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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Detta är fjärde året som Sweco presenterar en hållbarhetsredovisning 
som en del av årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen syftar till att 
ge information om Swecos hållbarhetsarbete; väsentliga hållbarhets-
frågor, risker och möjligheter, hållbarhetsmål, hur bolaget arbetar med 
frågorna och vilka resultat vi uppnått under 2020. 

Framsteg under 2020
Omständigheterna under 2020 har varit mycket speciella på grund av 
Covid-19-pandemin. Vi har anpassat oss till omständigheterna under 
årets gång samtidigt som vi har fortsatt att leverera i våra kundprojekt 
och ökat takten i vårt interna hållbarhetsarbete. Bland det vi har uppnått 
under 2020 ingår:
•  En framgångsrik och effektiv övergång till distansarbete, med som 

mest 14 000 medarbetare som arbetade hemifrån. Ett globalt krishan-
teringsteam och lokala krishanteringsteam i affärsområdena har gett 
stöd till övergången, och våra medarbetare anpassade sig mycket väl.

•  Trots pandemin förblir medarbetarna motiverade och bidrar till våra 
kundprojekt över hela världen, som framgår av exemplen längst ner  
på denna sida.

•  Utvecklade vår uppförandekod och definierade vårt ansvar som före-
tag i samhället. Koden utgör numera också en tydlig del av vår kvali-
tets-, miljö- samt hälso- och säkerhetspolicy. 

•  Resultat från medarbetarundersökningen som visar att medarbetarna 
är stolta över att arbeta på Sweco (poäng 4,3 av 5). 

•  Alla Swecos hemmamarknader har satt upp viktiga milstolpar och tagit 
fram färdplaner för att nå Sweco-koncernens mål om klimatneutralitet 
till 2040.

•  Anslutit oss till Science Based Targets initiative och satt upp mål om 
att minska utsläppen i linje med SBT:s ambition för företag om en upp-
värmning om högst 1,5°C.

•  Efter årets slut har Sweco gått med i FN:s Global Compact, vilket inne-
bär att vi följer deras principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt 
och miljö.

VÅR VERKSAMHET
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. 
Det gör vi genom vårt kvalificerade utbud inom områdena tekniska  
konsulttjänster, miljö och arkitektur. 

Hållbarhet är kärnan i Swecos verksamhet och utgör en integrerad del 
av vår strategi. Vi levererar hållbarhet i våra kundprojekt och tar ansvar 
för hur vi bedriver verksamhet och agerar som företag. Som Europas 
ledande företag inom vår bransch använder vi vår storlek och omfattande 
kunskapsbank för att erbjuda lösningar på globala utmaningar samt 
främja en hållbar utveckling. Som konsulter är vi ofta djupt involverade 

redan i ett tidigt skede i projekten, med många möjligheter att påverka 
resultatet i en mer hållbar riktning.

I takt med att Sweco fortsätter att växa ökar även vår förmåga att planera 
och utforma framtidens hållbara samhällen och städer. Oavsett om vi växer 
organiskt eller genom förvärv stärker nya kollegor och kompetenser vår 
förmåga att leverera utifrån hållbarhet i våra kundprojekt. De företag som 
Sweco förvärvade under 2020 bidrar i synnerhet till att stärka vår ställ-
ning inom hållbar stadsutveckling och infrastruktur. Förvärven beskrivs 
ytterligare i strategiavsnittet på sidan 6 i årsredovisningen.

Under 2020 lanserade Sweco värdeerbjudandet Transforming Society 
Together. Det tar ett bredare grepp på hur vi gör samhällen mer hållbara 
genom att försöka hitta lösningar på globala utmaningar tillsammans 
med våra kunder. Erbjudandet beskrivs närmare i strategiavsnittet på 
sidorna 6–9 i årsredovisningen, tillsammans med Swecos vision, kund-
löfte och affärsmodell. 

Väsentlighetsanalys
På Sweco är vår uppfattning att om vi tillsammans ska kunna omvandla 
samhället måste vi arbeta med de hållbarhetsområden som är mest 
väsentliga för vår affärsverksamhet och våra intressenter. Swecos 
väsentlighetsanalys är anpassad till kraven i GRI Standards 2016. 

Klimatanpassning, Sverige
Skydda Uddevalla från översvämningar och ökad nederbörd  
och samtidigt utveckla stadsmiljön och förbättra anslutningen  
till vattnet för boende och besökare.

Toppmodern design helt utan traditionella ritningar, Norge
Innovation och samarbete gjorde Randselva Bro till världens 
bästa BIM-projekt, utan att det krävdes några ritningar.

Hållbar bostadsutveckling, Danmark
Greensquare Garden är i dag det största 
danska bostadsområdet som har fått 
certifieringen DGNB Gold.

Cleantech i Karibien
Genomförbarhetsstudie för att fastställa lämplig 
teknik för avfall-till-energi för Barbados.

Banbrytande konstruktion med låga 
koldioxidutsläpp, Antarktis
Bygget av en forskningsanläggning till 
British Antarctic Survey på Antarktis.

Hållbar design och  
konstruktion, Finland
Finlands första ekoskola byggd  
i Laukas kommun. 

Stadsutveckling, Kina
Utveckla en ny högteknologisk  
framtida kontorspark på ön Hainan.

Hållbar stadsutveckling, Rwanda
Genomförbarhetsstudie gällande ett nytt stadsområde. 
Granskning av hållbarhetsaspekter inklusive byggnads-
material, infrastruktur och social hållbarhet. 

TEMATISKA RAPPORTER FRÅN URBAN INSIGHTS 
Att planera och utforma morgondagens hållbara städer och 
samhällen kräver data, fakta och insikter för att hitta de mest 
innovativa lösningarna. Detta återfinns i Swecos Urban Insight 
rapporter som omfattar expertkunskap och innovativa lösningar 
inom ett årligt tema. Under 2020 var det övergripande temat  
klimatåtgärder (Climate Action), som bland annat handlade om 
hur man kan minska miljöpåverkan från byggbranschen och hur 
man gör städer mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. 

Temat för 2021 är hälsa och välbefinnande i städerna (Urban 
Health and Wellbeing) och de rapporter som produceras under 
året kommer att lyfta fram de bästa lösningarna för att främja 
sunda och säkra stadsmiljöer. Urban Insight är en årlig rapport-
serie där texterna skrivs av ett flertal utvalda experter. Det här 
långsiktiga initiativet från Sweco har som mål att sprida kunskap 
om hållbar stadsutveckling i Europa. Urban Insights rapporter 
finns på www.swecourbaninsight.com.
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Betydande ekonomisk och miljömässig påverkan  
samt påverkan på samhället 
Vi bedömer fortlöpande påverkan på våra hållbarhetsfrågor inom verk-
samheten utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och samhällsrelaterat 
perspektiv. Under 2020 bedömdes påverkan genom diskussioner inom 
ledningsgruppen och genom en undersökning i högsta ledningen och 
bland hållbarhetsexperter på alla Swecos marknader, med totalt 200 
svarande. Högsta ledningen och hållbarhetsexperterna blev ombedda 
att välja 5 av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) som de ansåg 
omfattade de främsta affärsmöjligheterna under de närmaste tre åren, 
samt att rangordna hållbarhetstrender och affärsaspekter framöver. 
Andra hållbarhetsområden som ingick i bedömningen hämtades från 
Swecos uppförandekod, FN:s Global Compact och Global Reporting  
Initiative, samt från affärsplanen och strategin, interna bedömningar 
och andra prioriteringar. 

Betydande påverkan på intressenternas bedömningar och beslut 
Som en decentraliserad organisation förekommer intressentdialogerna 
både på koncernnivå samt på nationell nivå eller affärsområdesnivå. 
Under 2020 genomfördes intressentdialoger med våra kunder, medarbe-
tare, ägare och externa intressenter på alla våra viktigaste marknader.

Kunddialogerna handlade om hållbarhetsområden som hade valts  
i samarbete med våra kunder, i linje med Swecos starka kundfokus.  
Dialogerna genomfördes antingen med en person från kunden och en 
från Sweco eller i små fokusgrupper, med fokus på risker, möjligheter, 
utmaningar, trender och hur man bäst inkluderar de aktuella frågorna  
i kundens affärsmodell.

Dialoger hölls också inom branschorganisationer för transport-,  
teknik-, energi-, bygg-, fastighets- och jordbrukssektorerna på de  
marknader där vi bedriver verksamhet. De här dialogerna utgick från  
en undersökning som tog upp samma hållbarhetsområden som ingick  
i kunddialogerna. Branschorganisationerna representerar ett flertal 
olika kunder från alla Swecos branschsegment, vilket ger Sweco ett  
bredare kundperspektiv. 

Väsentliga hållbarhetsfrågor 
Våra väsentliga hållbarhetsfrågor har identifierats genom såväl interna 
och externa bedömningar som genom intressentdialoger. Resultatet har 
tagits med i Swecos väsentlighetsanalys för 2020. 

Utifrån väsentlighetsanalysen har vi identifierat tre strategiska fokus-
områden för vårt hållbarhetsarbete, som i sin tur stöds av elva väsent-
liga hållbarhetsämnen: 

 

Mer information om vår påverkan från våra hållbarhetsområden i hela 
värdekedjan, se GRI Index på sidorna 108–111.

FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet
Swecos hållbarhetsarbete utgår främst från tre fokusområden – klimat 
och den externa miljön, medarbetare och affärsetik. Sweco kan genom 
att fokusera på de här tre områdena bidra till FN:s mål för hållbar 
utveckling och Parisavtalet.

 
Swecos kundengagemang bidrar främst till följande hållbarhetsmål: 

Utöver dessa bidrar Swecos egen verksamhet i synnerhet till målet om 
jämställdhet (mål 5).

VIKTIGA RESULTAT AV DIALOGERNA:
•  Hållbarhet betraktas i allt högre grad som verksamhetskritiskt.
•  Lagstiftning, mål, inköpskriterier och krav i upphandlingar är 

drivkrafter för att leverera utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
•  Medvetenheten om och förståelsen för målen för hållbar 

utveckling ökar, men integrationen i företagens affärsmodeller 
är fortfarande begränsad.

•  Digitalisering och tekniska framsteg är avgörande för att leve-
rera utifrån hållbara lösningar.

•  Det är centralt att rekrytera och utveckla arbetsstyrkan för att 
lyckas. 

•  Betoningen från EU och enskilda länders myndigheter på håll-
bara lösningar, delvis som en reaktion på Covid-19-pandemin, 
har noterats och av många betraktas som en affärsmöjlighet 
för att öka takten i förändringarna. 

Energi
•  Att omvandla energisektorn från beroendet av fossila bränslen 

till förnybara och alternativa energikällor är viktigt.
•  Energieffektivitet är avgörande både för byggprocessen och 

slutprodukten.

