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Här ﬁnns vi!

» Vi kommer att komma i mål med det
här viktiga projektet. Det är jättebra! «
Försvarsmakten
Åldersstruktur, december 2012
120

Haparanda

100
80

305

60

Umeå
Piteå

40

Östersund

Jönköping

Habo Tranås

holm

Katrineholm
Stock Uppsala
Hultsfred

Köping

Emmaboda
Karlskrona

47 år
SIS

Kalmar

Skillingaryd

Åby

Borgholm

Bengtsfors

Uddevalla

Göteborg

Timrå

är medelåldern
på våra anställda.

SIS (Swedish Standard Instiutute)
startar under året ett nationellt arbete

kring harmoniserad webbkartograﬁ. Syftet är att
tillgodose behovet av att bättre sampresentera
tjänster från olika geodataleverantörer.
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40-49

50-59

personer har under året
varit anställda på Metria

60+

» Metria har en helt annan kraft «
Karlskrona kommun

Antal anställda fördelade
på kvinnor och män, 2012
Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor, %

Män, %

104

201

305

34

66

37
Metria ﬁnns
på 37 orter.

100% 25%
av Metria ägs av
svenska staten.

471,6 mnkr
54%

av våra medarbetare
är under 40 år.

Metrias nettoomsättning för
året uppgick till 471,6 mnkr

54% av befolkningen
använder internet i
mobiltelefonen.
Källa: Svenskarna och Internet 2012

personer har under 2012
nyanställts på Metria

» Jag känner mig varmt välkommen till Metria.
Kollegor ringer och hälsar mig välkommen
och erbjuder sig att hjälpa till. «
Åke Svensson, konsult, Jönköping

Kort om Metria
400 års erfarenhet

Ledningsgruppens sammansättning 2012-12-31

i tjugo månader gammalt bolag
När kung Gustav II Adolf år 1628 beslutade att Sverige
skulle kartläggas, inleddes det uppdrag som Metria
bygger sin verksamhet på än idag. Modern teknik har
revolutionerat vårt arbetssätt och gjort att tillämp-

Kvinnor Män Totalt

Kvinnor, %

Män, %

29 år och yngre

0

0

0

0

0

30-49 år

3

4

7

43

57

50 år och över

2

3

4

25

75

Totalt

5

7

12

42

58

Kvinnor, %

Män, %

ningen av våra tjänster ökat dramatiskt.
Styrelsens sammansätt ning 2012-12-31
(stämmovalda)

Under 2011 gick Metria från att vara en division i
Lantmäteriet till att bli ett eget statligt bolag.

Totalt
29 år och yngre

0

0

0

Vår aﬀärsidé

30-49 år

2

50

50

Metria är landets ledande företag inom geograﬁsk
information och geograﬁsk informationsteknik.

50 år och över

5

60

40

Totalt

7

57

43

» För oss är det viktigt att få ut rätt data till rätt användare i rätt tid. Vi jobbar agilt,
Anna Halvarsson, gruppchef, Luleå
vilket tydliggör ansvar och skapar teamkänsla. «

Metrias största kunder per bransch, %
Myndighet
Bank & ﬁnans
Kommun
Infrastruktur
Bygg & infrakonsult

7%
8%

» Det är en spännande organisation
och jag får vara med och påverka. «
Anna Sagfors, regionchef, Uddevalla

39%

22%
24%

VD

Ny organisationsstruktur
En ny organisationsstruktur har tagits fram
i enlighet med våra erbjudanden. På så sätt
kan vi bättre hjälpa våra kunder att utveckla
sin verksamhet.

Produkter

Plan- och
mättjänst

Stab

Utveckling

» Metria har kompetensen,
kan GIS och kvalitetssäkrar
hela datahanteringen «
Eniro

Outsourcing

Analys och
konsult

Stora
projekt
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Året i korthet
Januari till mars
• Under årets största branschevent – Kart-

Januari-mars*
mnkr

2012

Nettoomsättning

152,2

dagarna/GIT-mässan i Jönköping – får vi

Periodens rörelseresultat

6,4

möjlighet att träffa kunder, samarbetspartners

Periodens resultat efter skatt

4,7

och studenter för att prata om nya lösningar

Kassaﬂödet från den
löpande verksamheten

och projekt inom området GIS.
• Vi miljöcertifieras enligt ISO 14001:2004.
Certifieringen innebär att vi kvalitetssäkrat

* Inga jämförelser med år 2011 då verksamheten i bolaget startade
den 1 maj 2011.

vårt arbete, och att vi nu hanterar miljöfrågor
enligt en nationell och internationell standard.
• Appen SeSverige för iPhone och iPad lanseras.
Våra kunder kan nu anpassa, ladda hem och
visa de kartor som de har köpt i e-handeltjänsten SeSverige. Kartorna kan användas
även när tillgång till internet saknas, till
exempel på fjällturen.

Metria på Kartdagarna.

Ovan: Metria på Kartdagarna.

Foto: Jan Dahlqvist

Foto: Jan Dahlqvist

Nedan: Appen SeSverige för iPhone och iPad lanseras.
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20,1

April till juni

Lantmäteriet och Metria i mer än 20 år. Genom
sitt starka intresse och engagemang bidrog

• SIS (Swedish Standard Institute) startar ett

Stefan väsentligt till den positiva utvecklingen

nationellt arbete kring harmoniserad webbkar-

och breda användning som GIS-tekniken fått.

tografi. Syftet är att tillgodose behovet av att

Årets stipendium går till Stefan Andersson och

bättre sampresentera tjänster från olika geoda-

Jörgen Andersson, Umeå kommun samt Mikael

taleverantörer. Metria deltar i arbetet och den

Jonsson, Rudbeckianska gymnasiet i Västerås.

tekniska kommittén har sitt första möte i april.
• Metria får fler uppdrag inom nya teknikområden, bland annat att skanna gravrösen vid

April–juni*
mnkr

2012

Skönsmon i Sundsvall. Rösena ligger där den
nya E4:an ska dras och det fanns inte utrymme

Nettoomsättning

109,2

för en traditionell dokumentation. Kartlägg-

Periodens rörelseresultat

0,8

ningen utförs med laserskanning, som är en ny

Periodens resultat efter skatt

0,7

spännande teknik som enkelt visualiserar en

Kassaﬂödet från den
löpande verksamheten

7,3

bild av hur verkligheten ter sig. Nu är rösena
flyttade och dess geometri är sparad för eftervärlden och eventuell framtida forskning.

* Inga jämförelser med år 2011 då verksamheten i bolaget startade
den 1 maj 2011 och inget bokslut gjordes för maj–juni 2011.

• Vi genomför en kundundersökning som besvaras av 150 respondenter. Syftet är att fånga den
bild som fi nns av Metria, i form av kännedom,
attityd och associationer. Vi får glädjande nog
tydlig positiv feedback. Våra kunder associerar
oss med omdömen som professionalitet och hög
tillgänglighet. Vi uppfattas som kunniga, kundorienterade och vi får ett bra betyg vad gäller
kundernas relationer med oss.
• Metria vinner Lantmäteriets ramavtalsupphandling för uppdrag åt Försvarmakten och
dess stödmyndigheter. Vårt uppdrag blir att
stödja Lantmäteriets leveranser till Försvarsmakten och dess stödmyndigheter inom områdena georelaterad standardisering, utredningsoch kravarbete samt analyser av satellitdata.
• Tillsammans med Lantmäteriet, ESRI S-group
och NorrGIS delar vi ut resestipendium till
Stefan Stenlunds minne. Stefan Stenlund var
en pionjär inom GIS-tekniken och verkade i

Bild ur punktmolnet från skanningsuppdrag vid
Skönsmon i Sundsvall.
© Metria.
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Juli till september
• Tredje kvartalet blir konferens- och seminarie-

Juli–september
mnkr

2012

2011

Nettoomsättning

94,1

95,7

intensivt. Topocad Live, Geoinfo, VA-mässan

Periodens rörelseresultat

1,5

0,3

och SkogsGIS är några exempel på tillfällen

Periodens resultat
efter skatt

-0,6

0,2

Kassaﬂödet från den
löpande verksamheten

-21,0

1,1

då vi träffar kunder vid mingel, under föreläsningar och i vår mässmonter.
• Vi skriver ett nytt avtal med Garmin. Nu
kan alla med en Garmin GPS via en anpassad e-handelstjänst beställa valfritt kartutsnitt
ur Friluftskartan Prime och få det levererat
direkt till sin GPS eller instickskort. Metria har
utvecklat e-handelstjänsten och sköter också
infrastruktur och administration.
• Metria sponsrar SM i orientering som går av
stapeln i Gästrikland och Hälsingland.
• Vi ökar vår digitala närvaro och tar fram
strategier och aktiviteter för de sociala medierna Facebook, Twitter och LinkedIn. Idag fi nns
det i Sverige 300 000 twitterkonton, 5 miljoner
användare på Facebook och 1 miljon registrerade personer på LinkedIn.

Målgång för Annika Billstam.
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Metria sponsrar SM i orientering som genomfördes i Gästrikland
och Hälsingland. I bild Thomas Falk, Metria och Annika Billstam,
klubb OK Linné.

Oktober till december
• Vi får i uppdrag att ta fram metoder för – och

Oktober–december
mnkr

2012

2011

Nettoomsättning

116,1

125,8

genomföra – en marktäckekartering över Sve-

Periodens rörelseresultat

4,3

-9,3

rige åt ESA, Europeiska rymdstyrelsen. Uppdra-

Periodens resultat
efter skatt

2,3

-6,9

Kassaﬂödet från den
löpande verksamheten

9,7

4,2

get inleds med en användarförankring tillsammans med bland annat Naturvårdsverket,
Statistiska centralbyrån (SCB), Jordbruksverket,
Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.
• Metria utökar sin satsning inom samhällsplanering, främst riktad till kommuner och
exploatörer. Vi utför planingenjörstjänster
åt Ale kommun, har stadsarkitektuppdrag i
Vingåkers kommun och planuppdrag i Sandviken och Eda kommuner.
• Vi etablerar ett nytt kontor i Jönköping och
startar upp verksamheten där. Jönköping är
en expansiv region och satsningen görs för att
komma närmare våra kunder.
• Högskolan i Väst startar ett branschråd för
lantmäterifrågor och Metria deltar i arbetet för
att knyta högskolan, dess studenter och lärare
närmare branschen och arbetslivet. För oss är
det viktigt att säkerställa bra kompetens till
branschen.
• Vi tecknar ett nytt kommunavtal kring mätoch plantjänster med Bjuvs kommun.
• Metria får nya internationella analysuppdrag.
Europeiska rymdstyrelsen, ESA, fi nansierar

Landskapsanalys och vegetationskartering för arbete
med viltvandringskorridorer och landsbygdsutveckling
i södra Tanzania.
© Metria

flera uppdrag där vi för WWF och Forest
Stewardship Council (FSC) genomför ekosystemtjänster i Indonesien, Vietnam, Mexiko,
Australien och Peru. Det innebär att vi med
hjälp av fjärranalys karterar områden i länderna för att därefter värdera olika förändringar
i markanvändningen.
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VD har ordet

Vi blickar framåt
med tillförsikt
Året som har gått har inneburit en större kulturvändning än vad vi kunnat föreställa oss. På många sätt har det
varit en nödvändig resa, där vi i större utsträckning har ﬂyttat fokus från teknik till kund. Vi är nu redo för ett
spännande 2013 där vi står ännu mer vässade och ödmjuka inför våra kunders förväntningar och behov.

och den positionen avser vi behålla. Det unika med

Spännande och roliga uppdrag
– ett axplock

vår verksamhet är att vi kan hela processen, från

Det har skett mycket under 2012. Vi är glada

mätning och insamling av stora datamängder, till

över att ha fortsatt förtroende att stödja Lant-

analys, leverans och förädling av information. Dess-

mäteriets leveranser till Försvarsmakten. Ett avtal

utom kan vi förvalta och sköta drift av den geogra-

har slutits med Garmin om att leverera kartor

fiska informationen hos våra kunder. Den bredden

och hantera beställningar till slutanvändares GPS.

gör att det är få som kan konkurrerera med oss.

Det är även Metria som har utvecklat e-handels-

Metria är ledande inom geografisk information

tjänsten för denna service.
ESA, Europeiska rymdstyrelsen anlitar Metria

Snabb teknikutveckling ställer höga krav

för att genomföra en marktäckekartering över

Mycket händer inom området kring kartor. Det

Sverige. Vi ingår också i ett intressant samarbete

går i en rasande fart i likhet med annan digital ut-

med SIS (Swedish Standard Institute) för att skapa

veckling. Det innebär att vi hela tiden måste hålla

harmoniserad webbkartografi.

oss uppdaterade inom området. Vår produktenhet

Genom ny teknik kan vi ta oss an nya spännande uppdrag. Inför

» För oss är det angeläget, rent av en självklarhet,
att finnas tillgängliga för våra kunder

bygget av nya E4:an i
Sundsvall fanns ett behov
av att snabbt kartlägga
gravrösen i området. Vi
genomförde laserskan-

jobbar kontinuerligt med att ta fram nya produk-

ning och tog fram ett bra underlag till vår upp-

ter och förbättra befi ntliga.

dragsgivare, som beslutade att flytta rösena till en

Våra medarbetare är vår främsta tillgång och
framgångsfaktor. Det är genom deras specifi ka
kompetens och tekniska kunskap vi har kommit
dit vi är idag.
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säker plats för framtiden.

Mötet med kunden

frågor ska ha en självklar plats på agendan och

För oss är det angeläget, rent av en självklarhet,

bli en naturlig del i varje medarbetares dagliga

att fi nnas tillgängliga för våra kunder. Vi värde-

arbete.

sätter det nära samarbetet och hur vi tillsammans
löser de problem som kan uppstå. Vi öppnade
under 2012 ett nytt kontor i Jönköping. Det

Utveckling och försäljning

innebär att Metria nu fi nns representerade på

Om 2012 var året då vi fokuserade på verksam-

37 orter i Sverige.

hetens utveckling och att stabilisera alla rutiner

Det är också viktigt att inhämta informa-

och system, blir 2013 året då vi jobbar mer mot

tion och uppgifter för att förstå hur kunden vill

utveckling och försäljning. Vi har en potential

använda Metrias produkter och tjänster, även i

att ta Metria framåt genom större uppdrag,

framtiden. Därför har vi under året deltagit på ett

merförsäljning och helhetsåtaganden. Vi ska bli

flertal mässor och seminarier runt om i Sverige.

bättre på att berätta vad vi kan erbjuda, hur vi
kan erbjuda det och till vilka konkurrensfördelar.

Ekonomiska resultat
Metrias ekonomiska utveckling överensstämmer

Karin Annerwall Parö, VD

väl med våra förväntningar. Årets rörelseresultat
3 mnkr föreföre
blev 13,0 mnkr, att jämföra med -6,3
gående år. De satsningar som vi har gjort på att
d försäljning
hålla uppe orderingången genom ökad
ultat.
och intern effektivisering har gett resultat.
gt med att ta
Vi har under året arbetat grundligt
fram ett bra underlag kring Metrias hållbarhetsn. Dessa
arbete inom alla verksamhetsområden.

Foto: Andreas Wanitzky
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Marknad och omvärld
Mobilitet och nya lösningar

säkerhet och innehåll i de mobila tillämpningarna. Tjänster efterfrågas snarare än mjukvara,

Marknaden för geografisk information växer. På
bara några år har kartor och bilder blivit tillgängligt för fler, genom Google och andra aktörers

användarna föredrar molntjänster utan krav på
lokal installation.

tjänster samt genom ny teknik som smartphones,
surfplattor och appar. Konsumentmarknadens

Öppna data

vanor påverkar nu också den professionella
efterfrågan. Förfrågningar kring mobila lösningar
där kunder kan använda samma teknik på arbetet
som privat blir allt vanligare. Första generationens mobila appar övergår nu till en ny generation
där professionella användare vill lyfta ut kontoret
till mobilen vilket ställer högre krav på funktion,

I november beslutade den danska regeringen och
kommunerna i Danmark att göra digitala rådata
fritt tillgängliga. Sedan tidigare är geografiska
data också fria för användning i Finland. I Sverige
har Vinnova under året fått i uppdrag att ta fram
en portal (teknisk plattform) för förmedling av
data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande.
Metria kommer med intresse följa och delta i utvecklingen av portalen, som kommer att innehålla

100

2012

2003

offentliga Sverige. Metria spelar också en viktig

80

roll när det gäller att hjälpa våra kunder med

60

förädling och integration av denna information

40
20
0

viktig och efterfrågad information som fi nns i det

för att ytterligare öka nyttan med det. Genom att

86%

72%

65%

25%

Någon gång

Dagligen

Någon gång

Dagligen

2012 var det 72% av befolkningen som använde internet
dagligen i hemmet. 2003 var andelen 25%. *

geografiska data blir allt mer tillgängligt så kommer efterfrågan på it-system, tjänster och analyser
med ett geografiskt innehåll att öka. Vi fortsätter också vårt engagemang kring att hjälpa våra
kunder att publicera och sprida sin geografiska
information till sin omvärld via karttjänster och
webbportaler av olika slag.

