEK, disponeras på följande sätt:

Överförs i ny räkning 84 533

Summa 84 533

NOT 26  EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH STÄLLDA SÄKERHETER

Belopp i KSEK 2018 2017

Eventualförpliktelse

Hyresgaranti och Förskottsgaranti - -

Ställda säkerheter - -

Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse - 116

Summa - 116

NOT 27  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

I januari 2019 har affärsområdena Konsult & Analys och Operations slagits ihop till ett nytt affärsområde: GIS/GIT. Dessutom har ett nytt 
affärsområde bildats: Affärs & Verksamhetsutveckling.
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2019-04-26 för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 samt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av 
företagets verksamhet, ställning och resultat. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen. Ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka 
den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt 

över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2019-03-22

Eva Gidlöf
Styrelseordförande

Katarina Axelsson Lindgren
Ledamot

Katarina Burton
 Ledamot

Anders Hugosson
Ledamot

Pia Gideon
Ledamot

Michael Thorén
Ledamot

Karl Wistrand
Ledamot

Henrik Bylund
Ledamot

Arbetstagarrepresentant

Per-Åke Jureskog
Ledamot

Arbetstagarrepresentant

Olle Furberg
Suppleant

Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-22
Ernst & Young AB

Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor

STYRELSENS UNDERSKRIFT REVISIONSBER ÄTTELSE

Revisionsberättelse

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Metria AB för 
år 2018. Bolagets årsredovisning ingår i detta dokument på sid 
30-52. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Metria ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till Metria AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och återfinns på sidorna 1- 29 och 53-63. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsre-
dovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktighe-
ter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utfor-
ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

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

Rapport om årsredovisningen
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• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-
rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av 
Metria AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obe-
roende i förhållande till Metria AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelsele-
damot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Stockholm den 22 mars 2019
Ernst & Young AB

Jennifer Rock-Baley 
Auktoriserad revisor

REVISIONSBER ÄTTELSE

Bolagsstyrningsrapport

Ägande
Metria ägs till 100 procent av svenska staten. Bolaget har inte något uppdrag från 
regering eller riksdag att tillgodose särskilda samhällsintressen, utan verkar helt 
på den kommersiella marknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i Metria bygger på det regelverk och den struktur som följer av 
Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (koden) samt Statens 
ägarpolicy. Med regelverket som utgångspunkt har Metria utvecklat ett system 
för bolagsstyrning som löpande utvärderas och vidareutvecklas. De avvikelser 
gentemot koden som föranletts av statens ägande berör i huvudsak nomineringen 
och arvoderingen av styrelseledamöter och revisorer där koden utgår från 
förekomsten av en av stämman utsedd valberedning. 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 ska tillämpas och att allmänheten ska inbjudas att deltaga i 
årsstämman. Den regleras även genom anvisningen att statliga företag ska vara 
ledande inom hållbarhetsområden vilket omfattar miljömässigt och socialt ansvar, 
jämställdhetsarbete och arbete för mångfald och mot diskriminering. Ägarpolicyn 
styr också Metrias arbete genom dess riktlinjer för extern rapportering och för 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Se vidare Statens ägarpolicy på www.regeringen.se.

Mål
Ägaren har definierat tre mål för Metria: Kapitalstruktur där målet är minst 30 % 
soliditet, Lönsamhet där målet är minst 10 % EBITDA marginal samt Utdelning där 
målet är att utdelning skall uppgå till minst 30 % av årets resultat. För år 2018 
uppgår soliditeten till 49,6 % och EBITDA till minus 3,8 %. Ingen utdelning föreslås 
utgå på grund av det negativa resultatet.

Organisation
Under 2018 har verksamheten bedrivits genom bolagets fyra affärsområden där 
affärsområdet Plan & Mät samlar in geografisk data med hjälp av flygplan, drönare 
och mätningsingenjörer. Affärsområdet Konsult & Analys med hjälp av GIS -och 
fjärranalyser tar fram kundanpassade beslutsunderlag, producerar kartor och 
geodata samt hjälper företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet. 
Affärsområdet Operations utvecklar, förvaltar, driftar och supporterar kundunika 
och branschanpassade IT-system. Affärsområdet Geodata tillhandahåller geodata 
via Sveriges mest omfattande geodatalager och ett antal egenutvecklade 
produkter och IT-lösningar.