Cirkulär ekonomi 
•  Potentialen för en cirkulär ekonomi utnyttjas inte till fullo. 
•  Det finns otillräckliga incitament för att på ett lönsamt sätt dra 

nytta av en cirkulär ekonomi.

Klimat
•  Att minska påverkan är fokus, särskilt inom den privata sektorn. 

Den offentliga sektorn visar vägen genom att uppvisa en ökad 
medvetenhet om klimatanpassning och hur man integrerar 
dessa två faktorer. 

•  När andra frågor om miljömässig hållbarhet kommer på tal 
kopplas de ofta till det hot som klimatförändringarna utgör, 
såsom påfrestningen på den biologiska mångfalden eller den 
risk det utgör för naturbaserade lösningar.

Social hållbarhet
•  Många aktörer strävar efter att bidra till en sund och trygg livs-

miljö för alla samhällen. 
•  Det finns en ökad förståelse för hur infrastruktur, transportlös-

ningar och energisektorn kan bidra till samhällsutvecklingen.

Affärsetik
•  Våra externa intressenter förväntar sig att vi tar ansvar för vårt 

sätt att bedriva verksamhet och agera som ett företag utöver de 
hållbara lösningar som vi levererar tillsammans med kunderna.

KLIMAT OCH MILJÖ – VI MINSKAR VÅR EGEN OCH VÅRA  
KUNDERS MILJÖPÅVERKAN
•  Minskning av klimatpåverkan och klimatanpassning
•  Energieffektivitet, källor och system
•  Biologisk mångfald
•  Vatten 
•  Luftkvalitet
•  Avfall och cirkularitet

MEDARBETARE – VI BRYR OSS OM VÅRA MEDARBETARE
•  Mångfald och jämställdhet
•  Hälsa och säkerhet

AFFÄRSETIK – VI ÄR RÄTTVISA
•  Affärsetik
•  Mänskliga rättigheter
•  Hantering av leverantörskedjan

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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De delmål vi främst bidrar till genom våra kundengagemang är:
6.3 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dump-

ning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera 
andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och 
en säker återanvändning globalt.

6.5 Genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när 
så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

6.6 Skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, 
skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

7.2 Väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. 

7.3 Fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

7.A Stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forsk-
ning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffekti-
vitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja 
investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög 
kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att 
stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus 
på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

9.4 Rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, 
med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker 
och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina  
respektive förutsättningar.

11.2 Tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga 
och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt 
genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på 
behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer.

11.3 Verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaci-
teten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvalt-
ning av bosättningar i alla länder.

11.6 Minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom 
att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kom-
munalt och annat avfall.

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimat-
relaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Vi har i allt högre grad fokus på hur målen interagerar med varandra, hur 
de ökar de gemensamma fördelarna och minskar kompromisserna. Om vi 
lyckas bekämpa klimatförändringarna kan det till exempel ha en positiv 
påverkan på målen för att minska fattigdom och hunger. Vi lägger stor 
vikt vid den typen av synergier mellan de 17 målen och de 169 delmålen.

Klimat och miljö – vi minskar vår egen och våra kunders miljöpåverkan
Sweco strävar efter att bedriva sin verksamhet och sina affärer på ett 
optimalt sätt för att ha en positiv påverkan avseende klimat och miljö. 
Det innebär att utgå från försiktighetsprincipen samt att arbeta proak-
tivt och systematiskt med att identifiera, utvärdera och hantera risker 
för att kunna minska utsläpp och skydda miljön.

Som ett servicebaserat konsultföretag är vår direkta miljö- och klimat-
relaterade påverkan begränsad. Vår verksamhet baseras på medarbe-
tarnas samlade expertis och det är inom klimat och miljö som Sweco har 
störst möjlighet att göra skillnad och bidra till en hållbar utveckling. 

Medarbetare – vi bryr oss om våra medarbetare
Mot bakgrund av att Sweco är ett konsultföretag är kapaciteten, beteen-
det och inställningen hos våra konsulter i slutänden det som definierar 
en framgångsrik leverans till våra kunder. Att ha de bästa medarbetarna 
och ledarna i branschen är en förutsättning för att omvandla samhället 
tillsammans med våra kunder. 

Swecos ansvar innefattar alla som är anställda inom Sweco-koncernen, 
och i projekten ingår alla entreprenörer och andra som arbetar för 
Swecos räkning.

Swecos framtida framgångar är i högsta grad beroende av att använda 
det gemensamma kunnandet och den sammantagna kompetensen inom 
hållbarhetsområdet som vi besitter inom Sweco-koncernen. Därför är det 
viktigt att Sweco fortsätter att fokusera på sina medarbetare och säker-
ställer att alla medarbetare har tillgång till kunskap och är motiverade 
att fortlöpande utveckla sin kompetens och sina insikter. Att förbättra 
kunskaperna och bästa praxis för kunskapsdelning är en viktig priorite-
ring för hela koncernen under 2021.

Mot bakgrund av att medarbetarna är den främsta källan till Swecos 
framgångar är säkerhet och hälsa för alla Sweco-anställda högsta  
prioritet. Sweco strävar efter att upprätthålla en arbetsmiljö, såväl den 
fysiska som psykosociala, där alla kan utvecklas och trivas i ett klimat 
med fysiskt och emotionellt välbefinnande. Våra arbetsplatser ska vara 
fria från diskriminering, trakasserier och vedergällning. Vi främjar en 
transparent arbetsmiljö med en öppen kommunikation där allas åsikt 
respekteras. 

Sweco betraktar jämställdhet och inkludering bland medarbetarna 
som en förutsättning för att skapa en innovativ och inspirerande arbets-
miljö, och arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter på arbets-
platsen oberoende av kön, etnicitet, nationalitet, religiös tro, funktions-
hinder, sexuell läggning eller ålder. Med tanke på att vi utvecklar 
morgondagens samhällen och städer är det viktigt att vi avspeglar 
befolkningen.

Affärsetik – vi är rättvisa
För oss handlar affärsetik om att ta ansvar för hur vi utför projekt och  
för den affärspraxis vi använder i hela vår verksamhet. Det är grundläg-
gande för våra fortsatta framgångar att vi är ett etiskt och ansvarsta-
gande bolag. Av den anledningen är en hög grad av tillit och förtroende 
en av våra främsta tillgångar. Vi sätter höga standarder för oss själva 
och de företag vi arbetar med. Swecos kunder, medarbetare och ägare 
måste kunna lita på vår förmåga att bedriva verksamhet på ett transpa-
rent och ansvarstagande sätt. För Sweco är efterlevnaden av lagar och 
regler i sig en licens för att få bedriva verksamhet.

Swecos uppförandekod är vår policy som definierar hur vi – som bolag, 
som team och som medarbetare – bör agera, mot varandra, mot våra 
kunder, samarbetspartners, leverantörer, konkurrenter och gentemot 
myndigheterna och i alla andra situationer där vi representerar Sweco.

Swecos ingenjörer, arkitekter och experter arbetar i projekt som 
påverkar såväl samhällen som människors vardag. Det sätter höga  
standarder i fråga om ekologiska, etiska och socioekonomiska över-
väganden. Vår ambition att bidra till en hållbar samhällsutveckling 
fungerar som en bas för våra handlingar. Vi kompromissar aldrig med  
vår uppförandekod. 

HÅLLBARHETSRELATERADE RISKER OCH RISKHANTERING
Risker i verksamheten och våra affärer är en viktig komponent vid utvär-
deringen av vad som är väsentliga hållbarhetsområden. Identifiering, 
utvärdering och hantering av risker är en del i den riskprocess som 
beskrivs på sidorna 96–97 i årsredovisningen. Därutöver har Sweco 
utfört en riskbedömning med fokus på hållbarhetsrisker i enlighet med 
rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial 
Disclosure (TCFD).

Riskbedömningar
Hållbarhetsrelaterade risker avser Swecos påverkan på hållbarhetsfrågor 
och deras påverkan på Sweco. Riskerna som omfattas av vår verksamhet 
och våra affärer innebär både möjligheter och utmaningar i hela värde-
kedjan. Resultaten av riskbedömningarna visas och beskrivs i detalj på 
nästa sida.
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RISKER OCH MÖJLIGHETER KONTROLLAKTIVITETER PLATS I VÄRDEKEDJAN 

Klimat och miljö 

Politik och lagstiftning
De globala utmaningarna påverkar politik och lagstiftning, som kan förändras snabbt. 
Det kan vara en möjlighet för Sweco, eftersom efterfrågan på rådgivning i hållbarhets-
frågor ökar, men det kan också utgöra en risk. Snabba och långtgående förändringar 
av politik och lagstiftning gällande hållbarhet kan kräva resurser för att säkerställa 
att Sweco kan leverera utifrån de nya förutsättningarna. Om Sweco inte kan leverera 
utifrån ett förändrat läge kan det leda till att bolaget förlorar upphandlingar eller till 
skador på anseendet.

•  Sweco följer fortlöpande upp politik och  
lagstiftning som påverkar den egna  
verksamheten och våra kundengagemang. 

•  Sweco förutser, bedömer och tar till sig  
politik och lagstiftning gällande hållbarhet.

•  Swecos interna  
verksamhet

•  Samarbetspartners
•  Kunder
•  Samhälle

Klimatförändringar
Påverkan från klimatförändringarna kan orsaka fysiska skador på Swecos kontor och 
i projekt som Sweco arbetar i. 
 När Swecos kunder ställs inför de fysiska konsekvenserna av klimatförändring-
arna kan de slutliga följderna även påverka Sweco. 
 Följderna av klimatförändringarna kan påverka efterfrågan på våra tjänster.  
Samtidigt som vi aldrig kommer att vika från vårt fokus på att minska klimatföränd-
ringarna är vi medvetna om att den ökade efterfrågan på klimatanpassningar är en 
möjlighet för oss. Vårt expertkunnande kommer att hjälpa samhällen och städer att 
bättre anpassa sig till en ökad förekomst av översvämningar, värmeböljor, torka, 
höjda havsnivåer, stormar och skogsbränder.

•  Sweco bedömer den direkta och indirekta 
exponeringen mot klimatrelaterade risker  
i enlighet med TCFD:s rekommendationer, 
nationell lagstiftning i de länder där vi  
bedriver verksamhet, relevanta principer i 
Global Compact samt vetenskapligt baserade 
rapporter från FN:s klimatpanel IPCC och 
andra. 