Ökad anpassning och bearbetning

54%

Geodatasamverkan infördes 2011 som en
54% av befolkningen använder
internet i mobiltelefonen. *
*Källa: Svenskarna och Internet 2012
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konsekvens av Inspire-lagstiftningen – ”lag om
geografisk miljöinformation och förordning om

geografisk information”. De förändringar som

Nytt kundbeteende

datadelningen och geodatasamverkan har fört

Köpbesluten tas högre upp i kundernas organisa-

med sig börjar så sakta mogna och bilden av en

tion och grundas i allt större utsträckning på af-

framtida marknad blir tydligare. I dag deltar

färsnyttor. GIS har lyfts upp i näringskedjan och

flera myndigheter och kommuner i geodatasam-

blir mer och mer en naturlig del av it-området.

verkan och det gör att vår inriktning på uppdrag

Allt fler uppdrag kommer ut på upphandling, och

förändras. I dag är vi inte i första hand leveran-

konkurrensen om att få uppdragen hårdnar. Följ-

tör av data till de datadelande myndigheterna.

den blir pressade priser och ökade anbudskrav på

Det handlar istället om att förädla, det vill säga

marknadens aktörer.

bearbeta och anpassa de befi ntliga data som delas

Även insamlingen av data påverkas av tek-

mellan intressenterna för att passa våra kunders

nikutvecklingen. Nu kan – och vill – fler vara

verksamhet.

delaktiga i att meddela fel i data samt uppdatera
och lägga till egen ny information till kartor.

Konkurrens om kompetens
Att behålla och attrahera rätt kompetens är

Trenden på webben, att ta tillvara allmänhetens
vilja att aktivt bidra med information kallas ofta
crowd sourcing.

viktigt för oss. Hårdast konkurrens har det
under året varit om mätningsingenjörer och det
bedömer vi kommer att fortsätta även under
2013. Även på vissa orter har konkurrensen
om kompetensen hårdnat. Detta gäller främst i
storstadsregionerna.
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Det här är Metria
Ägande

inom Lantmäteriet till att vara ett framgångsrikt

Metria ägs till 100 procent av svenska staten.

aktiebolag. Strategierna har varit att utveckla
verksamhets- och ekonomistyrning, ta fram en

Bakgrund till bolagiseringen

varumärkesstrategi, förbättra kundorienteringen
och skapa bättre kunskapsöverföring internt.

Metria bildades den 1 maj 2011 i samband med
bolagiseringen av Lantmäteriets uppdragsdivision
Metria.
Riksdagens skäl för bolagisering var främst att

Målbild 2014
• Vi är det marknadsledande konsultföretaget i

öka förutsättningarna för konkurrensneutralitet,

Sverige med geografisk informationsteknik som

ge goda förutsättningar att skapa en effektiv verk-

kärnverksamhet. Vår lönsamhet är minst lika

samhet samt öka produktiviteten på marknaden.

god som genomsnittet på marknaden.
• Metria är en attraktiv arbetsgivare. Våra

Aﬀärsidé
Metria är landets ledande företag inom geografisk
information och geografisk informationsteknik.

medarbetare har fokus på kundvärde i varje
situation. Det fi nns ett starkt engagemang och
bred kompetens hos de som jobbar hos oss.
• Vi är snabba på att anpassa oss i en föränderlig
omvärld och vi uppfyller alltid kundens leve-

Mål
Rörelsemarginalen, rörelseresultat före avskriv-

ransförväntningar.

ningar av goodwill i procent av nettoomsättning-

Kärnverksamhet

en ska år 2014 uppgå till minst 6 procent. Rörel-

All vår verksamhet har sin grund i geografi och

seresultatet ska till samma år uppgå till minst 28

den information som går att knyta till ett geogra-

miljoner kronor. Målet har sitt ursprung i den

fiskt läge. Kunderbjudandet vilar på tre ben:

affärsplan som låg till grund för bolagiseringen.

Plan- och mättjänster

Strategier

Vi utför mätning som ligger till grund för projek-

2012 har varit ett år då vi fokuserat på verksam-

teringsunderlag, grundkartor, primärkartor och

hetens utveckling. Vårt fokus har varit att varje

nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering

del av företaget ska förbättra sig affärsmässigt, re-

av stomnät såsom bruks- och anslutningsnät.

sultatmässigt och ur kundernas perspektiv. Fram
till 2014 ska vi ha gått från att vara en division
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Produkter i form av kartor, bilder
och fastighetsinformation
Vi ger våra kunder enkel tillgång till kvalitetssäkrad geografisk information via kart- och fastighetstjänster eller som dataleveranser. Våra kunder
får också hjälp att hitta rätt data och att använda
dem smart i sin verksamhet.

Metrias största kunder fördelat per bransch, %
Myndighet
Bank & ﬁnans
Kommun
Infrastruktur
Bygg & infrakonsult

7%
8%

39%

22%
24%

Konsulttjänster inom analys
och geograﬁska it-system
Med hjälp av olika typer av analyser tar vi fram
beslutsunderlag till våra kunder. Vi utvecklar
också applikationer, system och tjänster inom
geografisk it och erbjuder förvaltning och drift
av olika typer av geografiska it-system, och av
verksamhetsdata.

Karta från e-tjänsten FastighetSök.
© Lantmäteriet och Metria

Konsulttjänster inom analys och geograﬁska IT-system
ger bra beslutsunderlag till kunder.
Foto: Dan Lindberg
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Eniros huvudkontor

Kund: Eniro
Jens Beckemeier, Head of Core Relevance Development
Susanne Sörensen, Content Manager Nordics
– Vi behöver hög kvalitet på kartdata, det är

Appen Eniro På sjön vann årets nyttotjänst på

viktigt. För digitala kartor och tryckta. Metria

Mobilgalan 2012. Tjänsten fi nns för iPhone,

levererar hög kvalitet.

Android, iPad och täcker den svenska kusten samt
Gotland, Öland, Vänern, Vättern, Mälaren och

Det ska vara enkelt för användaren

Hjälmaren. Finns också i Danmark.

Eniro jobbar med eget och andras data när de

– Vi har ett stort innovationsbehov. Vi vill vara

skapar slutprodukter. Du ska alltid hitta rätt

unika och skapa nytta för användare utifrån

och få en vägbeskrivning dit.

korrekt och aktuell geografisk information.

Lång erfarenhet, hög kvalitet
och bred kompetens
Eniro lever på att lotsa sina kunder och användare rätt. Metria levererar kart- och bilddata till
eniro.se, fastighetsinformation (adresser) i alla
kanaler och kartor till mobila lösningar.

» Metria har kompetensen,
kan GIS och kvalitetssäkrar
hela datahanteringen «
Eniro jobbar också med tryckta kartor. De väljer
att samarbeta med Metria för att det fi nns lång
erfarenhet, hög kvalitet på kartdata och bred
– All data måste vara korrekt och aktuellt, den

kompetens i kartografi. För att en tryckt karta

ska vara högupplöst och gå att zooma. Metria

ska bli användbar krävs ett bra hantverk.

förstår vårt behov.
– Det är en konst att trycka bra kartor. Avvägning
i detaljer, rätt balans med färger. Det handlar om
kunskap. Metrias kompetens är unik på området.
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Karlskrona

Kund: Karlskrona kommun
Mikael Wirbrand, mark- och exploatering

Karlskrona kommun har valt att inte ha någon

Bra dialog

egen kart– och mätverksamhet. De anlitar Metria

Alla mätarbeten stäms av och planeras regelbundet

som kommunens kartproducent.

en gång i månaden, så att kommunen har bra överblick av pågående och kommande mätarbeten.

Fungerande samarbete

– Vi har en bra dialog. Som beställare är det vik-

– Kartan är livsviktig i samhällsbyggnads-

tigt att följa marknaden och vi måste förstå vissa

processen, framför allt primärkartan. Den

saker när vi fattar beslut.

måste fungera. Samarbetet med Metria fungerar
väldigt bra. Jag är nöjd.
Samarbetet med Karlskrona kommun innebär
bland annat att Metria sköter underhåll av
mätpunkter, primärkartor, stomnät, nybyggnadskartor och utsättning för hus.

» Metria har en helt annan kraft, än
om vi hade gjort arbetet själv. Nu
hänger vi med i utvecklingen, utan
några tekniska investeringar. «
Branschen präglas av stora snabba teknikutvecklingar. Metria står för kostnaderna för teknikutveckling, det är reglerat i avtalet.

Tryggt med ett stort bolag i ryggen
– Vi har inte kapacitet att hänga med i utvecklingen, inte minst när det gäller kompetens.
Det är tryggt att ha ett stort bolag i ryggen.
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Försvarsmaktens huvudkontor

Kund: Försvarsmakten
Jakob Gille, arkitekt

– Det fi nns ett personligt engagemang, som färgar

Dagens teknik och de nya skjutfältskartorna ger

av sig. Det är en styrka hos Metria.

möjlighet att planera militära övningar bättre,
planering som spar både tid och pengar åt För-

Jakob Gille är arkitekt på högkvarteret vid För-

svarsmakten. Förbanden kan i förväg få kunskap

svarsmakten. Han är styrgruppsordförande för

om fältets förutsättningar.

projektet NMK skjutfält, där Metria projektleder
arbetet med att säkerställa databashanteringen
i kartproduktionen, från inmätning till färdig

Gemensam nytta

producerad karta, analog och digital.

– Den gemensamma nyttan är tydlig för alla. De
nya skjutfältskartorna säljer sig själv. Förbanden

» Det är bra styrning, uppföljning
och förankring i projektet. Vi kommer att komma i mål med det här
viktiga projektet. Det är jättebra! «

kan beställa så många kartor de behöver och
alla kommer att jobba med försvarsmaktsgemensamma kartor.
Parallellt med produktionsprocessen arbetar
projektet med nya symboler och begrepp. Varje
halvår ska kartor i produktion uppdateras med
nya symboler som följer standarder, både nationellt och internationellt. Försvarsmakten vill
med hjälp av projektet skapa en ny standard för
skjutfältskartor.

Metria levererar
– Mitt intryck är att Metria har tekniska kunskaper, erfarenhet och förståelse för vår verksamhet
och väldigt bra projektledare. Medarbetarna vill
verkligen att det ska bli bra, vilket de visar tydligt
och med eftertanke. De har inte bara levererat det
som efterfrågas, utan också det vi inte riktigt kan
formulera själva.
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Naturvårdsverkets huvudkontor

Kund: Naturvårdsverket
Bo Lundin, chef enheten markersättning och fastigheter

» Att arbeta agilt skapar
förutsättningar för en bra
dialog kring utveckling «

Komplex process
Att bilda naturreservat är en lång och komplex
process med flera myndigheter i samarbete.
Databasen VIC Natur är ett viktigt redskap i det
arbetet och samverkan mellan myndigheterna har

Att skydda värdefull natur är ett viktigt arbete

förenklats. De länsvisa och det nationella registren

för enheten markersättning och fastigheter på

är desamma och fi nns i VIC Natur. Metria har

Naturvårdsverket.

byggt VIC Natur och förvaltar, sköter drift och
utveckling i samarbete med Naturvårdsverket.
– VIC Natur är en viktig del i det komplexa arbetet att skapa nya och förvalta befi ntliga naturreservat. Systemet utgår från ett användarbehov.
Det är ju först då det blir riktigt bra.

Metria har en metod som fungerar
Med satellitdata som grund har Metria också
tagit fram en metod (KNAS) att kartera värdefull
natur och vilken sorts naturtyper som fi nns i naturreservat och nationalparker. Metoden används
även för att identifiera habitattyper inom EU:s
nätverk Natura 2000 i Sverige.
– Vi behövde en ny och bättre naturtypsindelning
och en enkel teknik att ajourhålla data. Metria
har utvecklat en metod som fungerar.
Naturvårdsverket levererar årligen statistik till
Statistiska Centralbyrån (SCB) och Europeiska
miljöbyrån (EEA). Leveranser som har förenklats
och effektiviserats med KNAS och VIC Natur.
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Organisation och medarbetare
Ny organisation

Under året har vi infört och arbetat med målstyr-

Som ett led i att utvecklas som ett framgångsrikt

ning. Syftet med detta är att tydligare fokusera

bolag genomfördes en omorganisation i början

på det som är viktigt för bolagets framgång. Att

av året. Organisationens struktur har tagits

löpande mäta och följa upp måluppfyllelsen och

fram i enlighet med våra erbjudanden, så att vi

att också få kvitto på att agerandet i organisatio-

bättre kan hjälpa våra kunder att utveckla sina

nen ligger i linje med bolagets strategier.

verksamheter. Målsättningen är också att den

Utifrån Metrias strategier och målstyrning

nya organisationen ska ge kortare beslutsvägar,

har varje medarbetare samtal med sin chef för

vilket gör oss mer flexibla. Ledarskapet ska vara

att defi niera mål. I dessa samtal diskuteras roll,

nära, snabbt och effektivt och varje medarbetare

ansvar, arbetssituation och personliga mål för

ska veta sina uppsatta mål, sitt ansvar och sina

kommande period.

befogenheter.

Metrias organisation
med utsedda stabschefer och aﬀärsenhetschefer.

Stab: Ekonomi

Stab: HR

Karin Annerwall Parö

Helena Hedlund *

Madeleine Lennartsson

Produkter

Plan- och
mättjänst

Utveckling

Outsourcing

Martin Davidson

Ken Meyer

Lotta Lindbom

Anders Öryd

*Mats Möller 1 jan–16 sep, Helena Hedlund 17 sep–31 dec
**Johanna Ahlmark 1 jan–11 mar, Hanna Aspklint 12 mar–31 dec
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Stab:
Kommunikation

VD

Hanna Aspklint **

Johan Larsson

Stab:
Verksamhetsutveckling

Analys och
konsult

Stora
projekt

Pär Johansson

Jörgen Forsgren

Stab: IT

Peter Jacobson

Foto: Andreas Wanitzky
Foto Johan Larsson: Hans Gustafsson

Kulturförändring
Bolagiseringen från Lantmäteriet innebär en
kulturell skillnad. Perspektiven har flyttats från
en statlig myndighet till ett affärsdrivet bolag.
Metrias medarbetare har under många år jobbat
i olika typer av kunduppdrag. Kunderfarenheten
är till stor nytta för Metria i dag. Under 2012 har
kulturförändringen prioriterats och varit viktig
för bolagets utveckling.
Metrias styrfi losofi utgår från att varje chef
och medarbetare vill göra sitt bästa. Alla ska ha
möjlighet att fatta egna beslut utifrån de värderingar och policys som är fastlagda, och utifrån
tydligt ansvar och befogenheter. Resultatet mäts i
linjen på varje nivå. Varje chef har fullt ansvar för
sin verksamhet i form av resultat, personal och
omkostnader.

Kunduppdrag, föreläsare Karin Fridstrand, Metria.
Foto: Dan Lindberg

Varje medarbetare har ett eget ansvar för sitt
arbete, men även för Metria i stort. Öppenhet och
kommunikation är viktigt för att alla ska ha rätt
information och kunna ta egna beslut. Bolaget tillämpar ett delegerat ledarskap och strävar efter ett starkt
medarbetarskap. Grunden till detta är att motivation
skapas av delaktighet och respekt för varje individ.
En organisation där alla tar eget ansvar för sin del
och för helheten och strävar åt samma håll ger en
högre effektivitet än en fokusering på att kontrollera
att medarbetare och chefer inte gör fel.

Medarbetare
Metria är en expertorganisation. Vi har under
året arbetat vidare med att utvärdera medarbetarnas kompetenser och hur vi bäst utvecklar – och
tar tillvara – dessa. Medarbetarnas kompetens
och erfarenhet är grunden i vår verksamhet, och
en bidragande faktor till att nå våra uppsatta mål.
Läs mer om våra mål under avsnitt Det här är
Metria på sid 14.
Medarbetarutbildning på Metria.
Foto: Jan Dahlqvist
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Inom Metria fi nns olika kunskaper och kompe-

Karriärvägar

tenser kring geografisk information och teknik.

Under året har en lönekartläggning genomförts.
Arbetet med lönekartläggningen gör det enklare

Våra huvudkompetensområden är:

att identifiera karriärvägar inom olika befattning-

• Mätningsingenjörer

ar. Det här möjliggör också att lättare behålla

De utför kvalificerad mätning åt kommuner,

medarbetare och attrahera nya. Frågan är också

projektörer och infrastrukturaktörer.

viktig eftersom arbetsmarknaden förespås göra

• Systemutvecklare

det svårare för arbetsgivare att nå kompetent och

De utvecklar och förvaltar it-system åt kund.

erfaren personal. Mer information om lönekart-

• Fjärranalysexperter och GIS-konsulter

läggningen fi nns på sid 34.

De använder geografisk data för att besvara olika
typer av frågor och tar fram beslutsunderlag åt

Åldersstruktur, december 2012.

våra kunder.
120

Under 2012 tog Metria fram en ny process för

100

målsamtal med syfte att få en röd tråd mellan

80

bolagets målsättningar och medarbetarens mål i

60

utförandet av sitt arbete. Processen implemente-

40

rades och målsamtal genomfördes med samtliga
medarbetare. Målsamtalen ska utvärderas kontinuerligt för att kopplingen mellan våra övergri-

20
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50-59
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pande mål och verksamhetens utförande blir så
tydlig som möjligt.
75 procent av våra medarbetare är över 40 år och

Avtalsstruktur
Vid övergången till bolag hade Metria Almegas

medelåldern är 47 år. 49 personer är över 60 år,
vilket betyder att vi har en del pensionsavgångar
att vänta under de närmsta åren.

it-avtal som kollektivavtal och också ett inrangeringsavtal. Avtalen reglerar medarbetarnas
rättigheter och också delar från det tidigare

Lönerevision 2012

ALFA-avtalet som just då gällde för staten. Av-

Under året har vi för första gången genomfört

talsstrukturen påverkar oss kring löner och andra

en lönerevision enligt Almegas löneavtal med

ersättningar, till exempel semester och ersättning

arbetsgivarorganisationerna Unionen och Sverige

vid föräldraledighet. Under 2013 fi nns avsikten

Ingenjörer. En uppföljning av lönerevisionen

att arbetsgivare och arbetstagarorganisationer ska

kommer att ske i början på 2013.

inleda en dialog kring framtida avtalslösningar.
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Skurugata

Medarbetare: Åke Svensson
konsult, Jönköping
Jag har jobbat på Metria sedan den 1 novem-

ägnar mig åt föreningsliv. Jag bor i hus med

ber, 2012. Till att börja med ska jag etablera ett

trädgård och har en gård som jag precis har

Metriakontor i Jönköping. Etableringen är viktig

börjat renovera. Det är fullt upp!

för att komma närmare kunder i området. Jag
kommer även att arbeta som projektledare. Jag

Sveriges lilla ”Grand Canyon”

känner redan att det fi nns möjlighet att genom-

Min absoluta favoritplats i Sverige är den mys-

föra många idéer.

tiska platsen Skurugata utanför Eksjö. Skurugata

Jag känner mig varmt välkommen till Metria.
Kollegor ringer och hälsar mig välkommen och erbju-

är Sveriges lilla ”Grand Canyon”. Här fi nns

der sig att hjälpa till. Det känns positivt. Det märks

tjugo meter lodräta bergväggar nedanför vilka

att det finns ett starkt engagemang i organisationen.

det löper en gata som är mellan 10–20 meter

Både för varandra internt och för kunderna.

bred. Där nere är det John Bauer-trolskt. Det är
stenigt och eländigt att promenera där men det är
fascinerande att känna temperaturen variera med

Långsiktiga kundrelationer

flera grader beroende på höjdskillnaderna. Solens

Metria fokuserar på utveckling. Att arbeta här

strålar hittar på vissa ställen inte ner till gatan.

innebär att jag kommer att lära mig mycket nytt

I juni kan det fortfarande ligga kvar snö.

inom andra teknikområden. Jag ser fram emot att
bredda min kompetens och att få utvecklas tillsammans med mina kollegor och i möten med kunder.
För mig är personerna längst ut i användarkedjan väldigt viktiga. Jag vill arbeta nära kunderna,
förstå deras behov och göra regelbundna avstämningar. Jag tror på långsiktiga kundrelationer och

Jönköping

vill att kunden ska ha nytta av det vi levererar. På
min förra arbetsplats samarbetade jag med Metria,
vilket fungerade väldigt bra. Jag vet att Metria
levererar bra produkter och lösningar.

