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▶  Ny interim VD Anders Hugosson 
 Den sista mars beslutade Metrias styrelse att utse Anders 

Hugosson till ny interim VD. Anders kommer närmast från UC 
där han varit VD de senaste 13 åren och vice VD för Asiakastieto 
Group det senaste året. Han känner Metrias verksamhet väl 
efter flera år i Metrias styrelse. Detta tillsammans med att han 
är en kompetent ledare med lång erfarenhet av hur man bygger 
upp ett lönsamt och välmående bolag gör att han har bra förut-
sättningar att leda och utveckla Metria.

▶  Många affärer inom geodata
 Under 2019 lanserades två helt nya produkter, Metria Skogs-

analys och Metria GeoVis. Under det första kvartalet har 
dessa produkter lett till ett antal nya äffärer, framförallt inom 
sektorerna Bank & Försäkring och Kommun. I vår traditionella 
affär ser vi en fortsatt tillväxt inom Skog där vi har tecknat flera 
stora avtal avseende leverans av uppdaterad fastighetsinfor-
mation och nya ortofoton. Inom Energi- och Telekomsektorn ser 
vi bland annat en fortsatt positiv utveckling för våra effektiva 
karttjänster för projektering för planering av underhåll.

▶  Tre stora mätprojekt inom infrastruktur och lantmäteri 
 Vi har fått tilldelningsbeslut gällande två stora infrastrukturprojekt 

från Trafikverket. Det första gäller sträckningen Uddevalla – 
Strömstad (8 mil) och det andra Piteå-Skellefteå (11 mil). Vår 
kompetens kring infrastrukturmätning och vår effektivitet var de 
avgörande delarna i upphandlingen. Vi har nu vunnit två av de tre 
upphandlingarna som Trafikverket kommit ut med i år.  

 Metria har sedan tidigare ett ramavtal med Lantmäteriet. Under 
första kvartalet fick vi en stor beställning av uppdrag i Leksand. 
Det innebär att vi ska hjälpa Lantmäteriet i Dalarna med att markera 
samt mäta in gränserna som skapats efter den stora omstruk-
tureringen av fastighetsgränser (omarronderingen) i regionen. 
Projektet omfattar 30 mil fastighetsgränser och påbörjas i april.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Nyckeltal (Msek)
2020

jan-mar
2019

jan-mar 
2019

jan-dec
2018

jan-dec

Nettoomsättning 100,0 105,1 401,4 433,2

Periodens rörelseresultat (EBITDA) -3,2 -2,0 -4,5 -3,4

Periodens rörelsemarginal (EBITDA %) -3,2 -1,9 -1,1 -0,8

Periodens rörelseresultat (EBIT) -8,4 -6,9 -24,1 -22,1

Periodens resultat efter skatt -8,3 -5,4 -19,2 -10,8

Kassaflöde från löpande verksamhet 2,1 7,9 -0,8 -6,9
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Som nytillträdd interim VD ser jag som mitt uppdrag att vidareut-
veckla Metrias redan starka erbjudande i linje med den fastlagda 
strategin: att vara den kunnigaste helhetsleverantören inom geodata.

Jag har genom mina tre år som ledamot i Metrias styrelse fått insikt 
i vilken samhällsnytta geodata kan skapa. Metria har med sin djupa 
och breda kompetens en mycket relevant position på marknaden 
då geodata blir alltmer viktigt för fler bolag och verksamheter. 
Utvecklingen i kvartal ett ligger i linje med förväntningarna och vi 
har alla förutsättningar att framöver med lönsamhet och tillväxt 
utveckla bolaget.

Ny teknik och informationssäkerhet ger oss nya möjligheter
Utvecklingen inom geodata går snabbt – nya tekniker för insamling 
och analys av data skapar möjligheter för innovationer och nya typer 
av lösningar. Vi ligger långt fram inom det området. Ett exempel på 
det är projektet: ”Agenda för Landskapet” som vi just nu genomför, där 
vi använder innovativa metoder och ny AI-teknik (artificiell intelligens) 
som automatisering, tidsserieanalyser och maskininlärning.