För att effektivisera organisationen och möjliggöra synergier i bolagets 
leveransorganisation inom GIS (Geografiska Informationssystem) och GIT 

(Geografisk Informationsteknologi) har, i början av 2019, affärsområdena Konsult 
& Analys och Operations slagits ihop till ett nytt affärsområde: GIS/GIT. Dessutom 
har ett nytt affärsområde bildats: Affärs & Verksamhetsutveckling. Det nya 
affärsområdet har i har i uppdrag att arbeta proaktivt på strategisk nivå med 
prioriterade kunder med målbilden att utveckla nyttan av GIS i deras organisation. 
Affärsområdet kommer också att vara en strategiskt viktig komponent i 
säljarbetet för att Metria ska stärka sin position som strategisk leverantör till 
bolagets prioriterade kunder. 

Bolagsstämma
Metrias högsta beslutande organ är bolagsstämman. Stämman kan besluta i alla 
frågor som inte enligt lag uttryckligen faller under annat bolagsorgans exklusiva 
kompetens. Årsstämman beslutar bland annat om:

• Fastställande av resultat- och balansräkning

• Disposition av bolagets vinst eller förlust

• Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och vd

• Val av styrelse och ordförande

• Val av revisorer

• Ersättningar till styrelse och revisorer

• Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

• Övriga viktiga frågor, exempelvis ändring av bolagsordning

Årsstämma
På årsstämman den 27 april 2018 beslutades:

• Att till aktieägaren dela ut 4 492 122,00 kr.

• Att till styrelseledamöter genom omval välja Eva Gidlöf, Katarina Axelsson 
Lindgren, Katarina Burton, Pia Gideon, Michael Thorén, Anders Hugosson och 
Karl Wistrand. Det beslutades att välja Eva Gidlöf till styrelsens ordförande.

• Att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 188 000 kronor och till 
övriga styrelseledamöter med 95 000 kronor vardera. Vidare beslutades att 
arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor till 
utskottets ordförande och 20 000 kronor till utskottsledamot. I linje med 
Statens ägarpolicy utgår ingen ersättning till styrelseledamot som är anställd i 
Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentant.

• Att välja Ernst & Young AB till revisor intill utgången av årsstämman 2019 med 
auktoriserade revisor Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig.

Valberedningen
Som tidigare framgått har Metria inte någon valberedning som är utsedd av 
bolagsstämman. Valberedningens roll har i de statliga bolagen ersatts av en 
nomineringsprocess koordinerad av enheten för bolagsanalys och ägarstyrning 
inom Näringsdepartementet.

Styrelsens arbete
Styrelsen ska säkerställa en förvaltning och organisation som leder till en 
långsiktig värdeutveckling samt att verksamheten bedrivs på ett sätt som gynnar 
en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.
 Styrelsen ska fastställa interna styrinstrument såsom policyer och instruktioner 
och ska säkerställa att bolaget har adekvat intern kontroll. 
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Styrelsens övriga uppgifter är bland annat att:

• Fortlöpande bedöma bolaget och dess finansiella ställning

• Tillse att bolaget har effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets 
verksamhet

• Säkerställa att bolaget följer Ägarpolicyn

• Fastställa mål för bolagets hållbarhetsarbete och för att dessa mål integreras i 
bolagets affärsstrategi samt för att hållbarhetsarbetet rapporteras i enlighet med 
den internationella rapporteringsstandarden Global Reporting Initiativ (GRI)

• Säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är 
korrekt, relevant och tillförlitlig

• Tillse att bolaget efterlever internationella riktlinjer gällande miljöhänsyn, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik

• Ansvara för bolagets riskhantering och regelefterlevnad

• Besluta om förvärv och verksamhetsavyttringar samt övriga större investeringar

• Fastställa arbetsfördelningen mellan styrelsen och utskott respektive 
verkställande direktören

• Fastställa instruktioner för ersättningsutskott och revisionsutskott 

• Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktören

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete och ska därvid se 
till att arbetet bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt ovan i 
enlighet med gällande lagar och förordningar. Styrelsens ordförande ska följa 
bolagets inriktning och utveckling genom regelbundna kontakter med verkställande 
direktören. 
 Styrelsen ska årligen enligt gällande arbetsordning hålla minst sex ordinarie 
möten per kalenderår utöver det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens 
ordförande ansvarar för att dagordning fastställs inför varje styrelsemöte och att 
styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag till varje möte 
samt följa upp att tagna beslut verkställs. Verkställande direktören ingår inte i 
styrelsen men närvarar regelmässigt vid dess möten och normalt som föredragande. 
Under 2018 hölls nio styrelsemöten, varav ett strategimöte i september. 
Styrelseledamöternas närvaro på mötena framgår av nedanstående tabell.
 Styrelsearbetet har under 2018, behandlat frågor om organisationsförändring 
och omställningsprocess, förslag till ny placeringspolicy och uppförandekod, 
hantering av GDPR, resultatet av genomförd medarbetarundersökning och 
införandet av visselblåsarfunktion. Styrelsen har kontinuerligt följt arbetet med 
att förbättra bolagets processer samt utvecklingen inom områdena personal, 
försäljning och intern kontroll. 
 Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsearbetet. Resultatet 
redovisas för nomineringsansvariga vid ägarenheterna på Näringsdepartementet 
och används för att förbättra styrelsearbetet. Vidare ska styrelsens ordförande se 
till att styrelsen genomgår erforderlig introduktionsutbildning och löpande 
uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget. 

