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Vår hållbarhetsstrategi

Tidigare år har en av Transtemas stora utmaningar inom håll-
barhetsområdet varit att kunna inkludera samtliga dotterföretag 
i hållbarhetsarbetet. De relativt sett mindre dotterföretagen har 
naturligt nog mindre tid samt färre resurser att nyttja för detta 
arbete och därför en lägre grad av välutvecklat hållbarhetsarbete 
jämfört med till exempel koncernens största företag Transtema 
Network Services AB (”TNS”). Under 2020 har därför flera initiativ 
tagits för att inkludera samtliga företag i det strukturerade arbete 
som TNS utför, vilket påtagligt har höjt koncernens totala möjlig-
het till uppföljning och styrning inom hållbarhetsområdet. 

Vidare har styrelsen tydligt påtalat vikten av ett strukturerat 
hållbarhetsarbete och en hållbarhetsplan för 2021 har arbetats 
fram och fastställts. Detta sammantaget innebär att Transtema 
vid ingången av 2021 nu har möjlighet till ett betydligt mer sam-
manhållet hållbarhetsarbete vilket kommer att vara till stor nytta 
för de hållbarhetsinitiativ som planeras framöver.  

Transtemas grundläggande syn är att ett långsiktigt och hållbart 
förhållningssätt är en förutsättning för att kunna ha en stabil och 
lönsam utveckling över tid. I detta ingår att Transtema ska bedriva 
vår verksamhet med respekt för vår omvärld och våra resurser. 
Transtema ser positivt på att våra kunder i allt större utsträckning 
än tidigare ställer krav inom hållbarhetsområdet, vilket i sig 
innebär ett ökat tryck på Transtema och våra branschkollegor att 
fortsätta prioritera vårt arbete inom området.

Transtema har för avsikt att positionera koncernen som bransch-
ledande inom hållbarhet. Hållbarhetsstrategin och dess konkreta 
innebörd kommer under början på 2021 att slutföras för att sedan 
kommuniceras externt och internt. Vidare kommer löpande upp-
följning mot tydliga mål att utföras samt kommuniceras.

Under slutet på 2020 har en helt ny hållbarhetsstrategi fastställts vilken 

under 2021 integreras med Transtemas affärsstrategi. 
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I vart och ett av dessa områden finns fastställt vision, mål, 
mätetal (fastställs för Vårt engagemang under kvartal 1 2021), 
aktiviteter, samarbeten, ramverk och standarder. Övergripande 
för alla områden är att de har en koppling till, och är tänkta att 
bidra till, uppfyllandet av FN:s Agenda 2030 där flera av de 17 
hållbarhetsmålen passar in i Transtemas fyra områden. FN:s 
Agenda 2030 tillsammans med FN:s Global Compact utgör 
grunden för vårt hållbarhetsarbete och Transtemas övergripande 
målsättning. I de fyra olika områden används även mer specifika 
ramverk, t.ex. inom miljöområdet där ”Fossilfritt Sverige” och   
”The 1,5 C Business Playbook” antagits som mall för hur Transtema 
skall bidra till uppfyllandet av 1,5-gradersmålet från Parisavtalet.

För hållbarhetsnoter se sid 94.

Fyra fokusområden samt 
ett globalt ramverk 
Hållbarhetsarbetet är strukturerat i fyra 
områden 

• Våra medarbetare 

• Våra affärer 

• Vår miljöpåverkan samt 

• Vårt engagemang
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Våra medarbetare och 
sociala förhållanden

Medarbetarna på Transtema utgör företagets viktigaste tillgång 
och det är kritiskt att våra medarbetare trivs och mår bra.  
Transtema är mån om att främja en god och säker arbetsmiljö, 
med ett öppet och inkluderande klimat. Vår ambition är också 
att alla medarbetare bemöter kollegor, kunder, leverantörer och 
övriga samhället med sunda, företagsgemensamma värderingar.  

Arbetsmiljö med nollvision 
Det förekommer arbetsmiljöer i vår verksamhet som kan inne-
bära en förhöjd risk för personskada. Exempelvis har Transtema 
tekniker som utför arbete på hög höjd, arbete på väg, arbeten 
med entreprenadmaskiner, arbete i anslutning till el med mera. 
Transtema har en nollvision för allvarliga arbetsmiljöolyckor och 
för att motverka riskerna har Transtema system och processer 
som är utformade för att möjliggöra ett kontinuerligt och  
systematiskt arbetsmiljöarbete. Här är det kritiskt att de anställda 
har rätt kompetens och rätt utrustning, vilket Transtema säker-
ställer genom ett omfattande utbildningsprogram för de anställda 
och ser till att de har rätt personlig skyddsutrustning i form av 
exempelvis fallskyddsutrustning. En del av vår skyddsutrustning 
omfattas även av besiktningsplikt. 