Många av våra kunder har informationssäkerhet högt på agendan 
då de bedriver samhällsviktiga verksamheter eller har system som 
hanterar känslig och verksamhetskritisk information. Under 2019 
var vi ett av få bolag inom geodataområdet i Sverige som certifierat 
sig inom ISO 27001, ledningssystem för informationssäkerhet. Detta 
har under kvartalet lett till att vi fått förtroendet att genomföra ett 
stort projekt med mycket höga sekretesskrav. Dessutom har vår 
gedigna kompetens inom infrastrukturmätning och lantmäteri gjort 
att vi har tagit tre större affärer under kvartalet.

Metrias krishantering med anledning av pågående pandemi
Metria har vidtagit åtgärder för att säkerställa leverans i bolagets 
samtliga affärer i en situation där en stor del av personalen inte kan 
bedriva arbetet från Metrias kontor. Vi jobbar nu ännu närmre våra 
största  kunder för att säkerställa våra åtaganden. Metrias krishan-
tering har, förutom att säkra leveranserna, fokuserat på att minska 
smittspridningen och uppfylla bolagets arbetsmiljöansvar. Under 
det första kvartalet påverkades vår affär i mindre omfattning. Detta 
genom att ett fåtal affärer har skjutits på framtiden.

Målsättning 
Vi hjälper våra kunder att fatta smartare, säkrare och grönare beslut 
med hjälp av geografisk information. Vi vill vara den kunnigaste 
helhetsleverantören inom geodata som på riktigt hjälper organisa-
tioner att bli morgondagens vinnare. Därför strävar vi mot att under 
året leda utvecklingen av våra kunder inom prioriterade segment och 
leverera lönsamhet.

VD har ordet

Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 100 MSEK, vilket är 5,1 MSEK lägre än jämfört med samma 

kvartal 2019. Resultatet (EBITDA) uppgick under kvartalet till -3,2 MSEK (- 2 MSEK) där 2020 års kvartalsresultat 

belastas med 5 MSEK i samband med VD-byte. 

Anders Hugosson
Interim VD Metria AB



DELÅRSRAPPORT Q1 2020 | METRIA.SE4

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick 
till 100,0 MSEK (105,1) vilket är en minskning med 4,9 
procent. Periodens omsättning minskar i första hand 
inom affärsområdet GIS/GIT på grund av ett större 
projekt som avslutades efter kvartal ett 2019.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till –3,2 MSEK (-2,0) vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på -3,2 procent (-1,9). Detta kvartal 
belastas med 5,0 MSEK i extra personalkostnader i 
samband med VD-byte.
 
De totala rörelsekostnaderna uppgick till 109,2 
MSEK (113,3), personalkostnaderna till 57,4 MSEK 
(56,4) och övriga externa kostnader till 17,2 MSEK 
(18,5). Resultat före finansnetto (EBIT) uppgick till 
–8,4 MSEK (-6,9).

Ekonomisk översikt
Januari - mars 2020
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Ekonomisk översikt
Januari - mars 2020

INVESTERINGAR
Under perioden uppgick investeringarna till 1,3 MSEK 
(4,0) och bestod i huvudsak av utvecklingsutgifter 
för produktutvecklingen inom affärsområde Geodata  
samt servrar till driften i Luleå. 

KASSAFLÖDE
Totala kassaflödet under perioden uppgick till 0,9 
MSEK (4,5) där kassaflödet från den löpande verk-
samheten bidrog med 2,1 MSEK (7,9).

Det försämrade kassaflödet beror i huvudsak på en 
ökning av övriga rörelsefordringar.

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Likviditeten uppgick till 32,9 MSEK (48,9). Utöver 
detta finns en checkkredit om 20 MSEK tillgänglig, 
vilken på balansdagen är outnyttjad. Bolagets egna 
kapital uppgick vid utgången av perioden till 78,5 
MSEK (100,6) och soliditeten till 43,6 procent (48,1).

MEDARBETARE
Medelantalet anställda under det första kvartalet 
uppgick till 266 (302). Under perioden har 8 personer 
påbörjat och 16 personer avslutat sina anställningar.