Aktiv fritid
På fritiden är jag aktiv. Jag umgås mycket med
familjen, spelar fotboll och bordtennis. Utöver
det spelar jag lite squash, lite tennis, lite golf och
Åke har jobbat som konsult för
Metria sen november 2012.
Han vill arbeta nära kunderna
och tror på långsiktiga
kundrelationer.

Foto: Dan Lindberg

Bälinge

Medarbetare: Anna Halvarsson
gruppchef, Luleå
Jag är gruppchef för en grupp som jobbar med

implementerar vi standarder inom geodataområ-

SDI (Spatial data infrastruktur). Gruppen består

det. Slutanvändare för tjänsten är personer som

av sju personer utspridda i landet. Vi jobbar med

utfört miljöövervakning och som ska leverera in

infrastruktur för geodata. Kunderna är främst

data till datavärden. Vi bidrar med att minska

stora myndigheter, kommuner och privata

datavärdens arbetsbörda genom att kontrollera

aktörer. För oss är det viktigt att få ut rätt
data till rätt användare i rätt tid. Vi jobbar
agilt, vilket tydliggör ansvar och skapar

och validera data så att de följer standarder inom
området. Jag gillar standarder. De gör nytta när
man ska få saker att fungera i en infrastruktur.
Jag tycker om att jobba nära kunderna och

teamkänsla.

behovet i verksamheten, att förbättra och effek-

Roligt pilotprojekt

tivisera åt kunden. Jag gillar att vara engagerad i
det jag gör.

Mitt roligaste uppdrag just
nu är ett pilotprojekt där vi
hjälper Naturvårdsverket
med en valideringstjänst
för miljöövervakningsdata. I projektet

Bra arbetsklimat och
utrymme för utveckling
Jag har jobbat här i femton år. Det började med
att jag gjorde praktik under tiden jag läste GISingenjörsutbildningen i Kiruna. Efter studierna
jobbade jag med teknikstöd i kartproduktion.
Därefter har jag jobbat med många saker. Jobbet
är intressant, jag har bra folk omkring mig och
vi har en bred kompetens i bolaget. Det är ett
bra arbetsklimat och det fi nns utrymme för att
genomföra idéer.

Riksgränsen favorit för utförsåkning
På fritiden tycker jag om att åka utför och att
rida. Favoritstället för utförsåkning är Riksgränsen. Jag har många minnen därifrån. En annan
favoritplats är byn Bälinge strax utanför Luleå.
I Bälinge fi nns ett fi nt naturreservat med ett
klapperstensfält.

Luleå
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Anna tycker om att jobba nära kunderna och
behovet i verksamheten. Hon vill förbättra och
eﬀektivisera åt kunden och tycker om att vara
engagerad i det hon gör.
Foto: Dan Lindberg

Kaitumdalen

Medarbetare: Tony Johansson
konsult, Kiruna
I fyra år har jag jobbat på Metria. Jag trivs strå-

Vi vill på sikt skapa riktlinjer för hur kriskartor

lande! När jag erbjöds jobb här var det lätt att

ska sättas ihop vad gäller färger och objekt. Vi

tacka ja. Metria kändes tryggt och stabilt och gör

hoppas det ska utvecklas till en standard. Jag

fortfarande det. Jag har varierande arbetsuppgif-

undersöker om det fi nns pågående standardise-

ter och kan styra min vardag. Vi jobbar flexibelt

ringsarbeten i världen. Om det inte fi nns ska vi

och med intressanta projekt.

som är duktiga på kartografi , tillsammans med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Hitta nya lösningar

MSB och Lantmäteriet, komma med förslag inom
projektet, på hur det skulle kunna se ut. Utifrån

Idag jobbar jag som konsult och projektledare

vårt engagemang för kunden ska vi se till att

inom kartografiverksamhet. Som projektledare

kunden får det de behöver.

utvecklar jag affärer för kartografi n. Det innebär
att hitta nya produkter, nya lösningar och att
vara ett stöd till säljare och de i produktionen.

Jakt och ﬁske

Det är roligt att ha nära kontakt med kunder och

När jag är ledig ägnar jag mig åt jakt och fiske.

andra Metriakontor.

Jag har tre settrar som jag är ute och jagar med

Här pågår en ständig utveckling. Jag lär mig

året om. En plats jag gillar är Kaitumdalen. Det

nya saker, utvecklar min kompetens och utveck-

tar flera dagar att ta sig dit per fot. Väl där har

las som person. I retur kan jag vara med och

du ingen telefontäck-

utveckla verksamheten.

ning och det är väldigt
sällan jag ser någon

Ett projekt där varje sekund räknas

annan människa där.
Idag händer det att jag

Just nu är jag engagerad i ett projekt inom kriskar-

flyger helikopter dit.

tografi. Räddningspersonal ska intuitivt kunna

Det tar 25 minuter från

förstå data i en situation där varje sekund

Nikkaluokta.

räknas. Vi ska till exempel visualisera vägar
eller säkra parkeringar efter ett ras eller
skred. Informationen ska anpassas så att de
yrkesgrupper som är först på en olycksplats
snabbt ska förstå kartan. I projektet stämmer vi regelbundet av med slutanvändarna.
I det här fallet är det bland annat folk från
räddningstjänst, polis och SOS Alarm.

Tony arbetar som konsult
och projektledare inom
kartograﬁverksamhet. Han
tycker att det är roligt att
ha nära kontakt med kunder
och andra Metriakontor.
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Foto: Dan Lindberg

Kiruna

Haby

Medarbetare: Tobias Edman
konsult, Stockholm
Jag är konsult på Metria och sökte mig hit för att

sedan på vattentaxan. Pengar går sen till bön-

få arbeta med miljöanalys och geodata. Jag har

derna mot att skogen får stå kvar. Beställare av

jobbat här sedan 2007.

projektet är den europeiska rymdstyrelsen, ESA
och det drivs tillsammans med ett Geoville i Österrike och med Argans i England.

Uppdrag över hela världen

Jag känner ett stort engagemang. Projektet

Roligast nu är ett nystartat projekt där vi ska

är nytt, spännande och har en miljönyttoaspekt i

värdera ekosystemtjänster. Projektet består av

sig. Som projektledare ska jag ha koll på allt som

fem case, i Indonsien, Peru, Vietnam, Yucatan-

händer och att ha kontakt med samtliga inblandade.

halvön i Mexiko och Stora barriärrevet utan-

Det blir en utmaning att arbeta med länder i flera

för Australien.

tidzoner. Det skiljer 16 timmar som längst mellan

I Indonesien ska vi värdera skogens bidrag

länderna.

till vattenförsörjning på en vulkanö. Vatten, som
kommer in med molnen och regnar ner eller fastnar som fukt på löv, droppar ner i de vulkaniska

Möjligheter att utvecklas

bergarterna. Sen rinner vattnet ner längs med ber-

Jag trivs utmärkt på Metria. Bäst är friheten och

get. Slutligen används det som dricksvatten i
den stora staden nedanför vulkanen.
Vi ska värdera vattnets värde.
Värdet läggs

alla bra arbetskamrater. Sen gillar jag att kunna
ta in spännande och roliga projekt. Det skapar
möjligheter att utvecklas. Metria har alltid kundnöjdhet och kundnytta i fokus. Vi arbetar nära
kund så att vi kan sätta oss in i kundens behov.
Vi är också flexibla. Nyheter som är av intresse
för kunden kan göra att vi ändrar en projektplan
för att kunna möta kundens behov.
På fritiden utnyttjar jag gärna Stockholms friluftsliv. Jag gillar att paddla, åka skidor, åka till
Norrland och Västkusten. Min favoritplats i Sve-

Stockholm

rige är Haby norr om Smögen. Det är platsen där
briggen Bluebird av Hull kom inseglande. Platsen
är fantastisk med sina Bohusländska klippor, det
karga landskapet och hav så långt man kan se.

Foto: Dan Lindberg

Tobias trivs utmärkt på Metria. Bäst är
friheten och alla bra arbetskamrater.
Han gillar att kunna ta in spännande och
roliga projekt.

Kållandsö

Foto: Dan Lindberg

Medarbetare: Anna Sagfors
regionchef,
Uddevalla

Uddevalla

Jag jobbar idag som regionchef. Mitt regionansvar sträcker sig över Norra Bohuslän, Värm-

Anna arbetade tidigare
för en kund åt Metria.
Hon trivdes redan då
med Metria. När frågan
sedan kom om att ﬂytta
över till Metria var det
lätt att tacka ja.

land och Dalsland. Jag är född och uppvuxen i
Dalsland. För mig är det viktigt att jobba nära
kunderna och bygga långsiktiga relationer. Metrias engagemang är en förutsättning för att kunna
hjälpa kunden att fatta rätt beslut. Jag vill att vi
ska uppfattas vara nära – både geografiskt och
relationsmässigt.

vara myndighet till att vara ett bolag har varit ut-

Lätt att svara ja

manande. Vi har förändrat oss samtidigt som det
varit viktigt att kunden ska känna igen oss. Vi har

Jag har varit anställd på Metria sedan 2008.

tagit med våra styrkor och strävar efter att vara

Tidigare arbetade jag i en kommun och var kund

flexibla. Det är väldigt utvecklande att få vara

åt Metria. Redan då var Metria en bra leverantör

med att göra Metria till ett framgångsrikt bolag.

och jag kände stor respekt för verksamheten. Det
verkade vara ett bra och sunt ställe. När jag blev
tillfrågad om jag ville börja jobba här var det lätt

Musiken är mitt främsta intresse

att svara ja.

Mitt främsta intresse utanför jobbet är musik. Jag

Jag känner stort engagemang för övergången

spelar tvärflöjt sedan många år. Min familj består

från myndighet till bolag och trivs jättebra på

av man och tre barn. Varje vår åker vi till Spikens

Metria. Det är en spännande organisation och jag

fiskeläger på Kållandsö, äter rökt fisk och njuter

får vara med och påverka. Övergången från att

av miljön.
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Hållbarhetsredovisning
Inledning

de olika hållbarhetsområden som berörs:

Detta är Metrias andra hållbarhetsredovisning se-

• Social hållbarhet – HR-funktionen.

dan vi ombildades till ett statligt aktiebolag 2011.

• Ekonomisk hållbarhet – redovisningsansvarig/

Redovisningsperioden är 20120101–20121231

ekonomifunktionen.
• Miljö – miljösamordnaren.

Observera att vår första hållbarhetsredovisning för
verksamhetsåret 2011 endast omfattade tertial 2
och 3 eftersom bolaget bildades den 1/5 2011. Det är
därför svårt att göra rätt visande jämförelser mellan
verksamhetsåren 2011 och 2012.

Hållbarhetsfrågor i Metria
Under de nästan två år som Metria varit ett eget
bolag har arbetet med att bygga upp verksamheten och organisationen varit intensivt. Nya admi-

Bakgrunden till att Metria lämnar hållbarhetsre-

nistrativa system och rutiner har trimmats, en ny

dovisningar är:

organisation har sjösatts och en första affärsplan

• Hållbarhetsfrågor är viktiga både ur ett företags-

i egenskap av självständigt bolag har tagits fram.

perspektiv och ur ett samhälleligt perspektiv.

Detta för att skapa ett mer hållbart företag.

• Det fi nns ett intresse bland Metrias intressenter

Vi har försökt integrera hållbarhetsfrågorna i

att få information om vilka insatser Metria gör

den övriga verksamheten och undvika att hantera

för att nå ökad hållbarhet.

dessa avskilt från den övriga verksamheten. Risken

• Det finns ett värde i att kunna utvärdera hållbar-

finns annars att många medarbetare och chefer inte

hetsarbetet, uppnå transparens samt kunna göra

känner sig delaktiga i dessa frågor, utan betraktar

jämförelser både nationellt och internationellt.

hållbarhet som något som enbart berör vissa delar

• Det fi nns krav på att alla statliga bolag redovi-

av organisationen, vilket i sin tur resulterar i att

sar sitt hållbarhetsarbete i form av hållbarhets-

företagets aktiviteter planeras och genomförs utan

redovisningar.

att man har detta perspektiv i åtanke.
Metria levererar olika typer av konsult- och

Metria tillhandahåller tjänster och produkter till

mättjänster och vi arbetar med geografisk data,

kunder som verkar inom samhällsplanering, stat-

allt ifrån mätning och insamling till förädling och

lig- och kommunal förvaltning samt infrastruk-

presentation av data. Det innebär att den resurs vi

tur. Dessa kunder bedriver ofta verksamheter som

är mest beroende av är vår personal. De viktigaste

har en direkt påverkan på samhället utifrån ett

hållbarhetsfrågorna hos oss är därför de som kny-

hållbarhetsperspektiv.

ter an till våra medarbetare. Det kan röra frågor
om lönesättning, karriärmöjligheter, att det inte

Innehållet i den här hållbarhetsredovisningen har

förekommer diskriminering, en bra arbetsmiljö,

tagits fram i samverkan med de ansvariga inom

rekrytering med mera.
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Väsentliga händelser under året

Intressentperspektivet är viktigt

Vi har under året genomfört en lönekartläggning

Intressentperspektivet är viktigt för oss. Det är

som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet

viktigt att vara lyhörd för intressenternas förvänt-

med att få en mer robust grund för att kunna han-

ningar och ta dessa i beaktande i hållbarhetsar-

tera lönefrågor ur till exempel ett jämställdhets-

betet.

perspektiv.

Om det är för stora avvikelser mellan Metrias

Vi har även gjort insatser för att stärka

ledning och övriga intressenter, med avseende på

Metrias rekryteringsarbete. Vi står inför stora

vad som anses väsentligt, fi nns det risk att vi inte

pensionsavgångar och det är mycket viktigt att

kan svara upp mot de krav och önskemål som till

ha en bra rekryteringsprocess för att inte tappa

exempel kunderna ställer på Metria eller att det

kompetens i samband med dessa.

blir för stor skillnad mellan vad medarbetarna

En etik- och mångfaldspolicy har tagits fram.
Detta för att bättre kunna svara upp mot de krav
som ställs på oss från det övriga samhället samt

tycker är väsentligt och ledningen.
Det går att formulera intressentdialogen på
följande sätt:

som ett led i arbetet med att göra Metria till en
attraktiv arbetsgivare. Under slutet av året påbörjades även ett arbete med att ta fram en representationspolicy. Den ska fastställa formerna för hur
representation ska gå till och när representation
ska tillämpas. Policyn presenterades på intranätet

Syftet med intressentdialogen är att identiﬁera
vilka ansvarsfrågor som Metrias intressenter anser
att företaget ska prioritera. Resultat blir ett viktigt
underlag i vårt hållbarhetsarbete och vår hållbarhetsredovisning för 2013.

under början av januari 2013.
I årsskiftet 2011–2012 genomfördes en om-

Under slutet av 2012 genomförde Metria en

organisation där den tidigare organisationen i

intressentdialog i form av en temperaturmätning

affärsområden, enheter och kontor ersattes med

där vi bad ett trettiotal intressenter ta ställning

affärsenheter och kontor. Syftet med omorgani-

till ett antal påståenden inom områdena social-,

sationen var att få kortare beslutsvägar och en

ekonomisk- samt miljömässig hållbarhet. Fyra

närmare koppling mellan ledning och affärsenhe-

grupper som var relevanta ur ett intressentper-

ter för att på så sätt få ett ökat fokus på affärs-

spektiv valdes ut.

verksamheten.
Under året har Metria blivit miljöcertifierat

Kunder

enligt ISO 14001:2004. Miljöledningssystemets

Metria verkar inom ett antal branscher. Huvud-

främsta uppgift är att styra och organisera mil-

branscherna är infrastruktur, bank och kredit-

jöarbetet på ett sådant sätt att vi arbetar med det

väsende, kommuner, skogindustri samt statliga

som är relevant för Metria och att det leder till en

myndigheter. Urvalet av kunder har styrts av att

ständig förbättring av vårt miljöarbete.

få alla viktiga branscher representerade. Olika
branscher kan ha olika syn på vad som är väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv.
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Medarbetare

Ägaren

Nöjda och engagerade medarbetare är en mycket

Regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att ak-

viktig del i hållbarhetsarbetet. Varje år hålls mål-

tivt förvalta statens tillgångar så att den långsik-

samtal med medarbetarna. Intressentdialogen kan

tiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga.
Regeringen har också ställt ökade krav på de

ses som ett komplement till dessa.

statliga bolagens hållbarhetsarbete.