Styrelsens utskott
Revisionsutskottet
Revisionsutskottets huvudsakliga arbetsuppgifter är att bereda ärenden 
relaterade till revision, redovisning, finansiell information, bolagets risker och det 
interna kontrollsystemet. 

Revisionsutskottet ska bereda frågor inför styrelsemöten avseende:

• Bolagets finansiella rapportering såsom årsbokslut, bokslutskommuniké och 
kvartalsrapporter.

• Hållbarhetsredovisning.

• Revisorns opartiskhet, självständighet och uppmärksamma om revisorn 
tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster.

• Upphandling av revision och revisionstjänster.

• Bolagets interna kontroll och riskhantering.

Under 2018 har revisionsutskottet behandlat frågor rörande intern kontroll, 
informationssäkerhetspolicy, målsättning för hållbarhetsarbete, budget samt revi-
sionsupphandling. 

 

Revisionsutskottet består av ledamöterna: Pia Gideon, ordförande, Katarina 
Burton och Karl Wistrand. Utskottet har under 2018 haft sju möten. Bolagets 
revisorer har deltagit vid fem av dessa sammanträden. Protokoll förs vid varje 
möte och delges övriga styrelseledamöter.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor angående:

• Ersättningsprinciper.

• Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

• Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om.

Ersättningsutskottet består av ordförande Eva Gidlöf samt ledamöterna Michael 
Thorén och Anders Hugosson. Utskottet sammanträder vid behov. Under 2018 har 
utskottet haft två sammanträden. Protokoll förs vid varje möte och delges övriga 
styrelseledamöter.

Närvaro styrelse
Tabellen visar närvaron på mötena såsom invald ledamot i styrelse och respektive 
utskott. Närvaron beskrivs som exempelvis 9 möten av 9.

Ledamot Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott

Eva Gidlöf 9/9 2/2

Pia Gideon 9/9 7/7

Katarina Axelsson Lindgren 9/9

Katarina Burton 9/9 7/7

Michael Thorén 8/9 2/2

Anders Hugosson 9/9 2/2

Karl Wistrand 9/9 6/7

Henrik Bylund 9/9

Per-Åke Jureskog 8/9

Revisorer
Vid årsstämman den 27 april 2018 utsågs revisionsföretaget Ernst & Young AB, 
med Jennifer Rock Baley som huvudrevisor. Bolagets revisor avger revisionsbe-
rättelse för Metrias årsredovisning samt för styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Revisorn lämnar även ett revisionsyttrande över 
bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisningen och en rapport över 
granskningen av ersättning till ledande befattningshavare. Delårsrapporten per 30 
september 2018 har översiktligt granskats av revisorn. Ersättning till revisorerna 
utgår, i enlighet med stämmans beslut, enligt löpande räkning.

Verkställande direktör
Verkställande direktören har till uppgift att ansvara 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. Verkställande direktören har, utöver styrelsemötena, 
regelbunden kontakt med framförallt styrelsens ordförande, men även övriga 
styrelsemedlemmar, beträffande bolagets utveckling och finansiella ställning. Lön 
och ersättningar samt övriga förmåner för verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare framgår av Metrias årsredovisning för 2018. Inga 
incitamentsprogram förekommer i Metria.