KASSAFLÖDE (LÖPANDE VERKSAMHET)

2,1 MSEK

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

266 st

SOLIDITET

43,6 %
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Resultaträkning

Belopp i MSEK
2020

jan-mar
2019

jan-mar
2019

jan-dec
2018

jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 100,0 105,1 401,4 433,2

Aktiverat arbete för egen räkning 0,7 0,9 6,0 -

Övriga rörelseintäkter 0,1 0,5 1,7 0,3

Summa rörelsens intäkter 100,8 106,5 409,2 433,5

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -29,4 -33,6 -129,0 -138,4

Övriga externa kostnader -17,2 -18,5 -75,8 -81,3

Personalkostnader -57,4 -56,4 -208,8 -217,0

Avskrivningar av immateriella tillgångar -3,0 -2,7 -10,8 -10,5

Avskrivningar av materiella tillgångar -2,1 -2,2 -8,8 -8,1

Övriga rörelsekostnader - - - -0,2

Summa rörelsens kostnader -109,2 -113,3 -433,3 -455,5

Rörelseresultat -8,4 -6,9 -24,1 -22,1

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,1 0,2 0,3

Räntekostnader och liknande resultatposter - - - -

Finansnetto 0,1 0,1 0,2 0,3

Resultat efter finansiella poster -8,3 -6,8 -23,9 -21,8

Bokslutsdispositioner - - - 8,2

Skatt på periodens resultat - 1,4 4,7 2,7

Periodens resultat -8,3 -5,4 -19,2 -10,8
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Belopp i MSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 3,8 - 4,1

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3,8 5,8  4,3

Goodwill 9,3 18,0 11,5

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 2,5 0,9 1,8

19,4 24,6 21,7

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9,7 13,3 10,7

Inventarier, verktyg och installationer 7,1 8,1 7,6

16,8 21,4 18,3

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 7,5 4,2 7,5

7,5 4,2 7,5

Summa anläggningstillgångar 43,7 50,2 47,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 52,1 60,9 56,9

Övriga kortfristiga fordringar 4,3 6,4 3,3

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 16,9 19,7 11,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30,3 23,3 18,4

Summa kortfristiga fordringar 103,6 110,2 89,5

Kassa och bank 32,9 48,9 32,0

Summa omsättningstillgångar 136,5 159,1 121,5

SUMMA TILLGÅNGAR 180,1 209,3 169,0

Balansräkning 
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Belopp i MSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

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

Fond för utvecklingsutgifter 6,7 1,5 6,3

Fritt eget kapital

Överkursfond 63,1 63,1 63,1

Balanserat resultat 3,7 20,6 15,8

Periodens resultat -8,3 -5,4 -19,2

Summa eget kapital 78,5 100,6 86,8

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 21,6 30,7 27,2

Övriga skulder 11,7 10,2 13,6

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 7,2 9,1 11,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 61,3 58,7 29,9

Summa kortfristiga skulder 101,7 108,7 82,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 180,1 209,3 169,0

Balansräkning 
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Belopp i MSEK
2020

jan-mar
2019

jan-mar
2019

jan-dec
2018

jan-dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -8,3 -6,8 -23,9 -21,8

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 5,2 4,8 19,6 18,6

Avsättningar - - - -0,1

Reavinster/reaförluster - -0,4 -1,1 -

Betald skatt -1,0 -1,0 2,0 -4,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -4,2 -3,4 -3,4 -7,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av pågående arbete -6,0 -0,5 8,2 -4,3

Förändring av övriga rörelsefordringar -7,1 10,6 19,5 8,8

Förändring av rörelseskulder 19,4 1,2 -25,2 -3,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,1 7,9 -0,8 -6,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,7 -1,0 -6,8 -1,3

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - 0,1 0,5 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,6 -3,0 -6,6 -10,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 0,5 1,2 0,2

Placering av övriga finansiella anläggningstillgångar - - - 0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,3 -3,4 -11,5 -11,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utbetald utdelning - - - -4,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - -4,5

Periodens kassaflöde 0,9 4,5 -12,4 -23,0

Likvida medel vid periodens början 32,0 44,4 44,4 67,4

Likvida medel vid periodens slut 32,9 48,9 32,0 44,4

Kassaflödesanalys 
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Belopp i MSEK Aktiekapital
Fond för utveck-