Ledning
Ledningens åsikter är viktiga för att få fram en
jämförelse med övriga intressenter kring vad som

Resultat intressentdialogen

är viktigt och väsentligt för Metria

Resultatet av intressentdialogen åskådliggörs i

Viktig

3
1
2
5

4

Mindre viktig

Betydelse för intressenter

nedanstående figur:

Mindre viktig

Viktig
Betydelse för ledning

1. Frågor som har störst betydelse
för både ledning och intressenter
• Arbetsmiljö
• Relationer medarbetare-ledning
• Ekonomiskt resultat
• Finansiell ställning
• Leveranssäkerhet, kundservice
• Prissätt ning, marknadsnärvaro

2. Frågor som har stor betydelse för
intressenten men mindre för ledningen
• Kontroll av sociala och miljömässiga
förhållanden hos leverantörer
• Dialog med intressenter
• Kontroll av risk förkränkningar av mänskliga rättigheter i kundledet
• Marknadsrisker
• Produktionsrisker
• Miljöanpassade kunderbjudanden
• Miljöledning inom den egna verksamheten

3. Frågor som har storbetydelse för ledningen men mindre för intressenterna
• Korruption, mutor, konkurrensbegränsning
• Utbildning, förmåner
• Mångfald, jämställdhet
• Produkt- och tjänsteutveckling
4. Frågor som har störst betydelse
för ledningen
• Kundmätningar
• Finansiella risker
5. Miljökrav på leverantörer
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Sammantaget visade temperaturmätningen att det råder samsyn mellan ledning och intressenter på en rad
områden om vad som kan betraktas som väsentligt.
Det finns en tendens till att intressenterna tycker att frågor kring social och ekonomisk hållbarhet
har större betydelse än miljöfrågor. En förklaring
skulle kunna vara att man inte förknippar Metria
med miljöstörande verksamhet.

Hållbarhetsmålen 2012
Under 2011 låg fokus på att få organisation och
administrativa rutiner att fungera. Vi lade även
ner mycket arbete på att ta fram och certifiera ett
miljöledningssystem.
Inför verksamhetsåret 2012 fördes diskussioner om vilka områden vi skulle fokusera på
i hållbarhetsarbetet. Vi ville att de mål vi satte

Några av de områden som anses väsentliga både
för intressenter och ledning är:

upp skulle vara genomförbara och mätbara. En
tydlig viljeinriktning var också att de miljömål
vi satte skulle ha sin tyngdpunkt i att lyfta fram

• Arbetsmiljö

den positiva påverkan många av våra tjänster och

• Relationer medarbetare–ledning

produkter har på miljön till exempel tjänster för

• Ekonomiskt resultat

satellitbildsanalyser.

• Finansiell ställning

Under 2012 slutfördes också lönekartlägg-

• Leveranssäkerhet, kundservice

ningen, för mer info se sida 34. Den har gett oss

• Prissättning och marknadsnärvaro

goda kunskaper om lönebilden i Metria och om det

Det är intressant att se att ovanstående områden,
förutom att anses som väsentliga för både ledning

finns orättvisor i den som baseras på brister ur ett
jämställdhets- eller mångfaldsperspektiv.

och intressenter, är områden som varit i fokus
när det gäller förändrings- och utvecklingsarbetet
inom Metria. Det ger bra möjligheter att nå våra

Måluppfyllelse

strävanden kring att integrera hållbarhetsarbetet

För 2012 sattes följande mål upp för hållberhets-

med till exempel affärsutvecklingen.

arbetet:

Mål

Måluppfyllelse

Att göra under 2013

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

Målet är inte uppnått under 2012 då den
nya miljöutbildningen inte sjösatts.

Färdigställ miljöutbildningen.

Öka kunskapen och kompetensen kring
jämställdhet och mångfald.

Målet till viss del uppfyllt. En lönekartläggning är genomförd och en etik- och
mångfaldspolicy är framtagen.

Kommunicera etik- och mångfaldspolicy till medarbetarna.

Ökad lönsamhet vilket leder till
ökat värdeskapande.

Metria har ökat sitt levererade ekonomiska värde från -4,7 Mkr till 7,1 Mkr.

Fokus på aktiviteter kring ökad
lönsamhet.
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Metrias miljöarbete

I början av 2012 slutfördes arbetet med att bygga

Lokalt miljöarbete

upp miljöledningssystemet vilket resulterade i att

Under 2012 har externa miljörevisioner genom-

Metria blev miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

förts på tre kontor inom ramen för miljöcertifie-

Det fortsatta arbetet under 2012 har varit inriktat

ringen. Det som har identifierats under revisioner-

på att stärka och utveckla miljöledningssystemet.

na på de lokala kontoren har varit utgångspunkt

Under året har även flera projekt genomförts

för förbättringen av informationen kring Metrias

som på ett positivt sätt bidragit till en bättre mil-

miljöarbete. För att komma till rätta med dessa

jömässig hållbarhet:

har ett arbete med att förbättra informationen

• Metria deltar i samarbetsprojekt med världsna-

kring Metrias miljöarbete påbörjats.

turfonden (WWF) där vi med hjälp av bild-

Ett första steg har varit ett brev som gått ut

analyser av satellitbilder kan få fram informa-

till alla chefer inom Metria där vi i åtta punkter

tion om eventuell avskogning i samband med

beskrivit hur de med relativt enkla åtgärder kan

produktion av biobränsle.

förbättra det lokala miljöarbetet.

• I samarbetet med Göteborgs universitet och

Ett viktigt syfte med de åtta punkterna har

Artdatabanken har Metria tagit fram metoder

varit att på ett strukturerat sätt ge cheferna en

för att över stora geografiska områden analy-

möjlighet att lätt hitta information i miljöled-

sera skador på lövträd.

ningssystemet och komma igång med arbetet.

• Metria erbjuder laserdata som kan användas

Uppföljningen kommer att göras inom ramen för

till att bygga höjdmodeller som i sin tur kan

miljöledningssystemet. Den kommer att omfatta

användas i många miljötillämpningar till exem-

interna miljörevisioner på fyra kontor samt att

pel skogsanalyser, simuleringar och riskanaly-

kontorschefer och miljöansvariga följs upp på

ser, markanvändning med mera.

lagefterlevnaden.

• Bildanalyser som används i forskning kring
biobränslen.
• Geografiska analyser, bland annat strandkar-

Leverantörsförteckning

teringar för uppföljning av strandskydd och

För att kunna ha kontroll över vilka leverantörer

muddringar, saneringsåtgärder vid till exempel

som uppfyller de miljökrav vi ställer, har en leve-

oljeutsläpp samt som beslutsunderlag.

rantörsförteckning tagits fram som visar leveran-

• Analyser på uppdrag åt Jordbruksverket av

törens förmåga att klara kraven.

exploatering av jordbruksmark som skedde
mellan åren 2006 och 2010.
Vi har också kommit igång med det interna miljöarbetet kring tre områden som är viktiga för oss:
• Få igång det lokala miljöarbetet på kontoren.
• Bygga upp leverantörsregistret med information
om miljöansvar.
• Ta fram miljöutbildningen.

Miljöutbildning
Under året har vi arbetat med att ta fram en miljöutbildning som vi under 2013 kommer att lägga
ut på vårt intranät så att alla medarbetare enkelt
kan nå och genomföra den. Det ger oss även goda
möjligheter att registrera vilka som gjort utbildningen och ta fram statistik. Målsättningen är att
samtliga medarbetare ska genomgå utbildningen.
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Del 1 handlar om vikten av miljöfrågor i ett

Drivmedelsförbrukningen fördelas på följande:

allmänt perspektiv. Del 2 beskriver de nationella

• Bensin 95 oktan: 20 040 liter.

miljömålen och del 3 som kommer att färdigstäl-

• Diesel: 5 procent inblandning av biobränsle

las under 2013 fokuserar på Metrias miljöarbete.

(så kallad FAME): 79 488 liter.

I den sista delen vill vi särskilt lyfta fram den

• Diesel: Miljöklass 1: 27 234 liter.

positiva miljöpåverkan som våra tjänster och

• Etanol: 349 liter.

produkter kan ha på miljön.
I dagsläget är del 1 och 2 framtagna och del 3

Transportslag

om Metrias miljöarbete är under utarbetande.
Bilar

Förbrukat drivmedel i liter

CO2-utsläpp
i ton

2012

2011

2012

2011

127 111

Ej redovisat

307,6

9,2

Redovisning av CO2-utsläpp
Resandet med flyg och användningen av tjäns-

Redovisningen omfattar endast tertial 2 och 3

tebilar, både egna och förhyrda står för Metrias

för 2011. Redovisningen omfattar även endast

enskilt största negativa miljöpåverkan genom de

hyrbilar och bygger på redovisat km-antal. 2012

koldioxidutsläpp detta för med sig. Bilarna an-

baseras redovisningen på den totala förbrukning-

vänds främst i mätverksamheten som transport-

en av drivmedel för tjänste- och hyrbilar, vilket

medel för utrustning och personal.

ger en mer korrekt bild.

I tabellerna nedan redovisas volymen på de
koldioxidutsläpp som flyg och användning av
bilar fört med sig under 2012.

Transportslag

Flygsträcka i km
2012

Flyg

841 219

CO2-utsläpp
i ton

2011

2012

2011

757 777

74

109
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Social hållbarhet
Etik och mångfald

internationell klassificering, SSYK, men anpassat

Under hösten 2012 har vi tagit fram en etik- och

efter Metria har införts. Under 2013 kommer det

mångfaldspolicy. Syftet är att lyfta fram etik- och

att beslutas vilka åtgärder som ska genomföras

mångfaldsperspektivet i vår verksamhet och öka

utifrån resultatet i lönekartläggningen.

medvetenheten om dessa frågor bland våra medarbetare. I policyn vill vi tydliggöra vår ambition
att göra affärer med en god etisk grundsyn. Detta

Kompetensförsörjning

gäller i affärskontakter med så väl kund som leve-

Kompetens är en central fråga och har stor

rantör. Medarbetaren ska kunna förhålla sig till

betydelse för Metrias framgång på de marknader

etik och mångfald utifrån ett gemensamt synsätt

där vi verkar. I de flesta affärer vi genomför är

och på ett likvärdigt sätt oavsett var i organisatio-

kompetensen hos våra medarbetare avgörande för

nen medarbetaren befi nner sig. Det ger i sin tur en

kundnöjdheten. Detta gäller både konsulttjänster

kultur och värdering som är av värde för Metria

och vid utveckling av nya produkter.

på längre sikt.
En representationspolicy har tagits fram under

Arbetsmarknaden är tuff och konkurrensen
om rätt kompetens har hårdnat. Vi står liksom

året. Den reglerar när och hur representation

många andra branscher inför höga pensionsav-

ska bedrivas inom Metria och kopplar upp mot

gångar under kommande år. Detta innebär att

etikfrågan på så sätt att den sätter upp gränser för

Metria behöver en medveten och

omfattning samt nivåer på representationen och

proaktiv hållning till potentiella medarbetare.

ger stöd och vägledning till medarbetarna i dessa

I början av 2012 beslutades om ett studentpaket.

frågor.

Det fi nns en särskild studentstrategi i studentpaketet, vars syfte är att medvetandegöra och visa

Lönekartläggning

Metria som en attraktiv arbetsgivare för dem vi
ser är potentiella medarbetare på några års sikt.

Redan första året som eget bolag, 2011, fanns

Genom att arbeta proaktivt med studenter hoppas

ett krav från arbetsgivarförbundet Almega att

vi kunna attrahera rätt medarbetare, skapa möj-

en lönekartläggning skulle genomföras. Genom

lighet till större urval samt tydliggöra Metria som

en kartläggning kan eventuella diskriminerande

en expertorganisation.

skillnader i lön identifieras. Lönekartläggningen

Under året tog vi även fram en policy och en

genomfördes och redovisades under 2012 och

särskild process för praktik, examensarbete och

resultatet visade på löneskillnader inom gruppen

rekrytering. Under 2013 kommer vi arbeta ännu

mätningsingenjörer. Generellt hade kvinnorna i

mer med implementering och uppföljning av dessa

gruppen lägre lön än männen. I årets lönerevision

frågor för att kunna förbättra vårt arbete gente-

togs därför särskild hänsyn till mätningsingenjö-

mot potentiella medarbetare.

rerna. Endast ett fåtal individer identifierades som
så kallade snedsitsar i denna grupp, och där ingen
förklaring till olikheten fanns har vi påbörjat

Personalomsättning

åtgärder för att utjämna skillnaderna.

Vi har under 2012 haft en högre personalomsätt-

Ett klassificeringssystem som är baserat på en

ning än 2011. 45 personer har valt att sluta på

34

Metria och utifrån de förändringar som bolaget

har dock frågor kring hur rättvisande sjuktalet är

genomgår har vi inte ersatt alla dessa med nya

utifrån att vi har en generös tillämpning av vårt

medarbetare vilket gör att vi får en högre perso-

arbetstidsavtal med flexramar som möjliggör att

nalomsättning under 2012. Det genomsnittliga

medarbetare ibland kan använda sig av flextid i

antalet anställda har därmed minskat under årets

stället för sjukskrivning. Det gäller då framförallt

gång. Metria har rekryterat 22 medarbetare un-

den korta sjukfrånvaron som blir svårtolkad.

der 2012 och det gäller både ersättningsrekryte-

Problemet med att veta hur flextidsavtalet

ring och nyrekrytering. Inom Plan- och mättjänst

påverkar sjuktalet är något vi har eventuella

har det rekryterats mätningsingenjörer men inte

lösningar för som vi kommer att undersöka under

i den planerade omfattningen. Här fi nns fortfa-

2013.

rande en tydlig problematik att hitta nya medarbetare med erfarenhet.

Metria har avtal med Previa om företagshälsovård och hos dem har antalet rehabiliterande
åtgärder ökat under 2012 vilket vi kan se har

Arbetsmiljöarbetet

har haft en positiv inverkan på sjukfrånvaron.
Metria som bolag har minskat sin genomsnittliga

Inom arbetsmiljöområdet har vi fått i gång

sjukfrånvaro under 2012 (2,5 procent under 2012

samverkansmöten inom alla affärsenheter under

i jämfört med 3,1 procent under 2011) och vi kan

2012. Vi har också tagit fram arbetsmiljödelega-

se att det framförallt är långtidssjukfrånvaron

tioner mellan chefsnivåer.

som har minskat.

Friskvårdssatsningen är fortfarande tydlig
inom bolaget där medarbetarna själva kan styra
över vilken form av friskvård de vill nyttja sitt
friskvårdsbidrag till (inom ramen för Skattever-

Antal anställda fördelade på kvinnor och män samt
aﬀ ärsenheter, 2012-12-31

kets regler). I slutet av 2012 tog ledningsgruppen
Kvinnor

ett beslut att omfördela viss del av medlen för att
kunna göra särskilda satsningar så att fler inom
bolaget vill nyttja friskvårdsbidraget och förebygga sin hälsa.
Vi har påbörjat en planering av hur en arbetsmiljöutbildning ska kunna läggas upp och
genomföras under 2013. Vi har också identifierat
hur vi kan arbeta med olycksfall och tillbudsrapportering men har ännu kvar att skapa formella
processer i arbetet. Under 2013 kommer arbete
pågå för att förbättra uppföljningsarbetet och vi

Män

%
Totalt Kvinnor

%
Män

Analys och
konsult

16

26

42

38

62

Outsourcing

11

27

38

28

72

Plan- och
mättjänst

37

85

122

30

70

Produkter

20

37

57

35

65

11

3

14

79

21

1

2

3

33

67

Staben
Stora projekt
Utveckling
Totalt

8
104

21

29

28

72

201

305

34

66

kommer även att genomföra en arbetsmiljöutbildning vilket innebär att arbetsmiljöfrågor kommer
att lyftas mer.
Sjuktalen är fortsatt låga inom bolaget. Vi
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Antal anställda uppdelade på ålderskategori och
kvinnor och män 2012-12-31

Antal
29 år och
yngre

11

Andel
i % Kvinnor
4

4

%
Män Kvinnor
7

36

Styrelsens sammansättning 2012-12-31
%
Män Totalt Kvinnor

Kvinnor

%
Män

%
Män

29 år och yngre

64

30–49 år

1

1

2

50

50

50 år och över

3

2

5

60

40

Totalt

4

3

7

57

43

30–39 år

66

21

27

39

41

59

40–49 år

112

37

33

79

29

71

50–59

67

22

22

45

33

67

60+

49

16

18

31

37

63

0

0

0

0

0

Fackliga representanter i styrelsen redovisas inte i
tabellen ovan.
Personalomsättning, totalt antal uppdelat i
åldersgrupper och kön

Ledningsgruppens sammansättning 2012-12-31

Kvinnor

36

%
Män Totalt Kvinnor

29 år och yngre

0

0

30–49 år

3

50 år och över

2

Totalt

5

Ålder

%
Män

0

0

0

4

7

43

57

3

4

25

75

7

12

42

58

Kön

–29 30–39 40–49 50– Kvinnor Män Totalt
Antal som
börjat

2

6

9

5

12

10

22

Antal som
slutat

0

14

14

17

16

29

45

Personalomsättning i %

0

4,6

4,6

5,6

5,2

9,5 14,75

Nyckeltal personal

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro
som andel av ordinarie
som andel av total
arbetstid
sjukfrånvaro
Total
Total
per
per
åldersåldersKvinnor
Män
kat Kvinnor
Män
kat
%
%
%
%
%
%
29 år och
yngre

*

1,9

3,6

*

0

47,5

30–49 år

3

1

1,7

36,3

11,4

26,1

50 år och
över

1,2

5,1

3,9

15,3

78,6

72,6

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

Sammanfattning sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro som
andel av ordinarie
arbetstid, %

Långtidsfrånvaro
som andel av total
sjukfrånvaro, %

Kvinnor

2,6 (5,1)

38,0 (69,6)

Män

2,5 (2,1)

59,6 (64,1)

Samtliga anställda

2,5 (3,0)

52,4 (67,0)

2012
Medelålder

2011

47,1

46

303
(103 kvinnor
och 200 män)

322
(102 kvinnor
och 220 män)

Antal visstidsanställda
2012-12-31

2
(1 kvinna och 1 man)

7
(5 kvinnor
och 2 män)

Genomsnittligt antal
anställda jan–dec 2012

305
(not 1)

294,3

Personalomsättning

14,8
(not 2)

6,4

Antal tillsvidareanställda 2012-12-31

Not 1: Summan av antal arbetade timmar dividerat med normal
årsarbetstid. Årsarbetstiden är 2080 timmar beräknat på faktiska
tal. Obs! 2011 räknades årsarbetstiden på 1920 timmar utifrån
FAR:s rekommendationer.
Not 2: Antalet som slutat under året dividerat med genomsnittligt
antal anställda.
Siﬀrorna för 2011 avser tertial 2 och 3.