Intern kontroll och finansiell rapportering
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för 
bolagsstyrning för den interna kontrollen. Enligt koden och årsredovisningslagen 
avger styrelsen härmed en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system 
för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.
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Kontrollmiljö
Internkontrollen över den finansiella rapporteringen inom Metria är en integrerad 
del av bolagsstyrningen. Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens 
kvalitet på ett flertal sätt. Genom styrelsens arbetsordning samt genom 
styrelsens instruktioner för verkställande direktören respektive styrelsens 
utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv ledning och 
styrning av verksamheten. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen 
för att granska och säkerställa kvaliteten i all finansiell rapportering, samt att se 
till att styrelsen i övrigt får den rapportering som krävs för att styrelsen löpande 
ska kunna bedöma bolagets finansiella ställning. Av vd-instruktionen framgår i 
vilka frågor verkställande direktören får utöva sin behörighet att företräda 
bolaget först efter bemyndigande eller godkännande lämnats av styrelsen. 
Metrias verkställande direktör och ledning har det operativa ansvaret för den 
interna kontrollen. Ledningen har, på grundval av styrelsens riktlinjer och lagar och 
regler avseende finansiell rapportering, fastställt roll- och ansvarsfördelningen för 
anställda som arbetar med den finansiella rapporteringen inom bolaget. 
  Bolagets verkställande direktör och finanschef har regelbundna genomgångar 
avseende det ekonomiska utfallet med cheferna för respektive affärsområde. I 
bolaget finns controllers vilka har en central roll för analys och uppföljning av 
affärsområdenas finansiella rapportering samt för att se till att de policyer, 
riktlinjer och övriga instruktioner som har en inverkan på den finansiella 
rapporteringen följs. Vid varje månadsskifte har controllers och gruppchefer och 
projektledare genomgång av samtliga fastprisprojekt för att bedöma kvaliteten 
och eventuella förlustrisker i projekten och större projekt på löpande räkning.
 I bolagets affärsprocesser ingår finansiella kontroller avseende godkännande 
och redovisning av transaktioner. Styrelsen följer månadsvis verksamhetens 
utveckling, resultat och ställning genom ett rapportpaket innehållande utfall, 
budget, prognoser och kommentarer till vissa nyckelfaktorer.
 Inom Metria finns ett antal policyer som styr arbetet inom bolaget och som 
skapar en grund för god intern kontroll, bland annat finanspolicy, placeringspolicy, 
attestinstruktion, uppförandekod, dataskyddspolicy och informationssäkerhets-
policy. Bolaget har instruktioner och tidplan samt rutiner för att säkerställa 
rapportering av korrekt redovisningsinformation i rätt tid. Samtliga policyer, 
riktlinjer och instruktioner finns samlade på bolagets intranät. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Metria är i sin verksamhet exponerad för vissa risker som kan påverka bolagets 
verksamhet, resultat eller finansiella ställning i mindre eller större omfattning. 
Risk är här definierat som en händelse som påverkar bolagets möjlighet att uppnå 
sina verksamhetsmål och genomföra sina strategier. Bolaget har integrerat 
riskhanteringen i verksamhetsstyrningen genom en aktivitetsbaserad 
riskhantering där ledningen löpande följer upp eventuella avvikelser från plan. 
 Väsentliga risker som kan påverka verksamheten och förmågan att uppnå 
uppsatta mål har identifierats. Uppdatering av risker görs i samband med det 
årliga affärsplanearbetet. Indelning av riskerna har gjorts i fyra riskområden; 
Marknadsrisker, Affärsrisker, Operativa risker och Efterlevnadsrisker.

Marknadsrisker
Marknadsrisker avser externa händelser och förändringar som är kopplade till 
Metrias omvärld och den marknad som bolaget agerar på.
 Bolagets förmåga att förutse marknadens behov och anpassa lösningar 
därefter är av central betydelse för bolagets fortsatta framgång. Bolagets 
gemensamma försäljningsprocess och säljstyrning syftar bland annat till att 
minimera risker förknippade med förändrade kundbehov, priser och kundbeteen-
den. Metria har produktlednings- och marknadsresurser som bevakar marknadst-
render, omvärldsförändringar och att bolagets produkter och tjänster uppfyller 
kundernas krav och behov.
 Metria har ett beroende av ett antal stora kunder. Om någon av dessa kunder 
slutar att göra affärer med Metria skulle det få en omedelbar effekt på bolagets 
omsättning och resultat. Metria strävar efter att minska denna risk genom att 
utöka antalet kunder och på så sätt minska exponeringen mot de få stora 
kunderna.
 EU tog 2007 beslut om ett nytt EU-direktiv, Inspire, med syftet att ge bättre 
tillgång till offentliga geodata, för tillämpning på miljöfrågor, via tjänster på 
Internet etc. Motivet är att myndigheter på ett effektivare sätt ska kunna utbyta 
data med varandra. Det rör sig till största delen om Lantmäteriets geodata som 

myndigheterna tidigare har köpt från Lantmäteriets återförsäljare, i första hand 
Metria. Nu kan de som alternativ betala en avgift och få tillgång till data i 
obearbetad form för eget bruk. Vissa myndigheter och kommuner har redan 
tecknat avtal för datadelning och fler väntas följa efter. Marknaden för försäljning 
av oförädlad information förväntas fortsätta minska de kommande åren. Metria 
har påbörjat omställningen från att återförsälja geodata till att fokusera på 
produkter, tjänster och lösningar som tillför mervärde för kunden.