lingsutgifter Överkursfond
Övrigt fritt

eget kapital
Summa eget 

kapital

2019

Eget kapital vid årets ingång 20,8 0,7 63,1 21,5 106,0

Utdelning till aktieägare - - - - -

Årets resultat - - - -19,2 -19,2

Avsättning till utvecklingsfond - 6,0 - -6,0 -

Upplösning av utvecklingsfond - -0,3 - 0,3 -

Utgående eget kapital 2019-12-31 20,8 6,3 63,1 -3,4 86,8

2020

Eget kapital vid årets ingång 20,8 6,3 63,1 -3,4 86,8

Utdelning till aktieägare

Periodens resultat -8,3 -8,3

Avsättning till utvecklingsfond 0,7 -0,7 -

Upplösning av utvecklingsfond -0,4 0,4 -

Utgående eget kapital 2020-03-31 20,8 6,7 63,1 -12,0 78,5

Förändringar i eget kapital 
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NOT 1  RISKER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets risker har värderats av ledningen och bedömningen är 
baserad på sannolikhet och konsekvens. Identifieringen av riskerna 
har utgått från de bedömda affärsriskerna som finns i bolaget. 
Riskerna är definierade som en händelse som påverkar bolagets 
möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål och genomföra sina 
strategier. De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara: 
marknadsrisker, affärsrisker, operativa risker samt efterlevnads-
risker. Riskerna finns beskrivna i årsredovisningen 2019, sid 64.

GRANSKNING
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

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

Enligt regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag 
med statligt ägande ska IFRS (International Financial Reporting 
Standards) tillämpas. Enligt beslut av bolagets ägare 2014 kommer 
IFRS inte att tillämpas. 

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

För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten fördelas 
jämnt över avtalsperioden. Intäkter redovisas endast om det 
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla 
företaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Om det senare uppstår osäkerhet vad avser möjligheten 
att erhålla betalning för belopp som redan redovisats som 
intäkt, redovisas det belopp för vilket betalning inte längre är 
sannolikt som en kostnad.

Goodwill
Goodwill utvärderas årligen om indikation på nedskrivning före-
ligger, genom att förväntade framtida kassaflöden bedöms. 

Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år för den del som 
avser verksamhetsöverlåtelserna från Lantmäteriet vid Metrias 
bildande. Övriga immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 
3-5 år.

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

Pågående arbeten till fast pris värderas enligt metoden successiv 
vinstavräkning, vilket innebär att intäktsredovisningen sker 
enligt uppdragens respektive färdigställandegrad. Uppdrag på 
löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. 
I  Metria används fast pris och löpande räkning som ersättnings-
former för uppdrag/projekt.

Värderingen av projekt till fast pris görs med budgeterade 
kostnader/intäkter som grund samt en bedömning av värdet av 
projekten på balansdagen. Värderingen av projekt till löpande 
räkning görs med nedlagd tid och omkostnader som grund i 
förhållande till bokförda intäkter. Värderingen kan resultera i 
antingen en tillgång eller en skuld.

NOT 4  AKTIEKAPITAL

2020-03-31

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

NOT 2  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

Den 2 april utsågs Anders Hugosson av styrelsen till ny 
interim VD. Anders kommer närmast från UC där han varit 
VD de senaste 13 åren och vice VD för Asiakastieto Group 
det senaste året. Anders har också varit ledamot i Metrias 
styrelse de tre senaste åren.

Noter

NOT 3  STÄLLDA PANTER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

2020-03-31 2019-03-31

STÄLLDA PANTER

Kapitalförsäkring till förmån 
för pensionsutfästelse

- -

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Hyresgaranti och
Förskottsgaranti

- -
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Belopp i MSEK
2020

jan-mar
2019

jan-mar
2019

jan-dec
2018

jan-dec

Nettoomsättning 100,0 105,1 401,4 433,2

Rörelseresultat (EBITDA) -3,2 -2,0 -4,5 -3,4

Rörelsemarginal, % (EBITDA) -3,2 -1,9 -1,1 -0,8

Rörelseresultat (EBITA) -5,3 -4,2 -13,3 -11,5

Rörelsemarginal, % (EBITA) -5,3 -4,0 -3,3 -2,7

Rörelseresultat (EBIT) -8,4 -6,9 -24,1 -22,1

Rörelsemarginal, % (EBIT) -8,4 -6,5 -6,0 -5,1

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -8,3 -6,8 -23,9 -21,8

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt -8,3 -5,4 -19,2 -10,8

Avkastning eget kapital, % -10,1 -5,2 -19,9 -9,5

Avkastning sysselsatt kapital, % -10,1 -6,6 -24,8 -18,6

Soliditet, % 43,6 48,1 51,3 49,6

Kassaflöde från löpande verksamhet 2,1 7,9 -0,8 -6,9

Investeringar 1,3 4,0 13,3 12,0

Medelantal anställda* 266 302 289 294

Nettoskuld -32,9 -48,9 -32,0 -44,4

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

Nyckeltal

Verkställande direktör intygar härmed å styrelsens vägnar att kvartalsrapporten ger
en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm 2020-04-30

Anders Hugosson
Interim VD
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Vision
Vi visualiserar verkligheten för att skapa ett  
hållbart samhälle.