Löneskillnad mellan män och kvinnor
Medellön, män

33 978

Medellön, kvinnor

31 481

Löneskillnad i kronor
Löneskillnad i %:

2 497
8%

Siﬀran inom parentes avser tertial 2 och 3 år 2011.
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Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär för Metria att vi

kostnader påverkar hållbarhetsfrågorna. En god

med en långsiktig och lönsam verksamhet skapar

social hållbarhet skapar goda förutsättningar för

goda förutsättningar för en långsiktig värdetill-

ett gott arbetsklimat vilket gör att Metria betraktas

växt i Metria vilket i sin tur ger goda förutsätt-

som en attraktiv arbetsplats, vilket i sin tur ger bra

ningar att möta de krav som kunderna ställer.

möjligheter för att dels behålla befintliga medarbe-

En förståelse och medvetenhet om betydelsen av

tare, dels rekrytera nya medarbetare.

hållbarhet i den dagliga verksamheten, är viktig

Att i kommunikationen av vårt miljöarbete lyfta

för att kunna skapa en långsiktig och lönsam

fram att många av Metrias produkter och tjänster

verksamhet.

ger ett positivt bidrag till många av de nationella

Genom att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i
affärsutvecklingen skapar vi goda förutsättningar

miljömålen kan stärka varumärket Metria. I förlängningen kan detta leda till ökad lönsamhet.

för god lönsamhet, till exempel hur intäkter och

Skapat och levererat
ekonomiskt
värde Metria AB

Kommentar

Intressent

Nettoförsäljning plus intäkter
från ﬁnansiella investeringar och
försäljning av tillgångar

Kunder

20120101
–20121231

20110501
–20111231*

476,5

304,8

Direkt tillskapat ekonomiskt värde
Intäkter

Fördelat ekonomiskt värde
Rörelsekostnader

Betalningar till leverantör

Leverantörer

-252,8

-170,6

Löner och ersättningar till anställda

Summan av betalningar till anställda

Medarbetare

-193,5

-130,4

Räntekostnader

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

Kreditgivare

0,0

0,0**

Betalningar till oﬀentliga sektorn

Skatter – brutto

Staten

-3,5

0,0

26,7

3,8

Levererat ekonomiskt värde
Kvar i företaget

* Verksamheten i Metria AB startade 1 maj 2011.
**Det ﬁnns inga långfristiga lån.
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Investeringar, återbetalning
av kapital etc

Hållbarhetsredovisningens omfattning

Redovisningen omfattar Metria och de i bolaget

Bolaget har inga dotterbolag. Bolaget har inte

ingående affärsenheterna. Vi vill göra läsaren

några utländska enheter. Dock har vi uppdrag

uppmärksam på att en jämförelse av nyckeltal inte

mot kunder som bedriver utlandsverksamhet.

är rättvisande eftersom hållbarhetsredovisningen

Redovisningen sker på C+-nivå enligt schemat

2011 endast omfattade två tertial.

nedan:

Kriterier för tillämpningsnivåerna enligt GRI:s ramverk

INFORMATION

Redovisa minst tio resultatindikatorer, och åtminstone en från
vardera: social, ekonomisk och
miljöpåverkan

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

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori

Redovisa minst 20 resultatindikatorer, och åtminstone en från
vardera: ekonomisk påverkan,
miljöpåverkan, mänskliga rätt igheter, anställningsförhållanden och
arbetsvillkor, organisationens roll i
samhället, produktansvar

B+

A

A+

Samma krav som för nivå B

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori

Redovisa varje kärnindikator i
G3 och varje branschspeciﬁk*
indikator med hänsyn till väsentlighetsprincipen genom antingen
a) redovisa indikatorinformationen eller b) förklara skälen för att
inte redovisa

Redovisningen bestyrkt av utomstående

G3 Resultatindikatorer & branschspeciﬁka resultatindikationer

C+

Redovisningen bestyrkt av utomstående

INFORMATION

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

Behövs ej

G3 Upplysningar
om hållbarhetsstyrningen

INFORMATION

Standardupplysningar

G3 Upplysningar
om proﬁlen

C

Redovisningen bestyrkt av utomstående

Redovisningens
tillämpningsnivå

*Branschspeciﬁka tillägg i slutgiltig version

Kontaktperson
Kontaktperson för hållberhetsredovisningen är Michael Skoglund,
Metria AB. Telefon: 010-121 83 48.
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GRI-index

Strategi och analys
Indikator

Beskrivning

Sida

1.1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.

10-11

Kommentar

Organisationsproﬁl
Indikator

Beskrivning

Sida

2.1

Organisationens namn.

55

2.2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna.

14–15

2.3

Organisationsstruktur.

5, 20

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

4, 55

2.5

Länder i vilka organisationen är verksam i.

9

2.6

Ägarstruktur och företagsform.

45–46

2.7

Marknader.

14–15, 56

2.8

Bolagets storlek.

56

2.9

Väsentliga förändringar under räkenskapsåret.

56

Kommentar

Information om redovisningen

40

Indikator

Beskrivning

Sida

3.1

Redovisningsperiod för den redovisande informationen.

28

Kommentar

3.2

Datum för publicering av den senaste redovisningen.

2012-03-28

3.3

Redovisningscykel.

Ettårig.

3.4

Kontaktperson för redovisningen.

39

3.5

Processer för deﬁnition av innehållet i redovisningen.

28–29,
39

3.6

Redovisningen avgränsningar.

39

3.7

Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens
omfattning och avgränsning.

28–29

3.8

Redovisningsprinciper gällande rapportering av dotterbolag etc.

45–46,
56

3.10

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

28, 39

3.11

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder.

28, 39

3.12

Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna ﬁnns.

40

Metria har inga
dotterbolag.

Se detta GRI-index.

Styrning, åtaganden och intressentrelationer
Indikator

Beskrivning

Sida

4.1

Redogörelse för bolagsstyrning.

45–46

4.2

Beskriver huruvida styrelsens ordförande
också är verkställande direktör.

49

4.3

Styrelse och förhållande till ledningen.

46, 51

4.4

Möjligheter för aktieägare eller anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen.

51–52

4.14

Intressentgrupper som organisationen har kontakt med.

29–30

4.15

Princip för identiﬁering och urval av intressenter.

29

Kommentar

Resultatindikatorer, ekonomisk påverkan
Indikator

Beskrivning

Sida

EC 1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde.
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EC 4

Väsentligt ﬁnansiellt stöd från det allmänna.

Kommentar
Inget ﬁnansiellt stöd utgår.

Miljöpåverkan
Indikator

Beskrivning

Sida

EN 17

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

33

EN 28

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

Kommentar
Inga böter har ålagts
Metria.

41

Social påverkan

42

Indikator

Beskrivning

Sida

Kommentar

LA 1

Total personalstyrka uppdelad på anställningsform och region.

36

Omfattar inte timanställda och konsulter.
Metria är inte uppdelat i regioner.

LA 2

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

36

Metria är inte uppdelat i regioner.

LA 4

Procent av personalstyrkan som omfattas av
kollektivavtal.

22

Samtliga anställda i Metria omfattas
av kollektivavtal.

LA 7

Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt
totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor
per region.

35

Inga arbetsrelaterade dödsfall har ägt rum
under året. Underlag för att redovisa kvoter
för 2011 ﬁnns ej att tillgå.

LA12

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

21

LA 13

Sammansättning av styrelse och ledning
nedbruten på kön, åldersgrupp.

36

Uppdelning av anställda enligt minoritetsgrupp och andra mångfaldsmått ej möjligt.

LA 14

Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor
per anställningskategori.

37

Uppdelning per personalkategori är ej
relevant.

HR 4

Antal fall av diskriminering samt vidtagna
åtgärder.

Inga fall av diskriminering har rapporterats
under redovisningsperioden.

SO 8

Betydande böter och sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser.

Inga böter eller sanktioner har ålagts Metria
under 2012.

Revisors rapport över översiktlig granskning
av hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Metria AB:s hållbarhetsredovisning

Inledning

Vi har i vår granskning anlitat externa specialis-

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Metria AB att

ter. Dessa specialister har främst genomfört inter-

översiktligt granska innehållet i Metria AB:s håll-

vjuer och platsbesök samt inhämtat underlag för

barhets-redovisning för år 2012. Det är styrelsen

granskningen. Det är Grant Thornton Sweden AB

och företagsledningen som har ansvaret för det

som har det odelade ansvaret för hela uppdraget.

löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet,

De kriterier som vår granskning baseras på är

socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att

de delar av Sustainability Reporting Guidelines,

upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen

G3.1, utgiven av The Global Reporting Initiative

i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är

(GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovis-

att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen

ningen, samt de redovisnings- och beräknings-

grundad på vår översiktliga granskning.

principer som Metria AB har tagit fram och
angivit. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga

Den översiktliga granskningens
inriktning och omfattning

för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vår översiktliga granskning har, utifrån en

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlig-

bedömning av väsentlighet och risk, bland

het med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredo-

annat omfattat:

visning utgiven av FAR. En översiktlig granskning

a) uppdatering av vår kunskap och förståelse av

består av att göra förfrågningar, i första hand
till personer som är ansvariga för upprättande

Metria AB:s organisation och verksamhet,
b) bedömning av kriteriernas lämplighet och

av hållbarhetsredovisningen, att utföra analy-

tillämpning avseende intressenternas informa-

tisk granskning och att vidta andra översiktliga

tionsbehov,

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och

c) bedömning av resultatet av företagets intressentdialog,
d) intervjuer med chefer och medarbetare ansva-

omfattning som en revision enligt IAASB:s stan-

riga för rapportering av data till redovisningen

darder för revision och kvalitetskontroll och god

i syfte att bedöma om den kvalitativa och

revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder

kvantitativa informationen i hållbarhetsredo-

som vidtas vid en översiktlig granskning gör det
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säker-

visningen är fullständig, riktig och tillräcklig,
e) inplanerade platsbesök vid Metrias huvudkon-

het att vi blir medvetna om alla viktiga omstän-

tor, Metrias Stockholmskontor samt kontor i

digheter som skulle kunna ha blivit identifierade

Katrineholm inklusive intervjuer med medar-

om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen

betare och utvärdering av system för inrappor-

grundad på en översiktlig granskning har därför

tering av data,

inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad
på en revision har.

f) tagit del av interna och externa dokument för
att bedöma om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och tillräcklig,
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g) utvärdering av de system och processer som

Slutsats

använts för att inhämta, hantera och validera

Grundat på vår översiktliga granskning har det

hållbarhetsinformation,

inte kommit fram några omständigheter som ger

h) analytisk granskning av rapporterad information,
i) bedömning av företagets uttalade tillämpnings-

oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med de ovan angivna kriterierna.

nivå avseende GRI:s riktlinjer,
j) övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen samt dess format, därvid över-

Gävle den 22 mars 2013

vägande av informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier.

Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording
Auktoriserad revisor

Sten Olofsson
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport 2012
Inledning

Statens ägarpolicy

Metria är ett av svenska staten helägt aktiebo-

Statens ägarpolicy reglerar Metrias styrning i

lag. Bolaget äger och driver den verksamhet som

flera avseenden, bland annat genom föreskriften

tidigare utgjordes av Lantmäteriets affärsdrivande

att koden skall tillämpas och att allmänheten

division Metria. Verksamheten förvärvades av

skall inbjudas att delta i årsstämman men även

Metria den 1 maj 2011. De varor och tjänster

genom anvisningen att statliga företag skall vara

bolaget erbjuder till offentliga och privata kunder

ledande inom områden som miljömässigt och

är av utpräglad kommersiell karaktär och för-

socialt ansvar, jämställdhetsarbete och arbete för

säljningen sker i konkurrens med en rad andra

mångfald och mot diskriminering. Policyn styr

företag. Metria har inte av regering eller riksdag

Metrias arbete också genom dess riktlinjer för

fått i uppdrag att tillgodose några särskilda sam-

extern rapportering och för anställningsvillkor

hällsintressen.

för ledande befattningshavare.

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsstyrningen i Metria bygger på det regelverk

Bolagets verksamhet är att ”tillhandahålla

och den struktur som följer av Aktiebolagsla-

tjänster och produkter inom områdena geografisk

gen, Svensk kod för bolagsstyrning (koden) samt

information, fastighetsinformation och geografisk

Statens ägarpolicy. Med utgångspunkt i dessa

informationsteknik samt att driva därmed för-

regelverk har ett system för bolagsstyrning inom

enlig verksamhet”. Beträffande bolagets styrelse

Metria utvecklats som successivt utvärderas och

anges i bolagsordningen att denna skall ha sitt

vidareutvecklas. De avvikelser gentemot koden

säte i Gävle och bestå av lägst fem och högst sju

som föranleds av statens ägande berör i huvudsak

ledamöter förutom personalrepresentanter samt

nomineringen och arvoderingen av styrelseleda-

att dess ordförande utses av bolagsstämman.

möter och revisorer där koden utgår från före-

Särskilda regler rörande ledamots tillsättning eller

komsten av en av stämman utsedd valberedning.

entledigande fi nns ej i bolagsordningen. Kallelse

I denna del har staten valt en annan ordning som

till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga

närmare framgår av statens ägarpolicy. En annan

om ändring av bolagsordningen ska behandlas

avvikelse i förhållande till koden är att Met-

utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor

ria inte redovisar styrelseledamots oberoende i

före stämman. Utöver de obligatoriska uppgif-

förhållande till staten som större ägare. Eftersom

terna förekommer i Metrias bolagsordning även

minoritetsägare saknas i Metria saknas också

uppgift om riksdagsledamots rätt att närvara och

skäl att redovisa denna form av oberoende.

ställa frågor vid bolagsstämma.

I övrigt följer Metria koden.
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Bolagsstämma

Valberedningen

Metrias högsta beslutande organ är bolagsstäm-

Som tidigare framgått har Metria ej någon av bo-

man. Stämman kan besluta i alla frågor som

lagsstämman utsedd valberedning. Valberedningens

inte enligt lag uttryckligen faller under annat

roll har i de statligt kontrollerade företagen ersatts

bolagsorgans exklusiva kompetens. Vid bola-

av en strukturerad nomineringsprocess koordinerad

gets årsstämma, vilken senast hölls i april 2012,

av enheten för statligt ägande inom Finansdeparte-

väljs bolagets styrelse och ledamöternas arvode

mentet.

fastställs. Till årsstämmans övriga obligatoriska
uppgifter hör att fastställa bolagets balans- och
resultaträkningar, att besluta om disposition av

Styrelsen och dess utskott

resultatet samt att besluta om ansvarsfrihet för

Styrelsen har det övergripande ansvaret för

styrelseledamöter och verkställande direktör.

bolagets organisation och förvaltningen av

Bolagsstämman utser externrevisor och fastställer

bolagets angelägenheter. Metrias styrelse består

dennes arvode.

av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till

arbetstagarrepresentanter med två suppleanter

styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslut-

för dessa. Styrelsens ledamöter liksom styrelsens

ning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara

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

styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas
med brev till Riksdagens centralkansli i anslutning
till utfärdandet av kallelsen till stämman.
Nästa årsstämma är planerad att hållas den
25 april 2013.
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Metrias styrelse 2012

Från vänster: Peter Ljung, Ingrid Engström, Christina Rogestam, Erik Nilsson, Ann-Charlotte Jarleryd, Gunvor Engström,
Daniel Kristiansson, Anders Ågren och Lars-Erik Johansson.

Styrelsen har följande ledamöter 2012:

förbund (ordförande), Länsförsäkringar Liv, AP3,

Christina Rogestam, styrelseordförande

Apoteksgruppen, Semcon.

Födelseår: 1943

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i

Övriga styrelseuppdrag: Fastighets AB Balder

Stockholm.

(ordförande), Kyrkans pensionskassa (ordföran-

Arbetslivserfarenhet: Landshövding, VD Bank2,

de), Svevia AB (ordförande), Särnmark Assistans

VD Företagarna, Departementsråd Närings-

AB (ordförande) Lönnbacken AB (ledamot).

departementet, egen företagare med mera.

Utbildning: Samhällsvetenskaplig fi l. kand.
Arbetslivserfarenhet: Utredare av statlig infra-

Ingrid Engström, ledamot

struktur och bolagisering, vd och koncernchef

Födelseår: 1958

Akademiska Hus, generaldirektör Statens

Övriga styrelseuppdrag: Bisnode AB (ord-

invandrarverk.

förande), Teracom AB.
Utbildning: Psykologexamen Uppsala Universitet.