Affärsrisker
Affärsriskerna i Metria är främst kopplade till bolagets affärsmässighet och 
förmåga att utveckla produkt- och tjänsteportföljen för att möta den allt hårdare 
konkurrensen inom geografiska IT lösningar. 
 En framgångsfaktor är därför att lyfta Metria högre upp i värdekedjan och 
tillhandahålla mer förädlad information och tjänster samt tar ett helhetsansvar för 
kundens lösning. En viktig trend på marknaden för kundunika IT-lösningar och 
tjänster är en ökande efterfrågan på Software-as-a-Service (SaaS) istället för 
systemlösningar som kunden äger själv. SaaS baseras på en överenskommen funk-
tionalitet och tillgänglighet i form av ett Service Level Agreement (SLA). Hur 
leverantören tillhandahåller tjänsten är av underordnat intresse för kunden, 
medan leverantören å sin sida måste utveckla sin kommersiella förmåga att 
estimera marknadspotential, kostnader och intäkter över tid. Denna trend medför 
en ökad affärsrisk för Metria, men utgör samtidigt en stor potential.

Operativa risker
Operativa risker utgörs av interna faktorer eller händelser som kan påverka 
förutsättningarna för att nå Metrias mål. Bolagets operativa risker består främst 
av kompetensförsörjning och projektstyrningen.
 Metria har under 2018 haft en hög personalomsättning samtidigt som bolaget 
har nettorekryterat 29 personer. För att möta konkurrensen kring kvalificerade 
resurser och säkerställa bolagets kompetensförsörjning, samtidigt som 
målsättningen är att bolaget ska växa under lönsamhet, kommer rekryteringsbe-
hovet och aktiviteter för att minska personalomsättningen att vara stort framöver. 
 Ledning och styrning av Metrias kundprojekt kan innebära en risk med avseende 
på förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidsplan. 
Metria har både projekt med löpande räkning och fast pris. Fastprisprojekten är 
mer riskabla till sin natur. Risken begränsas genom att etablerade processer för till 
exempel offerter och avtal, projektledning och projektstyrning samt finansiell 
uppföljning, efterlevs.

Efterlevnadsrisker
Efterlevnadsrisker är förknippade med att uppsatta policyer, riktlinjer, regelverk 
samt lagstiftning efterlevs. Det kan också röra sig om rådande lagstiftning som 
ändras och därmed skapar ändrade affärsmöjligheter.

Internrevision
Bolaget arbetar med att utveckla de interna processerna för att förstärka den 
interna kontrollen. Styrelsen och revisionsutskottet följer kontinuerligt arbetet. 
Styrelsen gör bedömningen att detta är ett effektivt sätt att utveckla den interna 
kontrollmiljön och är anpassad till bolagets storlek och fas i utvecklingen. Mot 
bakgrund av detta i kombination med befintlig styrelserapportering och 
rapportering till revisionsutskottet har styrelsen bedömt att det inte behövs en 
särskild internrevisionsfunktion. Den interna kontroll som redovisas ovan bedöms 
i nuläget vara tillräcklig för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen.

BOL AGSSTYRNINGSR APPORT
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REVISORS YTTR ANDE OM BOL AGSSTYRNINGSR APPORTEN

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 

2018 på sidorna 53-55 och för att den är upprättad i enlighet med ”Statens 
ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande” (ägarpolicyn).

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 

granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning 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 denna
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Den information som är 
obligatorisk enligt ägarpolicyn är förenlig med årsredovisningen. 

Stockholm den 22 mars 2019

ERNST & YOUNG AB

Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor

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

Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
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1   Eva Gidlöf
Styrelseledamot och ordförande i Metria AB 
sedan 2015
Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet
Födelseår: 1957
Utbildning: Samhällsvetarexamen (fil kand) 
vid Uppsala Universitet med fördjupning 
inom strategisk företagsledning, organisa-
tionsutveckling och informationsteknologi
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande i Teracom Group AB, 
styrelseledamot i SBAB Bank AB (publ), 
Poolia AB (publ), Mercuri International 
Group AB. Ägare av egna bolaget Mondrago 
Consulting AB.