Affärsidé
Vi hjälper våra kunder fatta smartare, säkrare och  
grönare beslut med hjälp av geodata.

Världen vi lever i förändras ständigt, nu med större hastighet än 
förr på grund av globalisering, urbanisering och digitalisering. Geo-
data sätter förändringar i sammanhang och bidrar med nya insikter 
som kan skapa lösningar på många av framtidens samhälls-
utmaningar. 

Med geodata som hjärtat i allt vi gör skapar vi på Metria insikter  
som ritar om kartan, för oss, våra kunder och samhället i stort. 
Tillsammans bygger vi ett smartare, säkrare och grönare samhälle.

Smartare samhälle
Sveriges befolkning växer och trycket på samhällets bostads-
byggande ökar. En välordnad försörjning av geodata genom hela 
samhällsbyggnadsprocessen är en av de viktigaste framgångs-
faktorerna för en effektiv, obruten digital kedja. Metria hjälper idag 
över hundra kommuner med tillförlitliga informationsunderlag 
genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi har ansvaret för att 
skapa detaljplaner, hålla kommunernas primärkartor uppdaterade, 
skapa nybyggnadskartor och hjälpa till att sätta ut och mäta in alla 
byggnationer som sker i kommunerna. Informationen ligger till 
grund för många beslut hos kommunerna och hos alla de företag 
som projekterar, bygger eller på annat sätt utvecklar mark. 

Säkrare samhälle
För såväl militärt försvar som för samhällsskydd och beredskap är 
kartor och geodata av god kvalitet, aktualitet och enhetlighet en 
förutsättning för att förebygga olyckor och kriser samt för väl 
genomförda krisinsatser.

Vi hjälper Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att 
ta fram information om skogsvegetationens brandbenägenhet som 
kan användas som ett underlag innan, under och efter bränder.  

Vi förser försäkringsbolag med prediktiva analyser så att de kan  
bedöma klimatrisker på sina försäkringsobjekt vid översvämning, 
jordskred, storm eller snötryck. 

Grönare samhälle
Utmaningarna inom klimat- och miljöområdet är stora och ofta 
gränsöverskridande. Öppen och lättillgänglig geografisk 
information är en förutsättning för att både genomföra och följa 
upp Sveriges miljömålsättningar.   

Metria förser myndigheter med beslutsunderlag för att skydda 
samhällskritiska värden och för att bevara och utveckla vår natur 
och miljö. Vi hjälper till med informationsunderlag för att prioritera 
vilka våtmarker som behöver restaureras eller bevaras. Våtmarker 
behövs för att säkerställa rening av vatten, biologisk mångfald och 
minskade utsläpp av växthusgaser.  

Tillsammans utvecklar vi samhället
Våra kunder bidrar alla till att bygga samhället: byggföretag, 
kommuner, myndigheter, skogsföretag, energibolag, telekombolag, 
banker och försäkringsbolag. Som helhetsleverantör inom geodata 
strävar vi efter långsiktiga partnerskap för att våra kunder ska bli 
morgondagens vinnare.

Vi är Metria
Vi är 290 medarbetare på 23 kontor som är specialister inom bland 
annat geodata, geodesi, fjärranalys och GIS-utveckling. Alla har vi 
en och samma drivkraft: Att tillsammans med våra kunder bygga ett 
smartare, säkrare och grönare Sverige.

För ett smartare, säkrare och grönare 
samhälle

I en allt mer digital verklighet krävs ett nytt sätt att se på världen: som uppkopplad och sammanlänkad. Genom att analysera, förädla 
och visualisera geografisk information hjälper Metria företag, kommuner och myndigheter att fatta välgrundade och hållbara beslut i 
verksamhetskritiska frågor. 
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Var?  
Metria har svaren

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  

smartare beslut

Säkrare 
Kunskap ger  

säkrare beslut

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

Var riskerar 
skogen att angripas 

av barkborrar? 