Gunvor Engström, ledamot

Arbetslivserfarenhet: VD Telia Infomedia, VD

Födelseår: 1950

comhem, VD Know IT, Vice VD SEB, egen

Övriga styrelseuppdrag: Friskolornas Riks-

företagare med mera.
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Daniel Kristiansson, ledamot

Johan Hallberg, ledamot

(från och med 29 oktober 2012)

(till och med 29 oktober 2012)

Födelseår: 1974

Födelseår: 1974

Övriga styrelseuppdrag: AB Bostadsgaranti,

Övriga styrelseuppdrag: Teracom Group AB

Vasallen AB.

(ordförande), Sveaskog (led.), Infranord (led.) Oak

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i

Capital Group AB (ordförande) och tidigare

Stockholm.

Arbetslivsresurs AR AB (led.)

Arbetslivserfarenhet: Vice President, Citigroup

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan

Investment Banking. Bolagsförvaltare inom

i Stockholm.

Regeringskansliets Enhet för statlig bolags-

Arbetslivserfarenhet: Analytiker, projektledare

förvaltning.

och teamledare inom corporate fi nance vid HSBC
Investment Bank, Stockholm Corporate Finance

Ann-Charlotte Jarleryd, ledamot

och Lenner & Partners.

Födelseår: 1966
Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Erik Nilsson, ledamot, arbetstagarrepresentant

Utbildning: Civilekonom, journalist.

Sverige Ingenjörer

Arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor PWC,

Födelseår: 1972

konsult Ernst &Young, CFO Protect Data

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

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

Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik.

Digital Route AB.

Arbetslivserfarenhet: GIS-konsult Metria,
Yngre konsult Swedesurvey.

Peter Ljung, ledamot, ordförande revisionsutskottet
Födelseår: 1958

Per-Åke Jureskog, ledamot,

Övriga styrelseuppdrag: Samfundet för fastighets-

arbetstagarrepresentant Unionen

ekonomi i Sverige AB, Valbo Volymhandel AB.

Födelseår: 1961

Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri, KTH.

Övriga styrelseuppdrag: Kassör i SKMF (Sveriges

Arbetslivserfarenhet: Skanska, Åke Larson

Kart- och Mätningstekniska Förening) till och

Byggare, Försvarsmakten, Lantmäteriet, vd och

med maj 2012.

koncernchef Svefa, egen företagare.

Utbildning: Byggnadsingenjör.
Arbetslivserfarenhet: Mätningsingenjör på

Anders Ågren, ledamot

följande företag: Svensk Byggnadsgeodesi AB,

Födelseår: 1947

Lantmäteriet/Metria, Geocon AB, Metria AB.

Övriga styrelseuppdrag: Swedesurvey AB
(ordförande), Järntorget AB, Nerga AB.

Lars-Erik Johansson, suppleant,

Utbildning: Ingenjör, Marknadsekonom.

arbetstagarrepresentant Unionen

Arbetslivserfarenhet: Flertalet ledande befatt-

Födelseår: 1953

ningar nationellt och internationellt inom Sand-

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

viksfären, VD Gunnebo France, Management

Utbildning: Mätningsteknisk specialkurs 1974.

Consulting.

Mätningsingenjör.
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Arbetslivserfarenhet: Har varit Lantmäteriet/

ordföranden bör samordna sin syn med företrä-

Metria trogen sedan 1975.

dare för ägaren i frågor av avgörande betydelse
för bolaget. Arbetsordningen ger också besked

Mats Rosengren, suppleant,

om struktur och mandat för de utskott styrelsen

arbetstagarrepresentant Sveriges Ingenjörer

valt att inrätta, nämligen revisionsutskottet och

Födelseår: 1950

ersättningsutskottet. Till arbetsordningen hör

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

detaljerade instruktioner rörande den rapporte-

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, KTH

ring som verkställande direktören löpande och

Arbetslivserfarenhet: FOA, Rymdbolaget, Satel-

i samband med styrelsemötena skall lämna för

lus, Lantmäteriet. Projektledare/Senior fjärrana-

att styrelsen fortlöpande skall kunna bedöma

lyskonsult Metria.

bolagets och koncernens ekonomiska situation.
Vid årsstämman 2012 fastställdes riktlinjer för

Verkställande direktören, Karin Annerwall Parö,

ledande befattningshavares anställningsvillkor,

ingår inte i styrelsen men närvarar regelmässigt vid

vilka riktlinjer ansluter till den syn regeringen

dess sammanträden, normalt som föredragande. Sty-

ger uttryck för i sin ägarpolicy. Enligt styrelsens

relsens sekreterare är ekonomichef Helena Hedlund

arbetsordning skall styrelseordföranden, förutom

som även hon deltar i sammanträdena. Innan hennes

att leda styrelsearbetet, följa företagets inriktning

tillträde i september 2012, har utvecklingschef Peter

och utveckling genom regelbundna kontakter med

Jacobson varit sekreterare. Under 2012 höll styrelsen

verkställande direktören samt kontrollera att sty-

nio sammanträden, varav mötet i september var

relsens beslut verkställs. Vidare bör ordföranden

ett strategimöte. Närvaro av styrelsens ledamöter

samråda med verkställande direktören i förekom-

framgår av tabell på sida 50. Styrelsen har inom sig

mande strategiska frågor samt företräda bolaget

inte annan arbetsfördelning än vad som följer av ord-

i frågor som rör ägarstrukturen. Det är ordfö-

förandens särskilda uppgifter och de uppgifter som

randens uppgift att kalla till extra bolagsstämma

ankommer på ledamot av respektive utskott.

när så är påkallat med hänsyn till utvecklingen i
företaget eller när det i övrigt begärs enligt aktie-

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen har fastställt en arbetsordning vars

bolagslagen.

innehåll omprövas årligen. I arbetsordningen har

Ersättningar till styrelseledamöter

styrelsen fastställt den huvudsakliga tidplanen för

Vid årsstämman den 24 april 2012 beslutades att

årets styrelsemöten och deras innehåll. Av arbets-

arvode ska utgå till styrelsens ordförande med

ordningen framgår även vilken typ av ärenden

170 000 kronor och till övriga styrelseledamöter

som kräver beslut av styrelsen. Arbetsordningen

med 85 000 kronor vardera samt att arvode inte

utgör, tillsammans med den särskilt upprättade

utgår till styrelseledamot som är anställd i Reger-

VD-instruktionen, en mandatfördelning mellan

ingskansliet. Vid årsstämman beslutades också

styrelsen och bolagets verkställande direktör.

att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå

Även relationen mellan ägaren och styrelsen

med 25 000 kronor till utskottets ordförande

regleras i arbetsordningen genom föreskriften att

och 20 000 kronor till utskottsledamot samt att
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arvode inte ska utgå till utskottsledamot som är

för ersättningar till ledande befattningshavare

anställd vid Regeringskansliet.

som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om

Berörda arvoden avser perioden fram till

samt gällande ersättningsstrukturer och ersätt-

nästkommande årsstämma. I linje med Statens

ningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet består

Ägarpolicy utgår ingen ersättning till arbetstagar-

av ordförande Christina Rogestam, samt ledamö-

representanter.

terna, Daniel Kristiansson, Gunvor Engström och
Anders Ågren. Utskottet har under 2012 haft fyra

Revisionsutskottet

sammanträden.
De bolagsstämmovalda styrelseledamöternas

Revisionsutskottet har till uppgift att svara för

närvaro vid styrelsemöten och utskottsmöten

beredningen av styrelsens arbete med bolagets finan-

under 2012 framgår av nedanstående tabell.

siella rapportering och har i övrigt de uppgifter som

Tabellen visar närvaron på mötena såsom invald

framgår av koden och aktiebolagslagen.

ledamot.
Styrelse

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bereda frågor inför styrelse-

Ledamot

möten avseende;

Christina Rogestam

9/9

• Bolagets fi nansiella rapportering såsom

Peter Ljung

9/9

6/6

Årsbokslut, Bokslutskommuniké och

Marinette Radebo¹

3/3

3/3

Kvartalsrapporter

Gunvor Engström

7/9

• Hållbarhetsredovisning

Anders Ågren

9/9

• Revisorns opartiskhet och självständighet och

Johan Hallberg²

7/7

5/6

4/4

3/4
1/1

uppmärksamma om revisorn tillhandahåller

Ingrid Engström 3

6/6

3/3

bolaget andra tjänster än revisionstjänster

Ann-Charlotte Jarleryd4

6/6

3/3

2/2

0/0

• Upphandling av revision och revisionstjänster

Daniel Kristiansson

5

Ersättningsutskott

2/4

1/1

• Bolagets interna kontroll och riskhantering
Revisionsutskottet består av ledamöterna Peter
Ljung, ordförande, Ingrid Engström, Ann-Charlotte
Jarleryd och Daniel Kristiansson. Utskottet har

1. Ledamot av styrelsen till och med 24 april 2012
2. Ledamot av styrelsen till och med 29 oktober 2012
3. Ledamot av styrelsen från och med 24 april 2012
4. Ledamot av styrelsen från och med 24 april 2012
5. Ledamot av styrelsen från och med 29 oktober 2012

under 2012 haft sex sammanträden. Bolagets revisor
har deltagit vid fyra av dessa sammanträden.

Revisorer
Ersättningsutskottet

Vid årsstämman den 24 april 2012 utsågs revi-

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter

Lena Möllerström Nording som huvudrevisor, till

är att bereda styrelsens beslut i frågor angående

revisor i Metria. Bolagets revisor avger revisions-

ersättningsprinciper, ersättningar och andra

berättelse för Metrias årsredovisning samt för

anställningsvillkor för bolagsledningen samt att

styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer

ning. Revisorn lämnar även ett revisionsyttrande
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sionsföretaget Grant Thornton Sweden AB, med

över bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredo-

lande direktören. Samordning och förankring

visningen och en rapport över granskningen av

inom områden som inköp, hållbarhet, it och

ersättning till ledande befattningshavare. Delårs-

affärsprocesser samt prövning av frågor av etisk

rapporten per 30 september 2012 har översiktligt

karaktär hanteras av ledningsgruppen. Lön och

granskats av revisorn i enlighet med rekommen-

ersättningar samt övriga förmåner för verkstäl-

dation utfärdad av FAR. Ersättning till revisorer-

lande direktören och andra ledande befattningsha-

na utgår, i enlighet med stämmans beslut, enligt

vare framgår av Metrias årsredovisning för 2012.

löpande räkning.

Inga incitamentsprogram förekommer i Metria.

Verkställande direktör och ledning
Karin Annerwall

Styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den ﬁnansiella rapporteringen

Parö, VD

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolags-

Födelseår: 1961

lagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den

Styrelseuppdrag:

interna kontrollen. Enligt koden och årsredovis-

ULI Service AB,

ningslagen skall styrelsen dessutom årligen lämna

Future Position X.

en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets

Utbildning: Kemi-

system för intern kontroll och riskhantering avse-

ingenjör, teknologie

ende den fi nansiella rapporteringen.

licentiat i värmeteknik, KTH.
Arbetslivserfarenhet: Miljöchef Vattenfall,

Kontrollmiljö

Regionchef Sweco VBB, VD Sweco Theorells.

Genom styrelsens arbetsordning samt genom styrelsens instruktioner för verkställande direktören

Verkställande direktören har till uppgift att an-

respektive styrelsens utskott säkerställs en tydlig

svara för och sköta den löpande förvaltningen av

roll- och ansvarsfördelning ägnad att leda till en

bolagets angelägenheter efter styrelsens riktlinjer

effektiv styrning av verksamheten. Med samma

och anvisningar. I styrelsens arbetsordning och i

syfte har verkställande direktören utfärdat en rad

styrelsens instruktion för verkställande direktören

riktlinjer. Dessa policyer och riktlinjer, däribland

klargörs bland annat arbetsfördelningen mellan

den delegationsordning varigenom ledande tjäns-

styrelsen och verkställande direktören. Genom

temäns ansvar och befogenheter klart defi nieras,

styrelsens arbetsordning, delegationsordningen

följs upp och omarbetas vid behov. Företagsled-

samt föreliggande instruktioner säkerställs att

ningen utarbetar härutöver detaljerade instruk-

frågor av väsentlig betydelse för bolaget eller för

tioner avseende bolagets fi nansiella rapportering.

respektive affärsenhet underställs verkställande

Dessa instruktioner fi nns samlade på bolagets

direktörens och/eller styrelsens prövning. För be-

intranät.

handling av bolagsgemensamma frågor har inom
Metria inrättats en ledningsgrupp bestående av
affärsenhetscheferna, stabscheferna och verkstäl-
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Riskhantering

I bolaget fi nns två controllers vilka har en central

Under 2012 har ett system för nyckeltalsbaserad

roll för analys och uppföljning av affärsenheter-

målstyrning av verksamheten utvecklats. Systemet

nas fi nansiella rapportering samt för att se till att

tar sin utgångspunkt i bolagets långsiktiga mål

de policyer, riktlinjer och övriga instruktioner,

och resulterar i indikatorer med tillhörande mål

som har en inverkan på den fi nansiella rappor-

och system för uppföljning på bolags- och

teringen, följs. I bolagets affärsprocesser ingår

affärsenhetsnivå. Bolagets metoder för projekt-

fi nansiella kontroller avseende godkännande

styrning och hantering av fi nansiella risker i

och redovisning av transaktioner. I boksluts- och

projekt har påbörjats under 2012 och arbetet

rapporteringsprocessen fi nns kontroller bland

kommer att fortsätta under 2013 med bland

annat för projekt med avvikande saldon. I sam-

annat projektvärdering och kvalitetssäkring av

band med regelbundna genomgångar redovisar

bolagets successiva vinstavräkning.

samtliga affärsenhetschefer såväl utfall som årsprognos för bolagets verkställande direktör och

Information och kommunikation

ekonomichef.
Styrelsen utvärderar månadsvis verksamhe-

Information om bolagets policyer, instruktioner,

tens utveckling, resultat och ställning genom

riktlinjer och manualer fi nns på Metrias intranät

ett rapportpaket innehållande utfall, progno-

vilket är tillgängligt för samtliga anställda i bo-

ser och kommentarer till vissa nyckelfaktorer.

laget. Uppdateringar och förändringar i redovis-

Revisionsutskottet, som regelbundet rapporterar

nings- och rapporteringsprinciper kommuniceras

till styrelsen, har en övervakande roll vad gäller

löpande samt vid de regelbundna möten som

effektiviteten i bolagets fi nansiella rapportering,

bolagets ekonomi- och controllerfunktion har.

riskhantering samt styrning och kontroll. Revi-

Nödvändiga informationssystem fi nns för att

sionsutskottet följer upp att bolagets redovisning

säkerställa att tillförlitlig och aktuell information

uppfyller föreliggande krav.

fi nns tillgänglig för ledningen för att den skall
kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt och
effektivt sätt.

Internrevision
Styrelsen har valt att inte inrätta en särskild

Uppföljning och kontrollaktiviteter

intern revision. Bolaget har en enkel operativ
struktur och efterlevnaden av dess styr- och

Bolagets verkställande direktör och ekonomichef

internkontrollsystem följs regelbundet upp av bo-

genomför regelbundna genomgångar avseende det

lagets ekonomer. Controllers genomför dessutom

ekonomiska utfallet med cheferna för respektive

löpande analyser av affärsenheternas rapportering

affärsenhet.

och ekonomiska utfall. Vid behov av specifi ka
internrevisionsinsatser kommer detta att täckas
genom upphandling av externa resurser.
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Gävle den 22 mars 2013

Christina Rogestam
Ordförande

Gunvor Engström
Ledamot

Ingrid Engström

Ann-Charlotte Jarleryd

Ledamot

Ledamot

Daniel Kristiansson
Ledamot

Peter Ljung
Ledamot

Anders Ågren
Ledamot

Per-Åke Jureskog
Arbetstagarrepresentant

Erik Nilsson
Arbetstagarrepresentant

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

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyr-

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upp-

ningsrapporten för år 2012 (på sidorna 45–53)

rättats, och att dess lagstadgade information är

och för att den är upprättad i enlighet med årsre-

förenlig med årsredovisningen och koncernredo-

dovisningslagen.

visningen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat
på denna läsning och vår kunskap om bolaget

Gävle den 22 mars 2013

och koncernen anser vi att vi har tillräcklig
grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår

Grant Thornton Sweden AB

lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt Internatio-

Lena Möllerström Nording

nal Standards on Auditing och god revisionssed i

Auktoriserad revisor

Sverige har.

54

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Metria AB får härmed avge årsredovisning
för verksamhetsåret 2012.

Information om bolaget

Detta fi nansierades genom två kvittningsemissioner

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

i bolaget om 43,2 mnkr och om 60,0 mnkr, samt

mun, Sverige, ägs till 100 procent av den svenska

genom egna medel om 11,4 mnkr.

staten.
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla
tjänster och produkter inom områdena geografisk

Redovisat värde vid förvärv

information, fastighetsinformation och geografisk

mnkr

informationsteknik.

Materiella anläggningstillgångar

15,2

Omsättningstillgångar

72,0

Sveriges Riksdag beslutade den 16 mars 2011
att bolagisera delar av division Metria i Lantmä-

Eget kapital

-

teriet per den 1 maj 2011. Staten förvärvade det

Avsättningar

vilande bolaget Erub AB den 31 mars 2011, som

Kortfristiga skulder

-57,1

namnändrades till Metria AB den 1 maj 2011.

Nettoidentiﬁerade tillgångar och skulder

28,4

-1,7

Metria AB benämns antingen med sitt fulla namn
eller som Metria.
Bolagets rapportering sker i tusentals svenska

Goodwill

86,3

Köpeskilling

114,7

kronor, tkr.

Ägarförhållanden
Förvärvsbalanser

Metria ägs till 100 procent av svenska staten.