10   Olle Furberg
Suppleant (arbetstagarrepresentant) i Metria 
AB sedan 2018.
Födelseår: 1964                                                                                                  
Utbildning: Stockholms Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: 
Ägare Balansboll – Olle Furberg

8   Per-Åke Jureskog
Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) 
i Metria AB sedan 2012.
Födelseår: 1961
Utbildning: Byggnadsingenjör samt fristående 
geodetiska utbildningar
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Inga

9   Henrik Bylund
Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) i 
Metria AB sedan 2018. Suppleant 2016-2018.
Födelseår: 1976
Utbildning: Luleå Tekniska Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: 
Inga

7  Michael Thorén
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot i ersättningsutskottet
Födelseår: 1969
Utbildning: Civilekonom
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Kansliråd i Näringsdepartementet 
(oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen). Styrelseledamot i Green 
Cargo AB och Lernia AB.

5   Pia Gideon
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot och ordförande i revisionsutskottet
Födelseår: 1954
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan 
i Stockholm, Executive Program Columbia 
University
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Klövern AB (not), Simris 
Alg AB (not), Qlucore AB och Action Aid (ideell 
organisation), Styrelseledamot i Apoteket AB 
och Gideon&Partners AB (vilande).

3   Anders Hugosson
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2016
Ledamot i ersättningsutskottet
Födelseår: 1963
Utbildning: Civilingenjör
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Deputy CEO i Asiakastieto Group Plc, 
VD och styrelseledamot i UC AB och UC 
Affärsinformation AB samt styrelseledamot 
i UC Affärsfakta AB.

4   Katarina Burton
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot i revisionsutskottet
Födelseår: 1962
Utbildning: Ekonomiexamen med inriktning 
marknadsföring från Lunds Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Heart of Sweden AB, 
delägare i Burton Consulting AB samt ägare i 
Burton Förvaltning AB och Burton Invest AB.

Styrelse

6   Katarina Axelsson Lindgren
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2013
Födelseår: 1964
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Fora AB, YA Holding AB 
och INR Nordic Holding AB, styrelseledamot i 
Länsförsäkringar Skåne, styrelsesuppleant i 
Vaessa AB samt ägare i Katarina Axelsson AB.

2   Karl Wistrand
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2017
Ledamot i revisionsutskottet
Födelseår: 1957
Utbildning: Juristexamen vid Handelshög-
skolan i Göteborg
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Vice VD i Swedavia AB, VD i Swedavia Real 
Estate AB, styrelseordförande i diverse av 
Swedavia AB:s och Swedavia Real Estate 
AB:s dotterbolag, styrelseledamot i Coop 
Danmark A/S och Coop Holding, styrel-
sesuppleant i Wistrand Konsult AB samt 
delägare i Skattmar Konsult HB (vilande).
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 1   Erik Oldmark

VD
Födelseår: 1967 
Anställningsår: 2016
Utbildning: Civilingenjör KTH, Maskinteknik, 
inriktning Industriell Ekonomi och Organisation 
1989 – 1993.
Tidigare erfarenheter: Olika ledande befatt-
ningar inom Ericsson 1993 – 2012, Relacom 
2012 – 2013, Orbion Consulting 2013 – 2015.

6   Ulf Sandegren

Ekonomi
Födelseår: 1964
Anställningsår: 2018
Utbildning: Civilekonom
Tidigare erfarenheter: CFO  - Cap Gemini 
Sverige, Onetwocom, Bankgirot.

8  Linda Ribenmo 

HR
Födelseår: 1978
Anställningsår: 2017
Utbildning: Universitetsutbildning med 
tyngdpunkt på ekonomi och beteendeveten-
skap (Personal och arbetslivsprogrammet 
Stockholmsuniversitet)
Tidigare erfarenheter: HR chefs erfarenhet 
bl.a. från Polygon, Ramirent och NEC Philips, 
Avtalsansvar /  Kollektivavtalsförhandlingar 
Svenskt Näringsliv och Management Consult 
inom Organisation, lön och HR.

2   Jonas Berglin

Affärsområde Operations 
Födelseår: 1961
Anställningsår: 2017
Utbildning: Civ ing Elektro KTH -85
Tidigare erfarenheter: Siemens, Crevita, 
Ericsson i diverse ledande roller.