• Leverantörer
•  Swecos interna  

verksamhet
• Samarbetspartners
• Kunder
• Samhälle 

Swecos klimatmål
Utöver det huvudsakliga målet att minska klimatpåverkan syftar Swecos klimatmål 
till att stärka Swecos ställning som föregångare. Målen blir också föremål för en 
anseenderisk om vi inte kan uppfylla dem. 
 Den här risken hör samman med de nationella omständigheter som Sweco delvis 
är beroende av för att minska utsläppen av växthusgaser, såsom koldioxidintensi-
teten i energinät och infrastruktur som krävs för hållbara resor. I vissa länder där vi 
bedriver verksamhet är det till exempel inte möjligt i dagsläget att välja energi från 
förnybara källor, och även eldrivna tåg eller bussar har en väsentligt negativ påver-
kan på klimatet.
 Att inte uppfylla de uppsatta målen kan bland annat försämra vår förmåga att  
attrahera de bästa medarbetarna samt ge en sämre ställning bland investerare och 
andra samarbetspartners. Det skulle riskera den tillit som kunderna har till att Sweco 
kan hitta de mest hållbara lösningarna för dem, vilket skulle kunna få en negativ 
påverkan på Swecos verksamhet och förmåga att omvandla samhället. 
 På samma sätt erbjuder Swecos mål för klimatneutralitet och respektive mål att 
bli en föregångare en möjlighet att visa att vi tar ansvar för hur vi bedriver verksam-
het och stärker vår ställning som en omvandlande kraft i samhället.

•  Milstolpar och delmål är ett sätt att följa  
upp framstegen mot de klimatmål som har 
satts upp.

•  Rapporteringen görs i samma format som 
den finansiella rapporteringen, vilket säker-
ställer att den ges hög prioritet.

•  Alla hemmamarknader har tagit fram en  
färdplan för att följa upp framstegen mot  
de miljömål som har satts upp på respektive 
marknad och koncernens övergripande mål 
för klimatneutralitet. 

• Leverantörer
•  Swecos interna  

verksamhet
• Samarbetspartners
• Kunder
• Samhälle

Medarbetare 

Ha de bästa medarbetarna
Swecos förmåga att erbjuda de bästa hållbarhetslösningarna är beroende av medar-
betarna. Ska vi förbli relevanta för våra kunder och deras krav måste vi ha de bästa 
medarbetarna med relevant kompetens. 
 För att uppnå det strävar Sweco efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren, 
vilket innebär att vi lockar till oss, rekryterar och utvecklar de bästa personerna. 
 Följderna av att inte ha de bästa medarbetarna kommer att ha en negativ påver-
kan på Swecos förmåga att omvandla samhället tillsammans med kunderna. 

•  Sweco gör strategiska företagsförvärv för  
att erhålla kompetens.

•  En grundlig rekryteringsprocess säkerställer  
de bästa medarbetarna.

•  Sweco har ett mycket bra ledarskap och  
fortsätter att investera i sina ledare.

•  Sweco erbjuder kontinuerlig utveckling för att 
fortlöpande utveckla medarbetare och chefer.

•  Swecos interna  
verksamhet

• Kunder
• Samhälle

Kunskapsdelning
För att kunna omvandla samhället tillsammans med våra kunder måste våra medar-
betare ha tillgång till Swecos enorma kunskapsbas. En otillräcklig kunskapsdelning 
kan leda till leveranser av låg kvalitet till kunderna.
 För att kunna säkerställa och upprätthålla det kollektiva kunnandet inom organi-
sationen strävar Sweco efter att ha de bästa medarbetarna och ge dem rätt förut-
sättningar för kunskapsdelning.

•  Urban Insight Reports är ett sätt att sprida  
kunskap internt och externt. 

•  Gränsöverskridande nätverk inom vissa  
expertområden som drivs i syfte att sprida  
kunskaper och lärdomar.

•  Gränsöverskridande projekt där kompetenser 
från olika expertområden och länder deltar 
förbättrar kunskapsdelningen. 

•  Swecos interna  
verksamhet

• Kunder
• Samhälle

Affärsetik

Brott mot affärsetiken
Brott mot affärsetiken, såsom korruption, inklusive mutor, intressekonflikter, bedrä-
geri, förskingring, olovliga betalningar och konkurrensbegränsande praxis har iden-
tifierats som en av de mest väsentliga hållbarhetsriskerna för bolagets verksamhet 
och Swecos varumärke. 
 Swecos verksamhet omfattar verksamhet på marknader över hela världen, inklu-
sive sådana med mycket annorlunda normer och rättsväsende. Det kan leda till ökad 
exponering för hållbarhetsrelaterade risker, speciellt vid samarbeten med externa 
parter och joint ventures. Vår främsta bedömning är att den här typen av projekt kan 
omfatta risker hänförliga till brott mot de mänskliga rättigheterna. 
 Följderna av brott mot affärsetiken kan få en negativ påverkan i fråga om att locka 
till sig både kunder och medarbetare. Det skulle kunna ha en negativ påverkan på 
vår förmåga att omvandla samhället tillsammans med kunderna.
 Vi åtar oss bara projekt som vi anser har upphandlats på ett affärsetiskt sätt och 
med respekt för mänskliga rättigheter, inklusive nolltolerans för barnarbete i vår 
egen och våra samarbetspartners affärsverksamhet.

•  Sweco har ett ambitiöst affärsetiskt ramverk 
för att öka medvetenheten om utbildning och 
hantera risker med avseende på affärsetiken. 

•  Våra medarbetare är skyldiga att rapportera 
misstänkta överträdelser och ett visselblåsar-
system gör det möjligt med anonyma anmäl-
ningar.

•  Regelbundna revisioner av regelefterlevnaden.
•  Swecos samarbetspartnerprogram har tagits 

fram för att hantera risker för brott mot affärs-
etiken genom processer för att utvärdera och 
välja nya samarbetspartners, vilket kräver 
efterlevnad av Swecos uppförandekod och 
erbjuder tydlig vägledning för hur avtal med 
nya kunder ska tecknas.

•  Swecos interna  
verksamhet

• Samarbetspartners
• Kunder
• Konkurrenter
• Samhälle
• Leverantörer
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Sannolikheten för att identifierade risker uppstår och vilken påverkan 
de har varierar. Generellt är de främsta riskerna hänförliga till Swecos 
verksamhet, affärspartners och leverantörer, och de främsta möjlig-
heterna är hänförliga till våra kunder och samhället. 

Risker hänförliga till leverantörer
Sweco förlitar sig på leverantörer för tjänster i verksamheten och ger 
kunderna råd om produkter i projekten, vilket innebär att leverantörerna 
utgör en risk i Swecos värdekedja. Leverantörerna tillhandahåller exem-
pelvis material som används i projekten. Dessa material bör ha specifi-
cerade egenskaper, följa relevanta standarder och ha en korrekt redovi-
sad påverkan för att på ett korrekt sätt kunna bedömas vid utformning, 
konstruktion och hantering. 

Risker hänförliga till den egna verksamheten
Hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla Sweco-anställda är högsta 
prioritet och utgör därmed även en risk om vi inte uppfyller deras för-
väntningar. De fysiska effekterna av klimatförändringarna bidrar till den 
här risken. Om Sweco inte kan erbjuda sina anställda en tillfredsstäl-
lande fysisk och psykosocial arbetsmiljö kommer vi sannolikt inte att  
bli det förstahandsval för de bästa medarbetarna som vi eftersträvar att 
vara. Det innebär också att medarbetarna sannolikt inte presterar på 
topp och utvecklas, vilket skulle få en negativ påverkan på Sweco. 

Swecos verksamhet omfattas av målet med klimatneutralitet till 2040 
och de tillhörande målen att vara en föregångare. Att minska utsläppen  
i vår verksamhet kan vara både kostsamt och lönsamt och innebär där-
med både risker och möjligheter. Det beror på vilka åtgärder som krävs 
för att nå de klimatmål som har satts upp och vilka resultat de får, 
såsom nödvändiga investeringar och den avkastning de ger. Riskerna 
fördelar sig mellan Scope 1, Scope 2 och Scope 3 såsom de definieras  
i Greenhouse Gas Protocol. 

Scope 1 (direkta utsläpp)
•  Risker hänförliga till direkta utsläpp inklusive bränsle som används  

i fordon som kontrolleras av Sweco. Av den anledningen är det viktigt 
att Sweco har tillgång till förnybara bränslen samt grön el för att ladda 
elfordon.

Scope 2 (indirekta utsläpp)
•  Risker hänförliga till indirekta utsläpp inkluderar el, uppvärmning och 

kylning som används på kontor och andra byggnader som kontrolleras 
av Sweco. Därför är det viktigt för Sweco att ha tillgång till energieffek-
tiva byggnader och fossilfria energiavtal.

Scope 3 (övriga indirekta utsläpp)
•  Risker hänförliga till indirekta utsläpp som Sweco inte kontrollerar 

innefattar samarbete med leverantörer för att efterleva hållbarhets-
kriterier, medarbetarnas bilar när de används till affärsresor samt res-
vanor inom organisationen. Leverantörerna kanske inte kan följa de 
angivna kriterierna, medarbetarnas privata bilar kan vara beroende av 
fossila bränslen och resvanorna kan vara svåra att ändra inom organi-
sationen. Alla dessa faktorer bidrar till svårigheterna att minska 
utsläppen i Swecos verksamhet inom ramen för Scope 3. Av den anled-
ningen är det viktigt att Sweco arbetar tillsammans med leverantörer, 
medarbetare och andra intressenter för att säkerställa att nya kriterier 
och vanor är möjliga att uppnå.

Risker hänförliga till Swecos samarbetspartners
Swecos verksamhet innebär samarbete med olika samarbetspartners, 
vilka omfattar samtliga aktörer som arbetar i Swecos projekt utöver kunder, 
medarbetare och leverantörer. Att arbeta med samarbetspartners erbjuder 
en möjlighet att leverera bästa möjliga resultat till våra kunder men 
utgör också en risk för Sweco. Denna risk täcks in av uppförandekoden, 
som är obligatorisk för alla som arbetar med Sweco att förstå och följa. 

Risker och möjligheter hänförliga till kunderna
Den främsta hållbarhetsrisken hänförlig till våra kunder är att de inte har 
hållbarheten högst på dagordningen och att den därmed inte är helt 

integrerad i deras affärsmodell. Eftersom det viktigaste hos Sweco är  
det värde vi levererar i våra projekt och det är så vi omvandlar samhället 
tillsammans med våra kunder handlar den här risken inte bara om vårt 
anseende utan utgör kärnan i verksamheten. Vi minskar risken genom 
en ömsesidig förståelse för de globala utmaningarna och värdet av att 
implementera hållbara lösningar. I vissa fall kommer vi att avstå från att 
ingå avtal när vår betoning på hållbarhet inte kan uppfyllas i det projektet. 
Av den anledningen minskar vi fortlöpande vår exponering mot fossila 
bränslen och icke-förnybar energi. I en bredare bemärkelse strävar vi 
efter att vara i linje med målen för hållbar utveckling och Parisavtalet  
i alla våra projekt.