I samband med bolagiseringen av delar av Lantmäteriets division Metria den 1 maj 2011, överläts
tillgångar och skulder via rörelseförvärv till
Metria AB till bedömt marknadsvärde. I samband

Flerårsöversikt/Nyckeltal
Metrias ekonomiska utveckling i sammandrag.

med transaktionen uppstod en goodwill om 86,3
mnkr. Köpeskillingen fastställdes till 114,7 mnkr.
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mnkr

2012 maj–dec* 2011

Metrias verksamhet vänder sig till de organisatio-

Nettoomsättning

471,6

300,0

ner som har ett behov av geografisk information.

Rörelseresultat

13,0

-6,3

Myndigheter är Metrias största kundgrupp, följd

Rörelsemarginal, %

2,8

-2,1

av kommuner, bank och fi nans och infrastruktur.

Resultat före skatt

13,4

-6,3

Totalförsvaret, offentlig förvaltning, telekom,

Resultat efter skatt

7,1

-4,7

energi, sökföretag, skog och kreditmarknad är

Avkastning eget kapital, %

7,0

-4,8

andra exempel på viktiga kunder. Bolaget har

12,9

-6,2

också försäljning av geografisk information direkt

Balansomslutning

225,1

243,1

Bland våra medarbetare fi nns bland annat

Eget kapital

105,8

98,7

mätnings- och kartingenjörer, lantmätare, system-

Soliditet, %

47,0

40,6

vetare och systemutvecklare, biologer, geologer,

Kassaﬂöde från
löpande verksamhet

16,1

20,1

Investeringar

8,2

4,3

Avkastning sysselsatt
kapital, %

till privatpersoner.

Investeringar, förvärv från
Lantmäteriet, materiella

15,2

Investeringar, förvärv
från Lantmäteriet,
immateriella

86,3

projektledare, fjärranalysexperter, GIS- och
verksamhetskonsulter. Det stora flertalet har en
akademisk examen från högskola eller universitet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Metria blev miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Medelantal anställda

305

294

En omorganisation genomfördes i början av

Antal anställda

305

329

året. Det har bildats sex nya affärsenheter med

Resultat per aktie, kronor

0,34

-0,23

en struktur som har tagits fram i enlighet med

Nettoskuld

-13,3

-4,4

Deﬁnitioner på sida 57.
* Verksamheten startade den 1 maj 2011.

Metrias erbjudanden, så att vi bättre kan hjälpa
kunderna att utveckla sina verksamheter. Målsättningen är också att den nya organisationen ska ge
kortare beslutsvägar, vilket gör oss mer flexibla.
Ledarskapet ska vara nära, snabbt och effektivt

Information om verksamheten

och varje medarbetare ska veta sina uppsatta mål,

Metria är Sveriges ledande bolag inom geografisk

sitt ansvar och sina befogenheter.

information och geografisk informationsteknik.
Vi erbjuder våra kunder en kombination av varor,
tjänster och kunskap som baseras på geografisk

Nettoomsättning och resultat

information. Våra medarbetare har kompetens

Bolagets nettoomsättning för året uppgick till

kring insamling av data och de hjälper kunder

471,6 mnkr (300,0). Rörelseresultatet uppgick

att implementera geografisk information i sin

till 13,0 mnkr (-6,3) vilket motsvarar en rörelse-

verksamhet. Vi är verksamma i hela kedjan, från

marginal om 2,8 procent (-2,1). Rörelseresultatet

insamling till publicering av data. Vi hjälper våra

visar en kraftig förbättring i jämförelse mot före-

kunder att samla in, bearbeta och använda geo-

gående år. Det är framförallt omsättningen inom

grafisk information.

affärsenheten Produkter som har varit hög och gett
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ett stort bidrag till bolagets lönsamhet. Debiterings-

Deﬁnitioner

graden har generellt ökat inom bolaget i jämförelse

Avkastning eget kapital

mot föregående år, vilket gett en positiv effekt på

Resultat efter skatt i procent av periodens utgå-

resultatet.

ende eget kapital.

Under det fjärde kvartalet 2012 har stort fokus lagts på resultatförbättringar. Satsningar har

Avkastning sysselsatt kapital

gjorts på att stimulera orderingången genom ökad

Rörelseresultat plus fi nansiella intäkter i procent

försäljning. Kostnadsbesparingar/effektiviseringar

av utgående sysselsatt kapital.

har gjorts inom samtliga affärsenheter och inom
de administrativa funktionerna. Resultatet efter

Rörelsemarginal

skatt uppgick till 7,1 mnkr (-4,7).

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Resultat efter ﬁnansiella poster, per kvartal

Soliditet
13 453

15000

Eget kapital i procent av balansomslutningen på
balansdagen.

10000

Sysselsatt kapital

5000
0

Balansomslutningen minus icke räntebärande
0

6 440

2 728

965

340

1 496

4 532

-5000

skulder.

-6 273

-10000

- 9 341

-15000

Q1

Q2

Q3

Q4

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Resultat per kvartal 2012

Resultat per kvartal 2011

Ackumulerat resultat 2012

Ackumulerat resultat 2011

Likviditet och ﬁnansiell ställning
Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av året
till 105,8 mnkr och soliditeten till 47,0 procent.
Vid utgången av året fanns en outnyttjad checkräkningskredit på 70 mnkr. Under året uppgick investeringarna till totalt 8,2 mnkr och bestod i huvudsak
av dataservrar, mätutrustningar och bilar.

Kassaﬂöde
Kassaflödet under året uppgick till 8,8 mnkr.
Den löpande verksamheten har bidragit med
16,1 mnkr, investeringsverksamheten har
belastat kassaflödet med -7,3 mnkr.
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Finansiella mål

kunna behålla och utveckla denna kompetens.

Vid årsstämman i april 2014 förväntas ägaren

Det fi nns vissa svårigheter att rekrytera inom

fastställa de fi nansiella målen.

vissa grupper. Det råder bland annat brist på
utbildade mätningsingenjörer vilket gör det svårt

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

att rekrytera rätt personal.

Risk är här defi nierat som en händelse som påver-

Finansiella risker

kar bolagets möjlighet att uppnå sina verksam-

Den fi nansiella risknivån är låg. Bolagets kapital-

hetsmål och genomföra sina strategier. Identifie-

kostnad minimeras genom effektiva fi nansierings-

ring av riskerna har utgått från de affärsrisker

lösningar samt effektiv hantering och kontroll av

som rapporterats av verksamheterna. Riskerna

bolagets fi nansiella risker.

har sedan värderats av ledningen och bedömningen är baserad på sannolikhet och konsekvens.
De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara omvärldsrisker och projektrisker.

Myndighetskunder
De kunder som tidigare samarbetat med oss genom myndighetssamverkan måste i fortsättningen
handla upp dessa tjänster genom LOU. Risken

Omvärldsrisk

fi nns att dessa långa kundrelationer bryts genom

Konjunkturnedgång ger ofta en förändring i ef-

att kunden handlar upp en annan leverantör.

terfrågan, vilket leder till att kunder kan påverkas
negativt, positivt eller är neutrala. Metria strävar

Datadelning

därför efter att bredda kundbasen för att med

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

detta parera för eventuell konjunkturpåverkan.

spire, med syftet att ge bättre tillgång till offentliga geodata, för tillämpning på miljöfrågor, via

Projektrisker

tjänster på Internet. Motivet är att myndigheter

Handhavandet av projekten kan innebära en risk,

på ett effektivare sätt ska kunna utbyta data med

förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvali-

varandra. Detta rör sig till största delen om Lant-

tetsmässigt och enligt tidsplan. Riskhanteringen

mäteriets geodata. Tidigare har myndigheterna

i projektverksamheten har under året förbättrats

köpt dessa data från Lantmäteriets återförsäljare,

genom införandet av en gemensam projektstyr-

i första hand Metria, nu kan de som alternativ

ningsmodell.

betala en avgift och få tillgång till data i obearbetad form för eget bruk. Stora myndigheter och

Risker i medarbetarperspektivet

kommuner har redan tecknat avtal för datadel-

Metria står inför en period av stora pensions-

ning och fler väntas följa efter. Metrias roll som

avgångar inom de närmsta fyra till fem åren.

återförsäljare kommer därför att förändras till att

Detta innebär att rekryteringarna kommer att bli

mer fokusera på försäljning av förädlade data.

betydande, såväl ersättningsrekryteringarna som
nyrekryteringarna.
Metria har en hög och god kompetens bland
företagets medarbetare. Det är av stor vikt att
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Känslighetsanalys

Under de kommande fem åren kommer mellan 40

Personalkostnader

och 49 medarbetare att gå i pension. Det innebär

Metria är personalintensivt och personalkostna-

att det kommer att fi nnas ett stort rekryteringsbe-

derna står för drygt 40 procent av de totala kost-

hov förutom den normala personalomsättningen.

naderna. 1 procents högre lönenivå motsvarar på

Kompetensväxlingar och karriärsvägar blir vik-

årsbasis knappt 2,0 mnkr ökade lönekostnader.

tiga instrument för att möta framtida behov och
för att säkerställa en fortsatt god kompetens.

Påverkan av räntenivå

Inom Metria fi nns en bredd av olika kunskaper

Eftersom Metria inte har några långfristiga

och kompetenser gällande geografisk information

skulder har en ränteförändring ingen nämnvärd

och teknologi, tillsammans med expertkompetens

påverkan på bolagets kostnader.

inom vissa områden. Metria värdesätter denna
kunskap och kompetens högt då den ligger till

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

grund för det kvalitativa arbete och det goda
resultat vi gör. Ett bra ledarskap är en förutsättning att lyckas som företag och cheferna har god

Några väsentliga händelser efter rapportperiodens

kompetens. Metria har under året arbetat med att

utgång fi nns inte att rapportera.

utveckla cheferna bland annat i förändringsarbete
och gemensamt språk för att organisationen ska

Medarbetare

kunna möta de förändringar som fortfarande
pågår efter bolagiseringen på ett positivt sätt.

Metria har en hög ambition av att vara en attraktiv arbetsgivare. Bolaget fortsätter därför att
arbeta med utvecklingen av en god arbetsmiljö,

Ersättning till ledande befattningshavare

tillse att vi har en rättvis och jämställd lönebild-

Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar

ning samt har målsättningen att medarbetarna får

till ledande befattningshavare. Riktlinjer om

arbeta med spännande och utvecklande uppdrag.

ersättning till ledande befattningshavare besluta-

Medarbetare har tillgång till en gemensam före-

des vid bolagsstämman den 24 april 2012. Metria

tagshälsovård och Metria är en arbetsgivare som

följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor

arbetar aktivt med friskvård.

för ledande befattningshavare i företag med statligt

Sjuktalet för år 2012 är 2,5 procent vilket visar

ägande. Principerna framgår av Bolagsstyrnings-

en minskning av sjukfrånvaron under det senaste

rapporten. Information om berörd krets och bola-

året, då främst bland de som varit långtidssjuk-

gets process för att hantera ersättning till ledande

skrivna.

befattningshavare framgår av not 5 på sida 69.

Under året har fler medarbetare slutat än vad
som har rekryterats. Det beror bland annat på att
rekryteringar inte har gjorts efter de som har lämnat

Miljöinformation

bolaget i samma omfattning som tidigare. Det är ett

I början av 2012 slutfördes arbetet med att

val som oftast handlar om att se över vilka behov av

bygga upp miljöledningssystemet vilket resulte-

kompetenser Metria kommer att ha framåt.

rade i att Metria blev miljöcertifierat enligt
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ISO 14001:2004. Det fortsatta arbetet under

Förslag till vinstdisposition

2012 har varit inriktat på att stärka och utveckla

Till årsstämmans förfogande står följande vinst-

miljöledningssystemet.

medel i kronor:

Under året har även projekt genomförts som på

Överkursfond

82 618 246,00

ett positivt sätt bidragit till en bättre miljömässig

Balanserad förlust

-4 702 375,87

hållbarhet:

Årets vinst

• Metria deltar i samarbetsprojekt med världsna-

Totalt

7 105 041,49
85 020 911,62

turfonden (WWF) där vi med hjälp av bildanalyser av satellitbilder kan få fram informa-

Styrelsen och verkställande direktören i Metria

tion om eventuell avskogning i samband med

AB föreslår att till förfogande stående vinstmed-

produktion av biobränsle.

len på 85 020 911,62 överförs i ny räkning.

• I samarbetet med Göteborgs universitet och
Artdatabanken har Metria tagit fram metoder
för att över stora geografiska områden analy-

Årsstämma

sera skador på lövträd.

Metria AB:s årstämma äger rum 2013-04-25 i

• Metria erbjuder laserdata som kan användas till

Stockholm.

att bygga höjdmodeller som i sin tur kan användas i många miljötillämpningar. Exempelvis vid
skogsanalyser, simuleringar och riskanalyser,

Kalendarium

markanvändning med mera.

Årsredovisning 2012

2013-03-25

Årsstämma

2013-04-25

• Bildanalyser som används i forskning kring
biobränslen.

Delårsrapport Q1 2013

2013-04-26

• Geografiska analyser, bland annat strandkar-

Delårsrapport Q2 2013

2013-08-15

teringar för uppföljning av strandskydd och

Delårsrapport Q3 2013

2013-10-25

muddringar, saneringsåtgärder vid till exempel
oljeutsläpp samt som beslutsunderlag.
• Analyser på uppdrag åt Jordbruksverket av
exploatering av jordbruksmark som skedde
mellan åren 2006 och 2010.
Vi har också kommit igång med det interna miljöarbetet kring tre områden som är viktiga:
• Få igång det lokala miljöarbetet på kontoren.
• Bygga upp leverantörsregistret med information
om miljöansvar.
• Ta fram miljöutbildningen.
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Vad beträffar företagets resultat och ställning
i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar.

Ekonomiska sammanställningar
Resultaträkning

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Not

2012

2011*

Nettoomsättning

2

471 581

299 956

Övriga rörelseintäkter

2

3 536

4 724

475 117

304 680

-182 353

-111 151

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

3, 4

-70 080

-59 466

Personalkostnader

5, 6

-193 854

-130 478

7

-15 762

-9 901

-50

-

-462 099

-310 996

13 018

-6 316

451

113

-16

-70

435

43

13 453

-6 273

Avskrivn. materiella och immateriella anläggn.tillg.
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från ﬁnansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

Räntekostnader och liknande resultatposter
Finansnetto

Resultat efter ﬁnansiella poster

Bokslutsdispositioner

9

-2 820

-

Skatt på årets resultat

10

-3 528

1 571

7 105

-4 702

Årets resultat
* Verksamheten startade den 1 maj 2011.
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Balansräkning

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Not

2012-12-31

2011-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

11

71 997

80 649

71 997

80 649

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

5 480

6 817

Inventarier, verktyg och installationer

13

10 673

8 458

16 153

15 275

-

1 571

-

1 571

88 150

97 495

7 369

14 340

96 687

114 322

2 880

733

16 771

11 766

123 707

141 161

13 251

4 413

Summa omsättningstillgångar

136 958

145 574

Summa tillgångar

225 108

243 069

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

14

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Upparbetade, ej fakturerade intäkter

15

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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16

Balansräkning, fortsättning

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Not

2012-12-31

2011-12-31

20 755

20 755

20 755

20 755

Överkursfond

82 618

82 618

Balanserad vinst eller förlust

-4 702

-

7 105

-4 702

85 021

77 916

105 776

98 671

2 820

-

309

751

-

134

309

885

20 417

36 409

Leverantörsskulder

39 768

32 435

Övriga kortfristiga skulder

17 300

25 105

38 718

49 564

Summa kortfristiga skulder

116 203

143 513

Summa eget kapital och skulder

225 108

243 069

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

17

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

18

Avsättningar

19

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Fakturerade, ej upparbetade intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

21
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Förändringar i eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

100

-

-

100

Kvittningsemission 2011-04-27, 8 648 695 aktier

8 649

34 595

-

43 244

Kvittningsemission 2011-06-22, 12 005 867 aktier

12 006

48 023

-

60 029

-

-

-4 702

-4 702

20 755

82 618

-4 702

98 671

20 755

82 618

-4 702

98 671

-

-

7 105

7 105

20 755

82 618

2 403

105 776

Belopp i tusentals kronor (tkr)

2011
Eget kapital vid årets ingång

Årets resultat
Utgående eget kapital 2011-12-31

2012
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Utgående eget kapital 2012-12-31
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Kassaﬂödesanalys

Belopp i tusentals kronor (tkr)

2012

2011*

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före ﬁnansiella poster

13 453

-6 273

15 762

9 901

Avsättningar

-576

-811

Reavinster

-722

-

-2 827

-

25 090

2 817

Ökning (-) Minskning (+) av pågående arbete

-9 021

22 069

Ökning (-) Minskning (+) av övriga rörelsefordringar

11 352

-54 821

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

-11 318

50 072

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

16 103

20 137

-

-11 448

972

-

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-8 237

-4 276

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-7 265

-15 724

Årets kassaﬂöde

8 838

4 413

4 413

-

13 251

4 413

Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet
Avskrivningar

Betald inkomstskatt
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av rörelse
Sålda materiella anläggningstillgångar

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut
* Verksamheten startade den 1 maj 2011.
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Noter

Not 1

Redovisningsoch värderingsprinciper

på den prognos som fastställts av företagsledningen för de närmaste fyra åren.
Bolaget har gjort en värdering per 31 december

Allmänt

2012 som inte visade på något nedskrivningsbehov.
Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med

10 år för den del som avser verksamhetsöver-

Årsredovisningslagen (ÅRL) samt uttalanden från

låtelserna från Lantmäteriet vid Metrias bildande.

Rådet för fi nansiell rapportering.