9   Sara Mattsson

Marknad- och kommunikationschef 
Födelseår: 1975
Anställningsår: 2018
Utbildning: Kart- och mätningsingenjör 
Mitthögskolan 1996,  Marknadsekonomin 
IHM  2013
Tidigare erfarenhet: 20 års erfarenhet 
av att ha arbetat i GIS-branschen på olika 
befattningar; produktchef, säljare, utvecklar, 
affärsutvecklare och de senaste 10 åren som 
marknadschef på Esri Sverige. 

4   Anders Öryd

Affärsområde Plan & Mät 
Födelseår: 1975 
Anställningsår: 1999
Utbildning: Teknisk Lantmätare på Mitt-
högskolan. 
Tidigare erfarenheter: Olika chefsbefattningar 
inom Metria.

5   Jenny Moche

Affärsområde Konsult & Analys
Födelseår: 1971
Anställningsår: 2015
Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnads-
teknik
Tidigare erfarenheter: 15 års erfarenhet 
inom GIS i säljrelaterade roller bl.a. seg-
mentsansvarig inom Transport och Logistik 
samt Retail.

Ledning

7   Patrick Borg

Försäljning
Födelseår: 1961 
Anställningsår: 2019
Utbildning: Civilingenjör LiTH, Industriell 
Ekonomi, 1982 – 1987.
Tidigare erfarenheter: tf Försäljningschef 
Metria 2018, VD Hitachi Data Systems 2013-
2017, Sverigechef Infor 2011-2013, VD för 
Sverige och andra ledande befattningar inom 
Lawson Software 2007-2011, Vice VD Ascade 
2003-2007, olika ledande befattningar inom 
Intentia 1992 – 2003, Informatikk 1991-1992, 
SKF 1987-1990.

3   Marcus Bergman

Affärsområde Geodata
Födelseår: 1972
Anställningsår: 2017
Utbildning: Civilingenjör Väg- och Vatten, 
KTH 1996
Tidigare erfarenheter: Ledande befattningar 
på Sweco, ÅF, Vattenfall, Relacom och 
Scanmast.

LEDNING
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Standardredogörelser Titel Sidhänvisning Kommentar

GRI 102: Standardredogörelser

GRI 102:
Standardupplysningar

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn 30

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter 
och tjänster

6, 7

102-3 Organisationens huvudkontor se kommentar Huvudkontor i Stockholm

102-4 Plats för verksamheten 30

102-5 Ägarstruktur och företagsform 30

102-6 Marknadsnärvaro 4 -7, 63

102-7 Organisationens storlek och omfattning 27, 30, 35

102-8 Information om anställda 27

102-9 Beskrivning av leverantörskedjan 26

102-10 Väsentliga förändringar i
företagets leverantörskedja

se kommentar Inga väsentliga förändringar har inträffat under året

102-11 Försiktighetsprincipen se kommentar Metria följer försiktighetsprincipen 

102-12 Externa initiativ 22

102-13 Medlemskap i organisationer se kommentar
Metria är inte medlem i någon branschorganisation-/

lobbyorganisation

Strategi

102-14 Uttalande från senior beslutsfattare 3

Etik och integritet

102-16 Organisationens värderingar, 
principer, standarder och normer för 
uppträdande

4, 22-23

Styrning

102-18 Styrningsstruktur 53-55

Engagemang med intressenter

102-40 Lista över intressentgrupper 22

102-41 Kollektivavtal se kommentar Samtliga anställda innefattas av kollektivavtal utom vd

102-42 Grund för identifiering och urval av 
intressenter

22

102-43 Tillvägagångssätt för intressent-
dialog

22

102-44 Huvudfrågor och områden som 
lyfts vid intressentdialoger

22

GRI Standards Index

GRI-INDEX

Standardredogörelser Titel Sidhänvisning Kommentar

Specifika standardredogörelser

GRI 200 Ekonomiska Standarder

GRI 201: Ekonomiska resultat (2016)

GRI 103: Styrning  103-1 till 103-3 Styrning 26

GRI 201: Ekonomiska resultat  201-1 Genererat och distribuerat ekonomiskt värde 26

Metria hållbarhetsaspekt: Hållbara affärer

GRI 205: Antikorruption (2016)

GRI 103: Styrning  103-1 till 103-3 Styrning 26

GRI 300 Miljöstandarder

Metria hållbarhetsaspekt: Klimatpåverkan

GRI 305: Utsläpp (2016)

GRI 103: Styrning  103-1 till 103-3 Styrning 24-25

GRI 305: Utsläpp 305-4 Utsläppsintensitet 24

GRI 400 Sociala standarder

Metria hållbarhetsaspekt: Attraktiv arbetsgivare

GRI 401: Anställning (2016)