För att bli en prioriterad partner för våra kunder måste vi visa att vi 
axlar vårt ansvar i fråga om att ta itu med utmaningarna mot den globala 
hållbarheten och bidrar till samhället. Om vi inte kan leverera hållbara 
lösningar till våra kunder riskerar vi att förlora deras tillit. Swecos mål är 
att leverera hållbara och innovativa lösningar i alla våra kundprojekt, 
som överträffar förväntningarna från kunderna och samhället i stort.

Swecos kontakter med kunderna måste vara professionella och följa 
nödvändiga etiska standarder. Ett oetiskt agerande kan få konsekvenser 
för Swecos anseende, varumärke samt leda till uteslutande från upp-
handlingsprocesser. 

Risker och möjligheter hänförliga till samhället
I takt med att hållbarhet prioriteras allt högre i samhället ökar möjligheten 
för Sweco att bygga framtidens samhällen och städer. Men mot bakgrund 
av att intresset för hållbarhetsfrågor ökar kommer också fler aktörer att 
komma in på hållbarhetsmarknaden, vilket innebär ökad konkurrens för 
Sweco. Även om vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta att 
erbjuda relevanta lösningar till kunderna måste vi förbli vaksamma mot 
ny konkurrens och nya lösningar, och alltid vara den mest tillgängliga 
och engagerade partnern med erkänd expertis.

Varje dag och i varje projekt har Sweco en möjlighet att göra samhället 
mer hållbart. Men trots att vi har de bästa medarbetarna och en aktiv 
dialog med kunderna går vissa risker inte att undvika eftersom det finns 
projekt som har en inbyggd negativ påverkan på hållbarhetsområden.  
I de fallen övervägs all miljöpåverkan för att kunna lägga fram en väl 
underbyggd och genomgången utformning och ett välarbetat genomför-
ande. En ny järnvägslinje kommer till exempel rent fysiskt att fragmen-
tera landskapet och skapa hinder för biologisk mångfald. Denna nega-
tiva påverkan kan minskas med särskilda djurpassager och stängsel 
som är utformade för att passa närmiljön. I linje med det har Sweco som 
mål att alltid identifiera potentiella risker och minimera de negativa 
kompromisserna mellan hållbarhetsmål tillsammans med kunder och 
andra intressenter. 

STYRNING OCH HANTERING AV HÅLLBARHETSARBETET
Swecos framsteg med hållbarhetsarbetet redovisas regelbundet för  
styrelsen. Ansvaret för Swecos löpande verksamhet har delegerats till 
Swecos koncernchef och verkställande direktör, som har delegerat inte-
grationen av hållbarhetsfrågorna till koncernens Chief Sustainability 
Officer, chefsjurist och Chief HR Officer. Efterlevnad av lagar och regler 
inklusive affärsetik och sekretessrelaterade frågor delegeras till chefs-
juristen. Personalrelaterade frågor delegeras till Chief HR Officer. Övriga 
hållbarhetsrelaterade frågor delegeras till Chief Sustainability Officer. 
Hållbarhetsarbetet kommuniceras till resten av bolaget och de olika 
marknaderna genom tilldelade funktioner. 

Styrning och hantering anpassas till den decentraliserade organisa-
tionen. Swecos hållning är att affärsmodellen är funktionell, att den stöd-
jer medarbetare och kunder att på ett framåtsträvande sätt utveckla sitt 
hållbarhetsarbete och är helt avgörande i förverkligandet av FN:s 17 mål 
för hållbar utveckling och Parisavtalet. Sweco har anslutit sig till Science 
Based Targets initiative och satt upp mål om att minska utsläppen i linje 
med SBT:s ambition för företag om en uppvärmning om högst 1,5°C.

I det löpande arbetet har våra medarbetare direktkontakten med  
kunderna och får därmed en maximal förståelse för det lokala samman-
hanget. Vårt ansvar för hållbarheten utgör en del av allt vårt arbete. 
Sweco kompletterar detta ansvar centralt med resurser, nätverk, policyer, 
rutiner och verktyg för att hjälpa medarbetarna i det arbetet. 
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Uppförandekod
Utgångspunkten för Swecos arbete med hållbarhet och ansvarstagande 
är företagets uppförandekod. Den specificerar den grundläggande synen 
på bolagets ansvar i samhället för att säkerställa ett ansvarsfullt agerande 
hos både Swecos medarbetare och samarbetspartners. Den omfattar 
miljön, affärsetik, sekretess, medarbetarnas utveckling, mänskliga rättig-
heter och arbetsrätt. Alla anställda på Sweco har ett ansvar för att de  
följer uppförandekoden och företagets policyer. Det är ett personligt 
ansvar att följa koden och det yttersta ansvaret för att säkerställa att 
alla medarbetare följer koden vilar på den verkställande direktören. 

Därtill har Sweco ett affärspartnerprogram som syftar till att säker-
ställa att samarbetspartners följer kraven på affärsetiskt företagande. 
Sweco har även koncerngemensamma policyer.

Regelefterlevnad
Swecos program för regelefterlevnad omfattar koncernövergripande 
utbildningar om medvetenhet, undertecknande av uppförandekoden  
för samtliga medarbetare samt övriga processer och rutiner för regel-
efterlevnad som lanseras i organisationen. Regelefterlevnaden följs  
upp i rapportering om deltagande i utbildningar, undertecknade och 
incidenter. Swecos medarbetare är skyldiga att rapportera alla brott  
mot affärsetiken som uppkommer i deras arbete, även om Sweco inte  
är direkt delaktigt eller part i det berörda avtalet. 

Efterlevnad av uppförandekoden övervakas bland annat genom årliga 
utvecklingssamtal, årliga medarbetarundersökningar samt interna och 
externa revisioner. Dessutom agerar vi fortlöpande utifrån frågor gällande 
regelefterlevnaden som rapporteras. En medarbetare som misstänker 
affärsetiska oegentligheter uppmuntras till och är skyldig att rapportera 
detta, som första instans till närmaste chef, chefs chef, HR eller koncer-
nens juridiska avdelning och, i fall som kräver anonymitet, via Swecos 
visselblåsarfunktion (Sweco Ethics Line). Vid tveksamma fall bör medar-
betare rådfråga närmaste chef, chefs chef, HR eller koncernens juridiska 
avdelning. 

Organisationen för regelefterlevnad inom Sweco består av en etikchef 
på koncernnivå med lokala Compliance Officers inom varje affärsområde. 
Gällande sekretess finns det en chef på koncernnivå med ansvar för 
sekretessfrågor med lokala sekretesschefer inom varje affärsområde. 
För HR finns det en Chief HR Officer och lokalt finns det HR-chefer inom 
varje affärsområde. Från och med 2020 har samtliga affärsområden  
en hållbarhetschef som främst ansvarar för miljömässiga hållbarhets-
frågor.

Sweco följer lokala lagar och förordningar som rör verksamheten i de 
länder där koncernen verkar. Uppförandekoden anger minimikraven och 
gäller för alla delar av organisationen, oavsett var de är baserade eller 
var Sweco-projekten bedrivs.

Sweco stödjer och respekterar de mänskliga rättigheterna, såsom de 
definieras av FN i Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Sweco 
följer också den så kallade Code of Ethics som har utarbetats av konsult-
företagens internationella branschorganisation (FIDIC) och arbetar enligt 
principerna i FN:s initiativ Global Compact. Brott mot mänskliga rättig-
heter är aldrig tillåtna. Swecos arbete sker i projektform. Alla kärnverk-
samheter i länder där Sweco har verksamhet är certifierade inom kvalitet, 
miljö samt hälsa och säkerhet i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och 
OHSAS 18001 eller OHSAS 45001. OHSAS 18001 kommer att ersättas av 

ISO 45001, och alla organisationer har fram till september 2021 på sig 
att övergå till ISO 45001.

MÅL OCH RESULTAT
Klimat och miljö
Under 2019 fattade Swecos ledningsgrupp beslut om att Sweco- 
koncernen ska vara klimatneutral senast 2040. Det innebär att Sweco 
vid det laget inte ska ha någon nettopåverkan på klimatet, inklusive 
samtliga utsläpp av växthusgaser såsom de definieras av FN:s klimat-
panel (IPCC), även om det för Swecos del främst handlar om påverkan 
från koldioxidutsläpp. 

Klimatneutralitet ska främst uppnås genom minskade utsläpp i vår 
egen verksamhet, och högst 15 procent ska uppnås genom kolsänkor, 
utsläppskvittning eller klimatkompensation genom mekanismer som är 
etablerade och verifierade av en tredje part.

 
I linje med ”Carbon Law” som har fastställts av Stockholm Resilience 
Centre kommer Sweco att halvera sina utsläpp för varje tioårsperiod, 
med 2020 som basår, trots omständigheterna under just det året och 
tillhörande låga utsläpp som kommer att göra målet svårare att nå.

I linje med Greenhouse Gas Protocol omfattar klimatneutraliteten
•  Scope 1 (direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av 

Sweco), 
•  Scope 2 (indirekta utsläpp från produktionen av el, värme eller kylning 

som köps in och förbrukas av Sweco), och 
•  de mest väsentliga delarna i Scope 3 (övriga indirekta utsläpp av växt-

husgaser från källor som inte ägs eller kontrolleras direkt av Sweco, till 
exempel medarbetarnas resor).

Utöver koncernens mål om klimatneutralitet har ledningsgruppen 
bestämt att varje hemmamarknad ska sätta upp ett mål, vilket innebär 
att det ska vara mer ambitiöst än respektive lands klimatmål. Hemma-
marknaderna har sin fulla frihet att lägga till områden till Scope 3 som 
inte ingår i Sweco-koncernens mål för klimatneutralitet till 2040, men 
inte ta bort några. De här målen utgör basen i vår affärsplan, strategi 
och våra interna prioriteringar. 

Klimatarbetet börjar inte från noll. På flera hemmamarknader har 
resan mot klimatneutralitet pågått under en längre tid. Swecos verksam-
het i Tjeckien har till exempel mätt sin miljöpåverkan sedan 2007 och 
halverade sina utsläpp mellan 2008 och 2019. Med interna klimatexperter 
är Sweco säkra på att kunna uppnå klimatneutralitet senast 2040. 

I takt med att Sweco förvärvar företag kommer de att integreras både  
i koncernens mål att bli klimatneutral senast 2040 och i hemmarkna-
dernas mål. Det innebär att justera basåret i enlighet med det och säker-
ställa att måluppfyllnaden går som planerat. 