Var ska 5G-
antennerna placeras? 

Var går 
fastighetsgränsen 

mellan mig och 
grannen? 
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Bättre insikter, bättre beslut, bättre 
framtid

Geografiska informationssystem (GIS) ger unika möjligheter att hantera och analysera stora datamängder för att upptäcka 
komplexa samband och mönster. Det ger företag, kommuner och myndigheter helt nya insikter som gör att de kan agera och ta 
smartare, säkrare och grönare beslut.

GIS har utvecklats från ett expertsystem för några få användare till 
ett brett beslutstöd för hela organisationer. Det ställer höga krav på 
smart informationsförsörjning, analysförmåga, teknisk lösning och 
integration med verksamhetens processer och affärssystem. 
Metria tar ett helhetsansvar för alla kritiska delar som behövs för 
ett GIS som skapar nytta och värde.

  Informationsförsörjning

Vi analyserar våra kunders behov och kartlägger vilken geodata 
som behövs för att skapa önskat värde. Vi bygger upp hela infra-
strukturen från att ta fram organisationens geodatastrategi till  
att skapa plattformen för att försörja hela organisationen med 
tillförlitlig information. Många av våra kunder hanterar samhälls-
kritisk information och därför är informationssäkerhet en central 
del i våra lösningar.

En betydelsefull del av informationsförsörjningen är att säkra till-
gången till uppdaterad och kvalitetssäkrad geodata. Metria har ett 
branschledande system för inhämtning, kvalitetssäkring, lagring 
och leverans av geodata och fastighetsinformation. 

Vi matchar kontinuerligt våra kunders behov med rätt data, som 
normalt är en kombination av öppna geodata, kommersiellt till-
gänglig geodata, våra egenproducerade analysskikt samt kundens 
egna data från affärssystem, sensorer, skördare med mera. Vi 
hjälper våra kunder att skapa helt ny information genom till exempel 
inmätning i fält eller laserskanning med drönare eller flygplan.

  Processer & analyser

Analys är den centrala delen i ett GIS - utan den inga nya insikter. För 
tillförlitliga analyser krävs gedigen kunskap om såväl GIS-verktyg 
som de geografiska data som finns att tillgå över Sverige. Det krävs 
också en djup förståelse för den berörda verksamheten och dess 
informationstillgångar. 

Våra experter har inte bara bred GIS- och fjärranalyskunskap utan 
dessutom expertkunskap inom olika verksamhetsområden och om 
den information som utgör grunden för analyserna. Det gör att vi 

förutom tillförlitliga beslutsunderlag också kan ta fram planer för 
grön infrastruktur, översiktsplaner, detaljplaner och grundkartor. 

Hos våra större kunder har vi ett funktionellt GIS-ansvar, vilket 
innebär att vi är deras GIS-avdelning och tar fram de analyser och 
rapporter som behövs för att ge hela organisationen beslutsstöd.

  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). Vi 
tar ett helhetsansvar 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. Det ger våra kunder en lång-
siktig, kostnadseffektiv och 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 i hela organisationen krävs en strategi som länkar 
samman arbetsflöden, teknik och geodata med användarens behov 
och verksamhetens målbild.

Med verksamhetsutveckling hjälper vi organisationer att trans-
formeras. Vi erbjuder proaktiv strategisk GIS-rådgivning där vi 
utifrån nuvarande situation visar vägen framåt och skapar geo-
data- och GIS-strategier. Vi har också metoder och verktyg för 
behovs- och effektkartläggningar som tydliggör vad som krävs för 
att utveckla ett GIS som levererar verklig verksamhetsnytta. 

1
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Teknisk  
lösning
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Smartare, säkrare 
och grönare beslut

Processer  
& analyser

Informations- 
försörjning

Verksamhetsutveckling
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Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt 
eget kapital.

Avkastning sysselsatt kapital Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella 
intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBITDA, EBITA och EBIT) 
i procent av nettoomsättningen.

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. 

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

Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar 
och likvida medel.

EBITDA Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.

EBITA Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivning av goodwill.

EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.
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