Nyttjandeperioden återspeglar företagets uppskattning av den period under vilken framtida

Klassiﬁcering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och
avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter

ekonomiska fördelar som goodwillposten representerar kommer företaget tillgodo.
Övrig goodwill skrivs av på 5 år.
Utöver goodwill förekommer inga immateriella anläggningstillgångar.

mer än tolv månader räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
består i allt väsentligt enbart av belopp som för-

Materiella anläggningstillgångar

väntas återvinnas eller betalas inom tolv månader

Materiella anläggningstillgångar redovisas till

räknat från balansdagen.

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade

Värderingsprinciper, med mera

nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset,

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats

kostnader som direkt kan hänföras till förvär-

till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

vet och utgifter för att iordningställa tillgången
fram till dess att den är färdig att sättas i bruk.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningar redovisas utifrån förväntad och
bedömd nyttjandeperiod med tillämpning av lin-

Bolaget har både inkråmsgoodwill och förvärvs-

jär avskrivningsmetod. Avskrivning påbörjas när

goodwill. Inkråmsgoodwill har en bedömd nytt-

tillgångarna är färdiga för avsett bruk.

jandeperiod på 5 år och förvärvsgoodwill på 10 år.
Avskrivning av immateriella tillgångar sker
linjärt över bedömd nyttjandeperiod.

Bedömda nyttjandeperioder är:
Fordon, datorer, GPS-mottagare, 3 år.

Goodwill

Övriga inventarier, 3–5 år.

Goodwill utvärderas årligen eller när indikation

De tillgångar som övertogs från Lantmäteriet

om nedskrivningsbehov föreligger, genom att för-

skrivs av enligt kvarstående nyttjandeperiod

väntade framtida kassaflöden bedöms. Använda

vilket innebär att avskrivningsperioden kan vara

prognoser avseende framtida kassaflöden baseras

kortare för dessa.
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Fordringar

Värderingen av projekt till fast pris görs med

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde

budgeterade kostnader/intäkter som grund samt

minskat med eventuella nedskrivningar.

en bedömning av värdet av projekten på balansdagen.
Värderingen av projekt till löpande räkning

Fordringar och skulder i utländsk valuta

görs med nedlagd tid och omkostnader som grund

Fordringar och skulder i utländsk valuta ska

i förhållande till bokförda intäkter.

omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser
på rörelsefordringar, fi nansiella fordringar och

Värderingen kan resultera i antingen en tillgång eller en skuld.

skulder redovisas bland rörelsens poster.

Kundfordringar
Pågående arbeten

Kundfordringar redovisas till det belopp som

Pågående arbeten värderas enligt metoden Succes-

förväntas inflyta efter avdrag för osäkra ford-

siv vinstavräkning.

ringar som bedömts individuellt. Kundfordrans

Ett entreprenadavtal är ett uppdrag som följer
av ett särskilt framförhandlat avtal och som avser

förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats
till nominellt belopp utan diskontering.

produktion av ett objekt eller flera objekt som
står i nära samband med, eller är beroende av,
varandra med avseende på utformning, teknik,

Likvida medel

funktion eller användning.

Likvida medel omfattar kassa och omedelbart

Ett fastprisuppdrag är ett entreprenaduppdrag

tillgängliga banktillgodohavanden.

där avtal har slutits om ett fast pris för hela uppdraget eller per producerad enhet och där priset
kan höjas på grund av klausuler om kompensa-

Leverantörsskulder

tion för prisstegringar.

Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och

Ett uppdrag på löpande räkning är ett entre-

värderas utan diskontering till nominellt belopp.

prenadavtal där ersättning utgår för de utgifter
som omfattas av avtalet samt ett procentuellt
tillägg på dessa utgifter eller med ett tillägg i form

Pensioner

av ett fast belopp.

Bolaget har både avgiftsbestämda och förmåns-

Uppdragsinkomsten matchas mot uppdragsut-

bestämda pensionsplaner. I inkråmsöverlåtelsen

gifter i förhållande till uppdragets färdigställande-

från Lantmäteriet ingick en förmånsbestämd

grad på balansdagen. Resultatet blir att intäkter,

tjänstepensionsskuld. Denna skuld berör ett fåtal

kostnader och därmed resultat hänförs till den

personer.

redovisningsperiod under vilken arbetet utförs.
I Metria används i huvudsak, fast pris och

Den avgiftsbestämda planen tillämpas från
och med bildandet av bolaget och tryggas genom

löpande räkning som ersättningsformer för upp-

inbetalning till försäkringsbolag. En avgiftsbe-

drag/projekt.

stämd pensionsplan är en pensionsplan enligt
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vilken ett företag betalar fasta avgifter till en

belopp som redan redovisats som intäkt, redovisas

separat juridisk enhet. Företaget har därefter inga

det belopp för vilket betalning inte längre är san-

rättsliga eller informella förpliktelser att betala

nolikt som en kostnad istället för som en justering av

ytterligare avgifter relaterat till den anställdes

det intäktsbelopp som ursprungligen redovisats.

intjänade pensioner.

Leasing
Skatt

All leasing klassificeras i redovisningen som

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskju-

operationell.

ten skatt. Uppskjutna skattefordringar avseende
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är

Not 2

Intäkternas fördelning

sannolikt att dessa kommer att medföra lägre
skatteutbetalningar i framtiden. Redovisad inkomstskatt motsvarar den uppskjutna skatten.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när

2012

2011

Tjänster

471 581

299 956

Summa

471 581

299 956

2 073

4 366

I nettoomsättningen ingår
intäkter från:

företaget har ett formellt eller informellt åtagande

I övriga intäkter ingår
intäkter från:

som en följd av en inträffad händelse och det är

EU-bidrag

troligt att ett utflöde av resurser krävs för att

Övrigt

1 463

358

reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning

Summa

3 536

4 724

av beloppet kan göras.

Not 3

Ersättning till revisorerna

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

Grant Thornton Sweden AB

drag görs för lämnade rabatter.

Revisionsuppdraget

För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten fördelas jämnt över perioden. Varuleveranser
intäktsredovisas när väsentliga risker och förmåner
som är förknippade med varornas ägande har överförts 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
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Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa

2012

2011

347

328

211

200

-

134

558

662
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Not 4

Operationella leasingavtal

Not 5

Ersättning till ledande
befattningshavare

Nominella värdet av framtida minimileaseavgif-

Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättning-

ter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

ar till ledande befattningshavare. Riktlinjer om

fördelar sig enligt följande:

ersättning till ledande befattningshavare besluta2012

2011

des vid bolagsstämman den 24 april 2012. Metria

Förfaller till betalning inom
ett år

1 836

1 800

följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

1 956

3 600

Summa

3 792

5 400

för ledande befattningshavare i bolag med statligt

Leasingkostnader och leasingintäkter avseende

ägande. Principerna framgår av Bolagsstyrningsrapporten. Information om berörd krets och bolagets process för att hantera ersättning till ledande
befattningshavare framgår av not 6 på sid 70.

operationella leasingavtal uppgår under året till
följande:
Leasingkostnader

2012

2011

1 833

551

Ledande befattningshavare

Funktion

Karin Annerwall Parö

VD

Hanna Aspklint

Kommunikationschef

Martin Davidson

Aﬀärsenhetschef

Jörgen Forsgren

Aﬀärsenhetschef

Helena Hedlund

Ekonomichef

Peter Jacobson
Pär Johansson

Not

fr.o.m. 12/3

Lön

Övriga
förmåner

Pensionskostnad*

1 732

48

755**

436

48

608

106

734

198

201

37

Utvecklingschef

721

162

Aﬀärsenhetschef

675

131

Madeleine Lennartsson

HR-chef

729

152

Lotta Lindbom

Aﬀärsenhetschef

651

274

Ken Meyer

Aﬀärsenhetschef

641

136

Mats Möller

Ekonomichef

457

76

Anders Öryd

Aﬀärsenhetschef

fr.o.m. 17/9

t.o.m. 30/9

Summa

601
8 186

101
48

2 176

* Inklusive löneskatt.
** Inkluderar även pensionskostnader avseende 2011.

Förändringar i kretsen ledande befattningshavare
Helena Hedlund tillträdde tjänsten som ekonomichef 2012-09-17. Mats Möller hade ekonomichefstjänsten
till och med 2012-09-30. Hanna Aspklint tillträdde som kommunikationschef 2012-03-12.

69

Noter, fortsättning

Not 6

Personal

Medelantalet anställda

2012

2011

2012

2011

5

2

Verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare på balansdagen

Kvinnor

104

93

Män

201

201

Kvinnor

Summa

305

294

Män

6

5

Summa

11

7

Löner, ersättningar,
sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till
styrelsen och verkställande
direktören
Löner och ersättningar
till övriga anställda

Sjukfrånvaro
2012
2 435

129 924

2011*
1 505

83 442

Totalt löner och
ersättningar

132 359

84 947

Sociala avgifter enligt
lag och avtal

40 563

31 484

Pensionskostnader för
styrelsen och verkställande
direktören

755

319

15 753

10 601

Totala sociala avgifter
och pensionskostnader

57 071

42 404

2,5

3,1

52,4

67,0

- sjukfrånvaro för män, %

2,5

2,1

- sjukfrånvaro för kvinnor, %

2,6

5,1

- anställda –29 år, %

3,6

1,3

1,7

2,0

3,9

5,1

- anställda 30–49 år, %
- anställda 50 år–, %

Riktlinjer för ersättning till styrelsen
och ledande befattningshavare
till styrelse. Till styrelsens ordförande och ledamöter
utgår arvode enligt beslut på extra bolagsstämma den
24 april 2012. Ingen pensionsersättning eller andra
förmåner utgår till styrelsen. Arvode utgår inte till

189 430

127 351

styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.
I linje med Statens Ägarpolicy erhåller arbetstagar-

* Verksamheten startade den 1 maj 2011.

Styrelseledamöter
och ledande
befattningshavare

- långtidssjukfrånvaro, %

Metria följer statens riktlinjer vad gäller ersättning

Pensionskostnader
för övriga anställda

Totalt löner, ersätt ningar,
sociala avgifter och pensionskostnader

Total sjukfrånvaro, %

representanter ej styrelsearvode.

2012

2011

Pensioner
Ledande befattningshavare (exkl. VD) och övriga

Styrelseledamöter
på balansdagen

anställda omfattas av ITP1-planen.

Kvinnor

4

3

Avseende personal som anställdes vid över-

Män

5

5

gången från Lantmäteriet till Metria AB omfattas

Summa

9

8

de även av en pensionspremietrappa. Anställda
som vid övergången hade delpension eller var
långtidssjukskrivna kvarstår i SPV och omfattas
av pensionsavtalet PA03.
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Pensionsålder för verkställande direktören och

Not 8

övriga ledande befattningshavare är 65 år.

Övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter
2012

Avtal om avgångsvederlag
Verkställande direktören har en uppsägningstid

2011

Ränteintäkter

451

113

Summa

451

113

om sex (6) månader från båda parter. Uppsägningen skall ske skriftligen. Under uppsägningen

Not 9

Bokslutsdispositioner

är verkställande direktören berättigad till samt2012

2011

370

-

Förändring av
periodiseringsfond

2 450

-

Summa

2 820

0

liga 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.

Skillnad mellan bokförda
avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

Bolaget skall under anställningstiden årligen
avsätta till en pensionsplan utformad av den

Not 10 Skatt på årets resultat

verkställande direktören ett belopp som motsvarar
2012

30 procent av den aktuella fasta lönen. Bolaget ska
också under anställningstiden bekosta och vid-

Aktuell skatt för året

makthålla en sjukvårdsförsäkring för den verkstäl-

Uppskjuten skatt på aktiverade underskottsavdrag

lande direktören.

-3 528

-

-

1 571

-3 528

1 571

2012-12-31

2011-12-31

86 410

-

-Via rörelseförvärv

-

86 300

-

110

Summa

Not 7

Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

Goodwill
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Not 11 Goodwill

2012

2011

8 652

5 761

Vid årets ingång

1 892

Årets förändringar

2 837

2011

Inventarier, verktyg och
installationer

4 273

2 248

-Inköp

86 410

15 762

9 901

Utgående ackumulerade
anskaﬀningsvärden

86 410

Summa

Ingående avskrivningar

-5 761

-

-Avskrivningar

-8 652

-5 761

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-14 413

-5 761

Utgående restvärde
enligt plan

71 997

80 649

Årets förändringar
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Not 14 Uppskjuten skattefordran

Not 12 Maskiner och andra tekniska
anläggningar
2012-12-31

2011-12-31

8 710

-

-

7 338

-Inköp

1 674

1 372

-Försäljningar och
utrangeringar

-405

-

9 979

8 710

Vid årets ingång
Årets förändringar
-Via rörelseförvärv

Utgående ackumulerade
anskaﬀningsvärden

2012-12-31

2011-12-31

Uppskjuten skattefordran
avseende aktiverade
underskott savdrag

-

1 571

Summa

0

1 571

Not 15 Upparbetade, ej fakturerade intäkter
2012-12-31

2011-12-31

Fastprisuppdrag

2 825

2 613

Årets förändringar

Löpande räkning

4 544

11 727

-Försäljningar och
utrangeringar

Summa

7 369

14 340

Ingående avskrivningar

-Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde
enligt plan

-1 893

-

231

-

-2 837

-1 893

-4 499

-1 893

5 480

6 817

Not 16 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Förutbetalda hyror

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

Vid årets ingång

2012-12-31

2011-12-31

10 706

-

Årets förändringar

2011-12-31

2 687

3 516

Förutbetalda licensavgifter

3 715

1 401

Förutbetalda avgifter,
Lantmäteriet

8 021

5 265

Förutbetalda teleavgifter

676

-

154

-

-

7 802

Förutbetalda
försäkringspremier

6 564

2 904

Upplupna ränteintäkter

320

-

-127

-

Upplupna övriga intäkter

200

1 000

Utgående ackumulerade
anskaﬀningsvärden

17 143

10 706

Ingående avskrivningar

-2 248

-

51

-

-Via rörelseförvärv
-Inköp
-Försäljningar och
utrangeringar

Övriga poster

Årets förändringar
-Försäljningar och
utrangeringar
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2012-12-31

-Avskrivningar

-4 273

-2 248

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-6 470

-2 248

Utgående restvärde
enligt plan

10 673

8 458

Summa

998

584

16 771

11 766
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Not 17 Aktiekapital

Not 21 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

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

2012-12-31
Upplupna löner

Not 18 Obeskattade reserver

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt
plan

2012-12-31

2011-12-31

370

-

2 450

-

Summa

2 820

0

Not 19 Avsättningar
2012-12-31
Vid årets ingång

2011-12-31

885

-

-

1 666

Ianspråktaget under
perioden

-576

-781

Avsättning vid årets utgång

309

885

Via rörelseförvärv

849

489

Upplupna semesterlöner

11 520

12 353

Upplupna sociala avgifter

3 860

3 900

2 115

2 510

3 275

2 150

-

9 621

600

3 214

Förutbetalda intäkter

10 048

10 568

Reservation
kompetensutveckling

3 020

2 862

Övriga poster

3 431

1 897

38 718

49 564

Upplupna pensionskostnader
Upplupen särskild
löneskatt

Periodiseringsfond

2011-12-31

Upplupna kostnader
dataköp Lantmäteriet
Reservation för
kundåtaganden 2012

Summa

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2013-04-25 för fastställelse.

Not 20 Fakturerade, ej upparbetade intäkter
2012-12-31

2011-12-31

Fastprisuppdrag

4 930

2 569

Löpande räkning

15 487

33 840

Summa

20 417

36 409
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar

som skulle kunna påverka den bild av bolaget som

härmed att årsredovisningen har upprättats i

skapats av årsredovisningen. Förvaltningsberättel-

enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för

sen ger en rättvisande översikt över utvecklingen

fi nansiell rapporterings rekommendation RFR2

av företagets verksamhet, ställning och resultat

samt god redovisningssed och ger en rättvisande

samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-

bild av företagets verksamhet, ställning och resul-

faktorer som företaget står inför.

tat. Ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat

Gävle den 22 mars 2013

Christina Rogestam
Ordförande

Gunvor Engström
Ledamot

Ingrid Engström
Ledamot

Ann-Charlotte Jarleryd
Ledamot

Daniel Kristiansson
Ledamot

Peter Ljung
Ledamot

Anders Ågren
Ledamot

Per-Åke Jureskog
Arbetstagarrepresentant

Erik Nilsson
Arbetstagarrepresentant

Karin Annerwall Parö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording
Auktoriserad revisor
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-

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Metria AB, org. nr 556799-2242

Rapport om årsredovisningen

rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-

Vi har reviderat årsredovisningen för Metria AB

åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till

för år 2012.

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kon-

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

troll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens

Det är styrelsen och verkställande direktören

och verkställande direktörens uppskattningar i

som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-

redovisningen, liksom en utvärdering av den över-

ning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-

gripande presentationen i årsredovisningen.

visningslagen och för den interna kontroll som

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat

styrelsen och verkställande direktören bedömer är

är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som

våra uttalanden.

inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild

på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-

av Metria AB:s fi nansiella ställning per den 31 de-

nen enligt International Standards on Auditing

cember 2012 och av dess fi nansiella resultat och

och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

och utför revisionen för att uppnå rimlig säker-

visningens övriga delar.

het att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

En revision innefattar att genom olika
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland an-

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar

nat genom att bedöma riskerna för väsentliga

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

även reviderat förslaget till dispositioner beträf-

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna

fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens

riskbedömning beaktar revisorn de delar av

och verkställande direktörens förvaltning för

den interna kontrollen som är relevanta för hur

Metria AB för år 2012.

annan information i årsredovisningen. Revisorn

bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en
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Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar

Uttalanden

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

dispositioner beträffande bolagets vinst, och det

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande

är styrelsen och verkställande direktören som har

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten

ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Gävle den 22 mars 2013

Revisorns ansvar

Grant Thornton Sweden AB

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala
oss om förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst och om förvaltningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god

Lena Möllerström Nording

revisionssed i Sverige.

Auktoriserad revisor

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst har vi granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
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