Resultat 2020 
Sweco har anslutit sig till Science Based Targets initiative och satt upp 
mål om att minska utsläppen i linje med SBT:s ambition för företag om 
en uppvärmning om högst 1,5°C.

Swecos verksamhet bidrog till 18 249 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) 
under 2020, vilket utgör startpunkten för resan mot klimatneutralitet 
som beskrivs ovan. Affärsresorna är vår största utsläppskälla, som upp-
går till 57 procent av Swecos totala utsläpp. Swecos utsläpp från resor 
utgörs främst av flyg (15 procent) och bilresor (82 procent). 

HÅLLBARHETSRELATERADE POLICYER:
•  Swecos uppförandekod
•  Kvalitets-, miljö- samt hälso- och säkerhetspolicy
•  Policy mot mutor och bestickning
•  Gåvo- och representationspolicy
•  Koncernens sekretesspolicy

Utöver de centrala policydokumenten har Swecos  
affärsområden ytterligare lokala policyer för till exempel  
inköp och resor.

2020
Basår

2025
Milstolpe 

-25%

2035
Milstolpe 

-75%

2030
Delmål 
-50%

2040
Klimatneutralitet
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Utsläppsintensitet
Både målet att bli klimatneutral senast 2040 och målen för respektive 
hemmarknad är absoluta mål. Målen för respektive hemmamarknad  
ska vara mer ambitiösa än landets nationella ambitioner. Över tid har 
Sweco för avsikt att växa och förlitar sig därmed på att utsläppsinten-
siteten kommer att minska. Under 2020 var Swecos utsläppsintensitet  
1 053 kilo CO2e per heltids anställd (FTE) och 875 kilo CO2e per netto-
omsättning i miljoner SEK.

 
Koncernens utsläpp av växthusgaser

Per scope 
Utsläpp,  
ton CO2e 

Utsläppsintensitet
kg CO2e/FTE kg CO2e/MSEK

Scope 1 (direkta utsläpp) 7 346 424 352

Scope 2 (indirekta utsläpp) 7 515 434 360

Scope 3 (övriga indirekta) 3 393 196 163

TOTALT 18 254 1 053 875

Per kategori 
Utsläpp,  
ton CO2e 

Utsläppsintensitet
kg CO2e/FTE kg CO2e/MSEK

Affärsresor1 10 471 604 502

Energiförbrukning, kontor2 7 778 449 373

Outsourcad IT 5 0 0

TOTALT 18 254 1 053 875
1) Omfattar flyg, tåg, bil, buss, båt, taxi och hyrbil. För flyg är Radioactive Forcing Index inkluderat.
2) Avser elektricitet samt uppvärmning och kylning av kontor och övriga byggnader.

Energianvändning på Swecos kontor och andra byggnader

Energi MWh
Energiintensitet2

kWh/FTE kWh/MSEK
Elektricitet 28 801 1 662 1 381

Uppvärmning och kylning 22 661 1 308 1 086

TOTALT1 51 462 2 970 2 467
 Förnybara källor
 Icke förnybara källor

24 881
26 581

1 436
1 534

1 193
1 274

1) Beräknat med data från Eurostat 2019.
2) Observera att energiintensiteten redovisas med en annan enhet för CO2e eftersom värdena är så låga.

Utsläpp av växthusgaser per affärsområde

Affärsområde Utsläpp (ton CO2e) 
Sweco Sverige 4 718

Sweco Norge 2 479

Sweco Finland 1 876

Sweco Danmark 833

Sweco Nederländerna 2 721

Sweco Belgien 938

Sweco Storbritannien 812

Sweco Tyskland och Centraleuropa
 Tyskland
 Tjeckien
 Polen
 Litauen
 Bulgarien

3 301
1 913

307
690
293

98

Koncernen 572

TOTALT 18 249

Mål
Under 2020 satte Swecos hemmamarknader upp mål för när de ska vara 
klimatneutrala. Fastställda mål har satts för klimatneutralitet 2030, 2035, 
2036 eller 2040.

 
Under 2020 tog alla Swecos marknader fram en färdplan för klimat-
neutralitet som ska säkerställa att målet med att vara klimatneutral fram 
till 2040 och det individuella målet uppnås. Färdplanerna tar hänsyn till 
nationella omständigheter, såsom koldioxidintensiteten i nätet och till-
gänglig infrastruktur. De främsta temana i färdplanerna är att övergå  
till fossilfri energi och elektrifiering. Andra aspekter har fokus på medar-
betarengagemang, hållbarhetskriterier för inköp, resepolicyer, villkor  
för flexibla arbetstider samt avyttring av pensionsfondernas investe-
ringar i fossila bolag. 

Land Specificerade mål 
Sverige • Fossilfri kontorsdrift till 2030

•  Fossilfri fordonsflotta till 2023

Norge •  Minst 55 procent utsläppsminskning till 2030.

Finland • Elektrifierad fordonsflotta till 2030
• Energineutrala kontor till 2030

Danmark •  Elektrifierad fordonsflotta till 2028 (EV, vätgas eller liknande)
•  Kontorens indirekt utsläpp klimatneutrala till 2030
•  Utsläppen från pendling ska minska med 60 procent under 

2020–2030

Nederländerna •  Elektrifierad fordonsflotta till 2030 med delmålet att ha mer 
än hälften elbilar till 2025

•  Alla byggnader ska minst vara klimatneutrala till 2030
•  Inget avfall till 2035 med delmålet en minskning av avfallet 

med 50 procent till 2025

Belgien •  Elektrifierad fordonsflotta till 2028
•  Inga fossila värmesystem till 2030
•  Gröna elavtal på alla kontor till 2022
• Förnya upphandlingsrutiner med hållbarhetskriterier
• Externa avtal följer hållbarhetsmål till 2025

Storbritannien •  Inga inrikesflyg från 2022
•  Förnybar el på alla kontor till 2023
•  Elektrifierad fordonsflotta till 2025 (50 procent till 2022 

och 30 procent till 2021)

Tyskland •  50 procent minskning av utsläpp från resor till 2030
•  100 procent grön el till 2022
•  Fossilfri energiförbrukning till 2040 

Tjeckien •  Gröna elavtal på alla kontor till 2025
•  Inga kontor värms upp med fossila bränslen från 2037
•  Helt elektrifierad fordonsflotta eller alternativ tillgängligt  

i framtiden fram till 2040 med ett delmål på 50 procent  
till 2030

•  Standard för inköp och upphandlingar uppdaterad enligt 
hållbarhetskriterier till 2022

Polen •  50 procent av fordonsflottan elektrifierad till 2030
•  Kontoren kan ha gröna energiavtal eller bör ha det till 2022
•  Förbud mot engångsartiklar i plast från 2021

Litauen •  Helt elektrifierad fordonsflotta till 2040 med delmål på  
80 procent elbilar 2035, 30 procent 2030 och 8 procent 2025

•  All förbrukad el från förnybara källor till 2035 med delmål 
på 80 procent till 2030

Bulgarien •  Elfordonsflotta till 2030

SWECO-KONCERNENS UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER, %

 Affärsresor, 57
 Kontor och andra byggnader, 43

2020
Basår

2030
Sverige

Storbritannien
Belgien

2036
Norge

2035
Finland

Nederländerna

2040
Tyskland
Danmark

Litauen
Polen

Tjeckien
Bulgarien
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Gällande målen definierar varje marknad vilka utsläpp som ska rappor-
teras från Scope 3 i enlighet med vilka utsläppskällor som är väsentliga 
och vad som krävs för att bli en föregångare på deras marknad. Ett mini-
mivärde på 5 procent tillämpas som en riktlinje i hela organisationen.  
De främsta kategorierna i Scope 3 är pendling samt köpta varor och 
tjänster.

 

 
Övriga Scope 3-utsläpp i målen

Utsläpp, ton 
CO2e

Rapportering från 
Swecos marknader1

Köpta varor och tjänster 
 Mat och dryck 

2 320
605

7 av 12 marknader
3 av 12 marknader

Affärsresor (begränsat till hotellvistelser) 193 5 av 12 marknader

Transporter och distribution uppströms 75 3 av 12 marknader

Avfall genererat i verksamheten 221 5 av 12 marknader

Medarbetarnas pendling 5 639 6 av 12 marknader

Bränsle- och energirelaterade aktiviteter 
(inte inkluderat i Scope 1 eller 2)  
(begränsat till ”från källan till tanken”)

3 121 1 av 12 marknader

Investeringar 60 2 av 12 marknader

Övrigt 1 154 2 av 12 marknader

TOTALT 12 782
1) Totalt 10 marknader har lagt till ytterligare Scope 3-områden till sitt mål. 

Slutsats för 2020 
Under året har ett flertal diskussioner pågått för att ytterligare definiera 
omfattningen av målen för klimatneutralitet, riskerna och möjligheterna, 
samt även bolagsstyrning och rutiner för uppföljning avseende klimat-
redovisningen. Diskussionerna har omfattat personer i olika roller inom 
organisationen från alla Swecos hemmamarknader. Det här arbetet 
erbjöd ett forum för kunskapsdelning med avseende på klimatberäk-
ningar och kommer att utgöra basen för våra aktiviteter framöver.

2020 är Swecos basår i fråga om klimatredovisning. Vi inser att 2020 
som basår inte är helt idealiskt på grund av påverkan från Covid-19- 
pandemin, som har påverkat verksamheten och hur Sweco gör affärer. 
På grund av pandemin har de flesta av Swecos medarbetare arbetat på 
distans, vilket har minskat användningen av Swecos kontor, och ned-
stängningarna har minskat affärsresor och pendling. Swecos marknader 
med klimatdata som sträcker sig flera år bakåt noterar minskade utsläpp 
som en följd av pandemin. Det uppskattas att energiförbrukningen har 
gått upp i medarbetarnas bostäder som ett resultat av att de har arbetat 
hemifrån, men det har inte inkluderats i vår utsläppsdata. Sweco har 
övervägt alternativet att uppskatta de utsläppen som förmodligen saknas 
på grund av pandemin, eller som har överförts till medarbetarnas hem, 
men har valt att inte gå vidare med det alternativet på grund av att det 
saknas generell praxis för att justera utsläpp. Sweco står fast vid det 
överenskomna basåret trots den utmaning det innebär. 

Swecos mål för klimatneutralitet är absolut och kommer inte att 
påverkas av basårsdata. Däremot är man på Sweco medveten om att det 
kommer att bli en utmaning att minska utsläppen tillräckligt snabbt för 
att uppnå delmålet om en minskning med 50 procent till 2030 jämfört 
med basåret 2020, samt även att förlita sig på en utsläppskvittning på 
högst 15 procent för att nå målet om klimatneutralitet. Sweco antar den 
utmaningen. 