GRI 103: Styrning  103-1 till 103-3 Styrning 27

GRI 401: Anställning  401-1 Nyanställd personal och personalomsättning 27

Egna indikatorer

GRI 103: Styrning  103-1 till 103-3 Styrning 22, 25

Egna indikatorer Innovation och hållbara lösningar 25

Standardredogörelser Titel Sidhänvisning Kommentar

GRI 102: Standardredogörelser

GRI 102:
Standardupplysningar

Redovisningsprofil

102-45 Affärsenheter inkluderade i
redovisningen

se kommentar
Samtliga delar av Metrias organisation ingår i

redovisningen, Metria har inga dotterbolag
102-46 Process för att identifiera
väsentliga aspekter

22

102-47 Lista på väsentliga aspekter 22

102-48 Förklaring till förändring av
väsentliga områden

se kommentar Inga förändringar har skett i väsentliga aspekter

102-49 Förändringar i redovisning se kommentar Förändrat beräkningssätt utläppsintensitet sid 24

102-50 Redovisningsperiod se kommentar 2018-01-01 to 2018-12-31

102-51 Datum för senast publicerad
redovisning

se kommentar 31-Mar-18

102-52 Redovisningscykel se kommentar Metria publicerar hållbarhetsredovisning på årlig basis

102-53 Kontaktuppgifter för frågor om 
redovisning

22

102-54 Tillämpningsnivå enligt
GRI Standards

22

102-55 GRI index 60, 61

102-56 Externt bestyrkande 62

GRI-INDEX
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REVISORS R APPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GR ANSKNING AV METRIA AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Revisorns rapport över översiktlig granskning av 

Metria AB:s hållbarhetsredovisning samt yttrande 

avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Metria AB 
att översiktligt granska Metria AB:s håll-
barhetsredovisning för år 2018. Företaget 
har definierat hållbarhetsredovisningens 
omfattning till de områden som hänvisas till 
i GRI index på sidorna 60 och 61 varav den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten definieras 
på sidan 22.

Styrelsens och företagsledningens ansvar
Det är styrelsen och företagsledningen 
som har ansvaret för att upprätta hållbar-
hetsredovisningen inklusive den lagstad-
gade hållbarhetsrapporten i enlighet med 
tillämpliga kriterier respektive årsredovis-
ningslagen. Kriterierna framgår på sidan 22 i 
hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de 
delar av ramverket för hållbarhetsredovisning 
utgivet av GRI (Global Reporting Initiative) 
som är tillämpliga för hållbarhetsredovis-
ningen, samt av företagets egna framtagna 
redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta 
ansvar innefattar även den interna kontroll 
som bedöms nödvändig för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
hållbarhetsredovisningen grundad på vår 
översiktliga granskning och lämna ett yttrande 

avseende den lagstadgade hållbarhets-
rapporten. Vårt uppdrag är begränsat till den 
historiska information som redovisas och 
omfattar således inte framtidsorienterade 
uppgifter.

Vi har utfört vår översiktliga granskning 
i enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrk-
andeuppdrag än revisioner och översiktliga 
granskningar 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 gransknings-
åtgärder. Vi har utfört vår granskning avseende 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten i 
enlighet med FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade håll-
barhetsrapporten. En översiktlig granskning 
och en granskning enligt RevR 12 har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed 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 

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

Stockholm den 22 mars 2019

Ernst & Young AB

Jennifer Rock-Baley 

Auktoriserad revisor

Charlotte Söderlund

Auktoriserad revisor

har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

De granskningsåtgärder som vidtas vid 
en översiktlig granskning och granskning 
enligt RevR 12 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 slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning och 
granskning enligt RevR 12 har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har.

Vår granskning av hållbarhetsredovisning-
en utgår från de av styrelsen och företags-
ledningen valda kriterier, som definieras 
ovan. 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 våra uttalanden 
nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har 
det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att hållbar-
hetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen 
och företagsledningen angivna kriterierna.

En lagstadgad hållbarhetsrapport har 
upprättats.

Ekonomiska 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.

> Bengtsfors
> Emmaboda
> Falkenberg
> Gävle (Säte)
> Göteborg
> Hallsberg
> Jönköping
> Kalmar
> Karlskrona
> Karlstad
> Katrineholm
> Kiruna
> Köping
> Kristianstad
> Linköping
> Luleå
> Malmö
> Piteå
> Ronneby
> Skellefteå
> Stockholm
> Tranås
> Uddevalla
> Umeå
> Åby
> Åstorp
> Östersund
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