Utveckling för 2021
Under 2021 kommer Sweco att arbeta vidare med att mäta klimatpåver-
kan från leverantörerna inklusive att sätta upp mål för en minskning av 

påverkan. Målet är att vidareutveckla vår klimatredovisning till att även 
inkludera nyckeltal om leverantörerna. 

Eftersom Sweco i stort utsträckning består av konsulter är bolaget 
medvetet om sin roll i att hjälpa kunderna att minska koldioxidutsläppen 
från sina projekt. Däremot ingår inte sådana projektutsläpp i Swecos 
interna mål för klimatneutralitet, inte heller är de en del av GHG Protocols 
etablerade Scope-metod och har ingen annan etablerad mekanism för 
beräkning och verifiering. Sweco har därmed tagit initiativet till att  
etablera ett sätt att mäta påverkan av projekt.

Medarbetare
Sweco strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren, rekrytera 
de bästa i vår bransch och vara förstahandsvalet för talanger. Att kunna 
erbjuda de mest spännande och utmanande projekten gör oss till en  
attraktiv arbetsgivare, både lokalt och globalt.

Sweco arbetar systematiskt med områdena medarbetarutveckling, 
jämställdhet och mångfald samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 
För att säkerställa en öppen dialog, informationsutbyte och samarbete 
mellan medarbetarna och Swecos ledningsgrupp finns sedan 2016 ett 
särskilt koncerngemensamt råd – Swecos europeiska företagsråd – 
med representanter från samtliga länder. Rådet bevakar gränsöverskri-
dande frågor ur ett koncernperspektiv, såsom utvecklingsmöjligheter, 
organisationsförändringar och nya arbetsmetoder. 

Utveckling av medarbetare
Sweco arbetar med resultat, expertis, kunskapsdelning och ledarskap 
för att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter och en engagerande före-
tagskultur för alla medarbetare vilket är avgörande för fortsatt framgång 
och nöjda kunder.

Alla medarbetare erbjuds från dag ett utbildningar genom Sweco  
Academy. Flera av kurserna inom hållbarhet är obligatoriska. Utöver det 
finns experter och ledare där för att dela med sig av sina kunskaper och 
tillsammans stödja våra medarbetares utveckling.

Systematiska utvärderingar genomförs för att säkerställa att resurser 
investeras i rätt frågor när det gäller medarbetare. Det sker bland annat 
genom en årlig medarbetarundersökning och regelbundna utvecklings-
samtal, Sweco Talk. 

Medarbetarnöjdhet mäts regelbundet genom den koncerngemen-
samma medarbetarundersökningen. Undersökningen är en viktig indi-
kator för hur väl Sweco utvecklas som ett kundfokuserat företag där 
medarbetare kan utvecklas och vara framgångsrika. Indikatorer med 
mindre bra resultat följs upp av närmaste chef och den lokala HR-avdel-
ningen. Tillsammans analyserar de resultaten och sätter upp åtgärder 
för förbättring.

Genom att utveckla medarbetarna är Swecos mål att: 
•  ha den bästa expertisen som efterfrågas av kunderna 
•  skapa motivation, lojalitet och engagemang för att vinna och leverera 

projekt

Resultat 2020
2020 års medarbetarundersökning hade en rekordhög svarsfrekvens på 
92 procent. De fyra viktigaste drivkrafterna för nöjda medarbetare var 
ledarskap, arbetsmiljö, tillit och kompetens, varav alla låg på mycket goda 
nivåer. Genomsnittspoängen för en övervägande majoritet av frågorna 
har ökat, vilket kan ses som en fortsättning av den goda utvecklingen 
under 2019. Även resultatet för ledarskapet var bra och medarbetarna 
svarade att cirka 88 procent av cheferna gör ett utmärkt jobb. Medarbe-
tarsamtalen, Sweco Talk, har fått en nöjdhetspoäng på 4,2 på en fem-
gradig skala, vilket är en liten uppgång jämfört med föregående år. 

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet för alla Swecos anställda är högsta prioritet. Sweco 
har en noll-incident vision. Detta är ett ansvar som delas mellan Sweco 
som arbetsgivare och Swecos chefer och anställda. Varje affärsområde 
är skyldiga att kontinuerligt vidta åtgärder för att sträva efter vår noll- 
vision, samtidigt som vi uppmuntrar våra anställda att rapportera  
incidenter.

YTTERLIGARE SCOPE 3-UTSLÄPP I MÅLEN, %

 Pendling, 44
 Hotell, 2
 Köpta varor och tjänster, 18
 Avfall, 2
 Bränsle- och energirelaterade aktiviteter, 24
 Övrigt, 10
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På affärsområdesnivå arbetar Sweco systematiskt med att undersöka, 
genomföra och övervaka verksamheten för att förhindra sjukdom, inci-
denter och olyckor och att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Våra 
hanteringssystem stöder hela denna process. De årliga medarbetarsam-
talen och undersökningarna är viktiga uppföljningsverktyg. Det finns 
också en funktion för att systematiskt följa upp incidenter och olyckor 
inklusive riskbedömningar. Chefer spelar en viktig roll för att skapa en 
bra arbetsmiljö och HR-avdelningen tillhandahåller stöd för att identi-
fiera lösningar på arbetsrelaterade problem, vad gäller både förebyg-
gande åtgärder och planer för att återvända till arbetet.

Våra medarbetares välbefinnande handlar mycket om att ha bra ledare 
som inspirerar och motiverar. Det handlar också om att bli bemyndigad 
genom att samarbeta i intressanta projekt och bidrar till att förändra 
samhället. Ledarskap och kollegor är viktigt i en affärsverksamhet som 
Sweco. Det rapporterades i medarbetarundersökningen att 88 procent 
av chefer karakteriserades som utmärkta ledare och 81 procent av 
anställda rapporterade att de kände sig motiverade att arbeta på Sweco.

Sweco strävar efter att upprätthålla en arbetsmiljö där:
• medarbetarnas kan utvecklas och trivas
• inga arbetsplatsolyckor förekommer
• det finns en nolltolerans mot trakasserier

Våra ledningssystem ger verksamheten möjlighet att hantera sina 
arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda.

Resultat 2020 2019 2018 2017
Sjukfrånvaro, % 3,1 3,1 3,1 3,5

Vår sjukfrånvaro förblir stabil även om det var ett utmanande år med 
Covid-19-pandemin. Vi arbetar kontinuerligt med att minska sjukfrån-
varo genom att vara nära våra anställda och vidta åtgärder vid behov. 

Mångfald och inkludering
Sweco ser mångfald och inkludering bland medarbetarna som en förut-
sättning för att skapa en innovativ och inspirerande arbetsmiljö, och 
arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen  
oberoende av kön, etnicitet, nationalitet, religiös tro, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder. Alla medarbetare har lika rättigheter till  
professionell utveckling inom sina befintliga arbetsområden eller inom 
nya områden. Sweco har policyer som täcker in löneskillnader för iden-
tiskt eller likvärdigt arbete. 

Ett särskilt arbete har genomförts för att ta fram en likabehandlings-
plan som tydliggör processer och rutiner gällande frågor om likabehand-
ling inom ett antal områden, däribland rekryteringsprocessen. Sweco 
arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. 
Vid rekrytering och befordran ges lika möjligheter till alla sökande.

Swecos mål är att ha: 
•  inget löneglapp för lika arbete såvida det inte är objektivt rättfärdigat
•  lika rätt till professionell utveckling inom nya eller befintliga arbets-

områden

Flera affärsområden har även mål kopplade till mångfald och inklude-
ring i sina affärsplaner. Ett exempel på det är Sweco Storbritannien  
som har satt upp mål inom mångfald och inkludering som en del av sin  
personalplan 2020–2023, som mäter andelen kvinnor, BAME (Black, 
Asian, Minority Ethnic) och funktionsvariation (inklusive funktions-
variationer och långsiktiga villkor som täcks in av Equality Act 2010). 

Resultat 2020
Sweco har gjort flera insatser för att främja mångfald och inkludering i 
samhället. Under 2020 rankades Sweco som nummer fem av 668 företag 
i European Women on Boards (EWoB) Gender Diversity Index 2020. Utöver 
det återfanns Sweco återigen på den gröna listan för jämställda bolag 
som presenteras i årets rapport från den svenska stiftelsen AllBright, som 
årligen kartlägger könsfördelningen i börsbolagens ledningsgrupper. 

Under 2018 skrev Sweco under initiativet Equal by 2030, som verkar för 
att öka kvinnors representation i energisektorn. Andelen kvinnor på 
Sweco ligger kvar på en jämställd nivå. 

Resultat 2020 2019 2018 2017
Andel kvinnliga medarbetare, % 33 33 32 31

Andelen kvinnor i styrelsen, % 57 63 63 50

Andel kvinnor i ledningsgruppen, % 50 43 42 50

För att få de bästa medarbetarna stödjer och deltar Sweco i initiativet i 
sin strävan att bredda rekryteringsbasen. Under 2020 deltog Sweco i 
praktikantprogrammet ”Jobbsprånget” som drivs av Kungliga Ingenjörs-
vetenskapsakademien, IVA, och vars mål är att snabbare få in nyanlända 
på den svenska arbetsmarknaden.

Basdata om medarbetarna

Sweco-koncernens anställda 2020 2019 2018 2017
Totalt antal anställda 18 552 18 148 16 422 15 557

Totalt antal årsanställda 17 328 16 412 15 306 14 530

Personalomsättning  
(egen uppsägning), % 10,1 11,3 12,3 12,5

Genomsnittsålder 41 41 41 41

Medarbetare  
per affärsområde, 2020 Totalt antal Varav kvinnor, % Genomsnitts ålder
Sweco Sverige 6 219 36 40

Sweco Norge 1 820 34 41

Sweco Finland 2 711 26 41

Sweco Danmark 1 314 30 44

Sweco Nederländerna 1 466 22 43

Sweco Belgien 1 206 30 39

Sweco Storbritannien 1 248 29 39

Sweco Tyskland och  
Centraleuropa 2 521 44 41

Koncerngemensamt 47 53 46

Totalt koncernen 18 552 33 41

Slutsats för 2020
Covid-19-pandemin under 2020 har påverkat våra medarbetare och krävt 
en snabb övergång till distansarbete. Som mest arbetade 80 procent av 
medarbetarna hemifrån. Övergången visade att vi har ett välfungerande 
digitalt arbetssätt som gör det möjligt att arbeta effektivt på distans och 
samarbeta inom hela Sweco. Trots pandemin anställde Sweco 2 420 
medarbetare under 2020.

Under pandemin har ledarskapet varit viktigt. Vi har intensifierat vårt 
arbete med kompetensutveckling genom digitala utbildningar för att 
säkerställa att vi upprätthåller och utvecklar vår höga kompetensnivå 
och vi har vidareutvecklat vårt ledarskapsarbete med utbildning i hur 
man leder på distans. Övergången till att arbeta på distans har fungerat 
bra för såväl chefer som medarbetare. 

Frågor som hade lagts till i den årliga medarbetarundersökningen 
visade att 63 procent av medarbetarna inte upplever någon förändring  
i motivationen, 31 procent känner sig något mindre motiverade och  
6 procent betydligt mindre motiverade till följd av Covid-19-pandemin. 
De utmaningar som flest upplevde som utmanande när de arbetade 
hemifrån, som upplevdes av 31 procent, var att hantera distraktions-
moment i hemmet och isolering/ensamhet. Bara 2 procent har upplevt 
utmaningar med att cheferna inte har varit tillgängliga, och mindre än  
1 av 10 (9 procent) uttryckte att de har saknat information.

Utveckling för 2021
Under 2020 gjorde vi en översyn av de beteenden som vi vet uppskattas 
av kunderna och skapar framgångar hos dem. Vi kallar dem Sweco Core 
Behaviours och de utgör grunden för hur vi vill interagera internt och 
externt för att förbli framgångsrika. Dessa beteenden är en del av vår 
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resultathanteringsprocess och alla medarbetare utvärderas med avse-
ende på resultat och beteende. Vårt uppdaterade Sweco Talk kommer  
att lanseras gradvis under år 2021. Härigenom säkerställer vi att alla 
medarbetare har ett fortsatt starkt kundfokus och vi arbetar kontinuer-
ligt för att förstärka dessa beteenden hos enskilda medarbetare.

Affärsetik
Swecos ingenjörer, arkitekter och experter arbetar i projekt som påverkar 
samhällen och människors vardag. Resultatet är minst lika viktigt som 
den affärspraxis som används för att nå dit. Att bekämpa korruption inne-
bär att ta ansvar för de projekt som Sweco utför och de arbetsmetoder 
som används. Som experter på planering och design av morgondagens 
samhällen och städer är detta en förutsättning för långsiktig framgång 
och därför en viktig hållbarhetsfråga för Sweco. 

Medvetenheten om affärsetik genomsyrar hela verksamheten. Affärs-
etik är ett stående inslag i den månatliga genomgången med Swecos 
affärsområden. 

Swecos arbete för att bekämpa korruption är lika viktigt på hemma-
marknaderna som i exportprojekt. Alla medarbetare och chefer utbildas 
regelbundet i affärsetiska frågor, enligt Swecos utbildningsprinciper,  
för att öka medvetenheten, skapa en intern dialog och utrusta medarbe-
tarna med en etisk kompass. Swecos medarbetare utbildas i affärsetik 
och i att rapportera misstänkta eller bekräftade fall av korruption.

Swecos mål är att ha: 
•  noll fall av mutor och korruption, bedrägeri eller andra former av brott 

mot uppförandekoden

Resultat 2020
Under 2020 ställdes klassrumsutbildningarna in som krävde fysisk  
närvaro för högre chefer och nyckelmedarbetare till följd av Covid-19- 
restriktionerna. 

E-utbildningar för samtliga anställda samt processen med att under-
teckna uppförandekoden har däremot fortsatt. Ett digitalt alternativ till 
klassrumsutbildning kommer att introduceras under 2021. 

Resultat, % 2020 2019 2018 2017
CSR-policy1

andel av Swecos anställda har  
bekräftat att de har läst och förstått 
Swecos CSR-policy – 90,0 95,0 75,1

Uppförandekod
andel av Swecos medarbetare har 
bekräftat att de har läst och förstått 
Swecos uppförandekod 89,3 90,0 94,1 77,5

Intern utbildning i affärsetik
andel av Swecos medarbetare som är 
skyldiga att gå intern utbildning i 
affärsetik som har gjort det 87,0 86,0 92,6 85,2

Ethics Line
antal incidenter rapporterade genom 
Swecos visselblåsarfunktion 7 5 2 4
1) CSR-policyn blev en del av uppförandekoden under 2020.

Incidenter 2020
Under 2020 har det gjorts utredningar av incidenter gällande affärsetik 
och medarbetare. Nödvändiga åtgärder med avseende på anställningen 
har vidtagits som ett resultat av incidenterna.

Utveckling för 2021
När Sweco växer som företag i en värld med politisk instabilitet på ett 
flertal platser och de juridiska kriterierna hårdnar blir det allt viktigare 
att vara på sin vakt mot överträdelser av affärsetiken. Med vår upp-
förandekod kommer vi att fortsätta att sträva mot noll fall av mutor och 
korruption, bedrägeri eller andra former av överträdelser.

Som en anpassning till Covid-19-kraven ersätter en digital utbildning 
för nyckelmedarbetare och chefer klassrumsutbildningar utöver de  
e-utbildningar som genomförs av samtliga medarbetare i affärsetik.

Mänskliga rättigheter
Sweco stödjer och respekterar de mänskliga rättigheterna, definierade  
i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vårt stöttande av mänskliga 
rättigheter framgår uttryckligen av vår Uppförandekod. 

Brott mot de mänskliga rättigheterna kan aldrig accepteras. Sweco 
tillåter inte barnarbete vare sig i någon del av sin egen verksamhet eller 
i någon affärspartners verksamhet och tillåter varken tvångsarbete eller 
trafficking.

Vi främjar lika rättigheter och möjligheter för medarbetare på arbets-
platsen oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning eller ålder, både inom Sweco och i kontakter 
med kunder och andra externa intressenter.

Risken för brott mot mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet 
bedöms vara relativt liten. Frågor om mänskliga rättigheter är främst 
aktuell i våra exportprojekt och risken varierar beroende på till exempel 
typ av projekt, geografisk plats och affärspartners som Sweco arbetar med.

Respekten för mänskliga rättigheter är ett kriterium som ingår i 
anbudsgranskningsprocessen av större Sweco-projekt, i bedömningen 
av potentiella affärspartners och i förvärvsprocessen.

Under 2020 rapporterades inga misstänkta brott mot de mänskliga 
rättigheterna via visselblåsarfunktionen.

INITIATIV
Hela Sweco-koncernen är ansluten till ett flertal hållbarhetsinitiativ. 
Som en decentraliserad organisation med ett löfte om att leverera vad 
som är bäst för kunderna i deras lokala sammanhang görs huvuddelen 
av allt samarbete inom ramen för olika hållbarhetsinitiativ på affärs-
områdesnivå eller nationell nivå. På koncernnivå väljer Sweco att delta i 
initiativ där vårt engagemang i att vara ledande inom hållbarhet avspeg-
las, där vi kan dela och utveckla bästa praxis med andra ledande företag 
och där synergier mellan olika hållbarhetsdimensioner utvecklas, samt 
där vi kan försäkra oss om att vi finns representerade i internationella 
förhandlingar om hållbarhet. De viktigaste initiativen för Sweco- 
koncernen beskrivs nedan. 

Medlemskap
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD)
World Business Council for Sustainable Development är en global 
näringslivsorganisation som arbetar för att skynda på omställningen  
till en hållbar värld genom att göra hållbara företag mer lönsamma. 
Sweco är medlem i WBCSD sedan länge. 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UNGC)
FN:s Global Compact är ett hållbarhetsinitiativ för företag för att stödja 
tio universella principer som baseras på internationella konventioner 
avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption. 
Sweco har anslutit sig till Global Compact, vilket innebär att vi följer de 
tio principerna inom deras fyra områden (mänskliga rättigheter, arbete, 
miljö och anti-korruption). Sweco har undertecknat Business Ambition 
for 1.5°C – ett öppet brev från FN:s Global Compact och deras kampanj 
”Business Ambition for 1.5°C – Our Only Future”. Swecos Communication 
on progress-rapport kommer att publiceras för första gången i årsredo-
visningen 2021. 

Ramverk och initiativ
Sweco strävar efter att anpassa sin verksamhet och sina affärer efter 
erkända ramverk och initiativ som täcker hållbarhetsfrågor i hela orga-
nisationen. 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende internationell organisa-
tion som har global gemensam taxonomi för att kommunicera påverkan 
från ett företag eller en organisation. Swecos årsredovisning är anpassad 
till GRI Standards. 
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GREENHOUSE GAS PROTOCOL (GHGP)
Greenhouse Gas Protocol (GHGP) är ett omfattande globalt standardi-
serat ramverk för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser. GHGP  
är ett samarbete mellan World Resources Institute (WRI) och World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Sweco redo-
visar sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med GHGP. 

SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE (SBTi)
Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan CDP, World 
Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF), och FN:s Global 
Compact (UNGC). Initiativet bjuder in företag till att visa prov på ledarskap 
inom hållbarhet genom att offentligt förbinda sig till vetenskapligt base-
rade mål för utsläpp av växthusgaser. Initiativet gör en oberoende bedöm-
ning av målen och ger dem sitt godkännande. Sweco har anslutit sig till 
Science Based Targets initiative och satt upp mål om att minska utsläppen 
i linje med SBT:s ambition för företag om en uppvärmning om högst 1,5°C.

TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES (TCFD)
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) skapades  
av Financial Stability Board för att förbättra och utöka klimatrelaterade 
finansiell rapportering. TCFD har tagit fram rekommendationer för klimat-
relaterad finansiell rapportering strukturerad kring bolagsstyrning,  
strategi, riskhantering, mått och mål. Klimatrelaterade risker bedöms  
i enlighet med TCFD:s rekommendationer.

EQUAL BY 2030 INITIATIVE
Equal by 2030 Initiative är en kampanj som främjar jämställda löner, 
jämställt ledarskap och lika möjligheter i energibranschen till 2030. 
Kampanjen uppmanar företagen att godkänna deras principer och vidta 
konkreta åtgärder för att öka takten i jämställdhetsarbetet i energi sektorn. 

CDP
CDP är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som bedriver 
insamling om företags klimatpåverkan. CDP strävar efter att ha en håll-
bar ekonomi genom att mäta och förstå miljöpåverkan.

Principer
Sweco följer internationella principer hänförliga till hållbarhetsfrågor. 
Följande principer har nämnts i årsredovisningen:
•  FIDIC Code of Ethics, International Federation of Consulting Engineers 
•  ILO Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i 

arbetslivet, International Labour Organisation 

•  Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, FN
•  Parisavtalet inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar
•  Målen för hållbar utveckling, FN
•  FN:s Global Compact

OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN
Swecos hållbarhetsredovisning för 2020 uppfyller tillsammans med 
information på sidorna 10–27 både kraven i den svenska årsredovis-
ningslagen samt förväntningarna från Swecos intressenter, i huvudsak 
ägare, investerare, analytiker, anställda och kunder. Sweco redovisar 
varje år sina hållbarhetsresultat och hållbarhetsredovisningen avser 
kalenderåret 2020. Hållbarhetsredovisningen för 2019 publicerades i 
april 2020. 

Hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med GRI Standards: 
Core option. GRI Index återfinns på sidorna 108–111 i årsredovisningen.  
Klimatrelaterade risker bedöms i enlighet med TCFD:s rekommendationer.

Den tidigare rapporten upprättades med inspiration från GRI- 
standarderna och inte i enlighet med GRI-standarderna. Detta märks  
av den ökade rapporteringen av hållbarhetsrelaterat område, särskilt 
när det gäller koldioxidutsläpp. Utöver det har klimatrelaterade risker 
beskrivits vidare i denna redovisning och det finns för första gången 
korsreferenser till TCFD:s rekommendationer. 

Statistiken gällande klimat och miljö har samlats in av experter på 
respektive hemmamarknad och har sammanställts av Sustainability 
Project Team på koncernnivå. Insamlade data avser i allmänhet 2020.  
I de fall data inte finns tillgängliga i tid för att inkluderas i redovisningen 
görs en uppskattning.

Statistik avseende anställda har sammanställts av HR-funktionen 
från HR-systemet och avser siffror per 31 december 2020 för samtliga 
bolag i koncernen om inget annat anges.

Statistik avseende affärsetik har sammanställts av chefsjuristen och 
avser siffror vid utgången av 2020 för samtliga bolag i koncernen om 
inget annat anges.

För information om hållbarhet på Sweco, kontakta Chief Sustainability 
Officer Mattias Goldmann på mattias.goldmann@sweco.se. För informa-
tion om Swecos hållbarhetsredovisning, kontakta Chief Communications 
Officer Katarina Grönwall på katarina.gronwall@sweco.se.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE CONTENT INDEX 

Fokusområden och väsentliga frågor 
Sweco-koncernens kedja för värdeskapande

Leverantör Sweco Samarbetspartners Kunder Samhälle

KLIMAT OCH MILJÖ
Minskning av klimatpåverkan och klimatanpassning

Biologisk mångfald

Energieffektivitet, källor och system

Vatten

Avfall och cirkularitet

Luftkvalitet

MEDARBETARE
Mångfald och jämställdhet 

Hälsa och säkerhet

AFFÄRSETIK
Mänskliga rättigheter

Affärsetik

Hantering av leverantörskedjan
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE CONTENT INDEX

GRI Standard Upplysning Sida Kommentar

GRI 100: UNIVERSELLA STANDARDER

GRI 102: GENERELLA UPPLYSNINGAR 2016
ORGANISATIONSPROFIL
102-1 Organisationens namn 33

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster Omslagets insida, 1

102-3 Lokalisering av huvudkontor 85

102-4 Länder där organisationen är verksam 85

102-5 Ägarstruktur och juridisk form 39, 52–53

102-6 Marknadsnärvaro Omslagets insida, 33

102-7 Organisationens storlek 33

102-8 Information om anställda och andra arbetare 27, 105–106 Merparten av Swecos medarbetare är fast anställda och arbetar 
fulltid. Deltid förekommer oftast kopplat till föräldraledighet. 
Regionala skillnader kopplad till nationell lagstiftning kan före-
komma.

102-9 Leverantörskedjan 100, 102, 108 Swecos leverantörskedja är begränsad och väsentlig påverkan 
ligger i kundprojekt och samarbeten med andra parter.

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess  
leverantörskedja

7, 98 Inga väsentliga förändringar av organisationens storlek, struktur, 
ägande eller leverantörskedja har inträffat under året som gått.

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning 100

102-12 Externa stadgar, principer och initiativ 107–108

102-13 Medlemskap i organisationer 107

 
STRATEGI OCH ANALYS
102-14 Kommentar från senior beslutsfattare 2–3

102-15 Huvudsaklig påverkan, risker, och möjligheter 96–97, 100–102

 
ETIK OCH INTEGRITET
102-16 Värderingar, principer, standarder och normer  

gällande uppförande
8–9, 39, 100,  

102–103

102-17 Mekanismer för rådgivning och rapportering  
av angelägenheter gällande etikfrågor

39, 103

 
BOLAGSSTYRNING
102-18 Struktur för bolagsstyrning 102–103

 
INTRESSENTDIALOG
102-40 Lista på intressentgrupper 99, 108

102-41 Överenskommelse om kollektiva förhandlingar Sweco tillämpar kollektivavtal.

102-42 Identifiering och urval av intressenter 98–99

102-43 Metod för samarbeten med intressenter 98–99

102-44 Viktiga frågor och angelägenheter som lyfts fram 97, 99

 
REDOVISNINGSMETOD
102-45 Enheter inkluderade i den konsoliderade finansiella  

redovisningen
33–34

102-46 Process för att fastställa redovisningens innehåll och  
frågornas omfattning

108 Hållbarhetsredovisningen omfattar Swecos hela verksamhet och 
redovisningens avgränsningar har fastställts utifrån GRI:s princi-
per om redovisning och kvalitet.

102-47 Lista på väsentliga frågor 99, 108

102-48 Förändringar i tidigare rapporterad information Inga upplysningar från 2019 har justerats i hållbarhetsredovis-
ningen för 2020.

102-49 Redovisningsförändringar 99, 108 Inga väsentliga skillnader från föregående år i relation till  
väsentliga hållbarhetsfrågor och deras omfattning. Rapporte-
ringen är mer omfattande än föregående år, exempelvis kopplat 
till koldioxidutsläpp.

102-50 Redovisningsperiod 108

102-51 Datum för senaste redovisning 108

102-52 Redovisningscykel 108

102-53 Kontaktperson för frågor om redovisningen 108

102-54 Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards 108

102-55 GRI-index 108–110

102-56 Externt bestyrkande 111 Hållbarhetsredovisningen har inte reviderats av extern part. 
Swecos revisorer bekräftar dock att vi har upprättat en lag stadgad 
hållbarhetsrapport, i enlighet med kraven i årsredovisningslagen.
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GRI Standard Upplysning Sida Kommentar

GRI 103: HÅLLBARHETSSTYRNING 
 
GRI 103: HÅLLBARHETSSTYRNING 2016 – EKONOMI
103-1 Beskrivning av väsentliga frågor och dess avgränsningar 99, 108

103-2 Hållbarhetsstyrning och dess komponenter 100–107

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 103, 105, 107

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR GRI 200: EKONOMI
 
GRI 205: ANTI-KORRUPTION 2016
205-1 Verksamheter utvärderade gällande risker relaterade  

till korruption
107

205-2 Utbildning och kommunikation av organisationens policyer 
och arbetssätt avseende motverkan mot korruption

107

205-3 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder 107 Det finns inga bekräftade fall 2020. 

 
GRI 206: KONKURRENSBEGRÄNSANDE BETEENDE 2016
206-1 Legala fall gällande konkurrensbegränsande praxis,  

konkurrenslagstiftning och dominerande marknadsställning 
107 Det finns inga rättsliga åtgärder 2020. 

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR GRI 300: MILJÖ
 
GRI 302: ENERGI 2016
302-1 Energianvändning inom den egna organisationen 104

302-2 Energianvändning utanför den egna organisationen 104

 
GRI 305: UTSLÄPP 2016
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 104

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) 104

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 104

305-4 Utsläppsintensitet av växthusgaser 104

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR GRI 400: SOCIALT
 
GRI 401: ANSTÄLLNING 2016
401-1 Nyanställningar och personalomsättning 106

 
GRI 403: HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETET 2018
403-9 Arbetsrelaterade skador 106 För Sweco är den viktigaste frågan sjukdomsfall vilket mäts  

i sjukfrånvaro.

 
GRI 404: TRÄNING OCH UTBILDNING 2016
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och anställd 105 Sweco rapportera inte på genomsnittligt antal utbildnings-

timmar utan på att alla medarbetare erbjuds utbildning från 
första dagen.

404-2 Program för uppgradering av anställdas färdigheter och  
övergångsstöd

105

404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering  
av prestation och karriärutveckling

106 Alla anställa erbjuds regelbundet karriärsutvecklingssamtal 
som en del av Sweco Talk.

 
GRI 405: MÅNGFALD OCH LIKA MÖJLIGHETER 2016
405-1 Mångfald i ledningar och bland medarbetare 106

 
GRI 406: ICKE-DISKRIMINERING 2016 
406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder 106–107

 
GRI 412: BEDÖMNING AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2016
412-1 Verksamheter som granskats med avseende på mänskliga 

rättigheter eller genomgått en konsekvensanalys
107

412-2 Utbildning av anställda i policyer och rutiner gällande  
mänskliga rättigheter 

107 Utbildning i mänskliga rättigheter ingår som en del av 
Swecos utbildning i affärsetiska frågor.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE CONTENT INDEX



111Hållbarhetsredovisning

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Sweco AB (publ), org.nr 556542-9841

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 på sidorna 98–111 
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed  
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm, den 23 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Michael Bengtsson Aleksander Lyckow
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

TCFD:s rekommenderade och understödjande rekommenderade upplysningar Sida Kommentar

BOLAGSSTYRNING
Beskriv styrelsens överblick över klimatrelaterade risker och möjligheter. 102

Beskriv ledningens roll i att bedöma och hantera klimatrelaterade risker och  
möjligheter.

102

STRATEGI
Beskriv de klimatrelaterade risker och möjligheter som organisationen har  
identifierat på kort, medellång och lång sikt.

101

Beskriv påverkan från klimatrelaterade risker och möjligheter inom organisationens 
verksamhet, strategi och finansiella planering.

101

Beskriv motståndskraften i organisationens strategi, med beaktande av olika klimat-
relaterade scenarier, inklusive ett scenario med en uppvärmning på högst 2°C.

Sweco har ännu inte testat motståndskraften i vår strategi  
i förhållande till olika klimatrelaterade scenarier baserat  
på vetenskapsbaserade rapporter från IPCC och andra.

RISKHANTERING
Beskriv organisationens processer för att identifiera och bedöma  
klimatrelaterade risker.

100–101

Beskriv organisationens processer för att hantera klimatrelaterade risker. 100–101

Beskriv hur processerna för identifiera, bedöma och hantera klimatrelaterade  
risker är integrerat i organisationens övergripande riskhantering.

96, 100

MÅTT OCH MÅL
Redovisa målen som används av organisationen för att bedöma klimatrelaterade 
risker och möjligheter i linje med dess strategi och riskhanteringsprocess.

103, 105

Redovisa utsläpp av växthusgaser inom Scope 1, Scope 2, och om lämpligt,  
Scope 3 samt hänförliga risker.

103, 105

Beskriv målen som används av organisationen för att hantera klimatrelaterade 
risker och möjligheter samt resultat i förhållande till målen.

103, 105

TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES 