Nolltolerans 
Den psykosociala miljön är viktig och alla våra arbetare ska be-
handlas med respekt och värdighet. Transtema tar avstånd från 
all slags diskriminering och kränkande särbehandling i enlighet 
med Sveriges diskrimineringslag och arbetsmiljölagen samt 
har nolltolerans gällande alla former av trakasserier, kränkande 
särbehandling, uteslutande och mobbing. Varje år genomförs 
en medarbetarundersökning för att följa upp medarbetarnas 
syn på arbetsplatsen. Resultatet diskuteras i arbetsgrupper och 
handlingsplaner för förbättringsområden tas fram gemensamt. 
Vidare har samtliga anställda möjlighet att nyttja Transtemas 
visselblåsarprocess för att påtala eventuella incidenter. Samtliga 
incidenter noteras och följs upp.

För att säkra att våra medarbetare trivs och mår bra så erbjuder 
Transtema friskvårdsbidrag till samtliga anställda.

Aktiviteter specifikt inom TNS

Under 2020 har TNS vunnit ett antal nya kontrakt vilket inneburit 
en kraftig utvidgning av verksamheten och därmed flera nya 
geografiska områden. Ca 200 nya medarbetare har tillkommit 
och med det naturligtvis stora utmaningar i att introducera alla till 
TNS system och rutiner men också till vår kultur och värderingar 
TNS har under året även genomgått certifiering mot ISO 45001 
för Arbetsmiljö. Syftet är att visa för medarbetare, kunder, 
leverantörer, ägare och andra intressenter att TNS är en ansvars-
tagande arbetsgivare med goda och ständigt förbättrade 
arbetsmiljömässiga villkor. Certifieringen innebar den tredje 
ISO-certifieringen under ett års tid efter att ISO 9001 och 14001 
utförts under hösten 2019. 

Under 2020 har samtliga medarbetare genomgått en förnyad 
webbutbildning kring grundläggande arbetsmiljökunskap. 
Tillsammans med sedan tidigare upprättade webbutbildningar 
inom antikorruption och informationssäkerhet, utgör dessa 
utbildningar en grund för en allmän kunskaps- och medvetande-
grad hos alla medarbetare inom dessa områden. Vid nyanställ-
ningar genomförs också dessa utbildningar för att säkerställa 
att alla medarbetare har grundläggande kunskaper inom arbets-
miljö, anti-korruption och informationssäkerhet.  

TNS har en arbetsmiljökommitté på plats vilket träffas 4 gånger 
per år. Vidare finns den inom TNS en väletablerad process för 
incidentrapportering vilken möjliggör systematisk uppföljning av 
olyckor och tillbud per månad till varje ansvarig person. Varje  
incident bedöms genom ett utredningsarbete och vid behov görs 
åtgärder i form av exempelvis uppdaterade riskbedömningar 
liksom nya rutiner och instruktioner.  

200 nya medarbetare har tillkommit och med det naturligtvis stora 

utmaningar i att introducera alla till TNS system och rutiner men också 

till vår kultur och våra värderingar 
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Medarbetarna på Transtema utgör 
företagets viktigaste tillgång och 
vi prioriterar att våra medarbetare 
trivs och mår bra.
  Nina Jernemalm Chef HR

”
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Våra affärer
Transtemas verksamhet har ett tydligt samhällsintresse och 
företagets syn är att affärsetik därför är extra viktigt i denna 
verksamhet. För Transtema skall vår syn på affärsetik genom
syra allt vi gör. Här är uppförandekoden en viktig komponent 
när Transtema förmedlar till våra medarbetare och samarbets
partners de affärsetiska principer som gäller. Under 2020 
har samtliga medarbetare tagit del av, förstått samt skrivit 
på Transtemas uppförandekod. Till koden är en visselblåsar
process kopplad så att eventuella avvikelser kan rapporteras  
in samt åtgärdas skyndsamt.

Det är viktigt för Transtema att agera med respekt för grund
läggande mänskliga fri och rättigheter, och att företaget 
efterlever FN:s konventioner om mänskliga rättigheter liksom 
Internationella arbetsorganisationens grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet. Nolltolerans råder mot korruption, 
mutor, insiderhandel eller annan brottslighet med direkt eller 
indirekt orsakssamband till anställning eller uppdrag inom 
Transtema. Transtema tror på fri och rättvis konkurrens och 
företagets verksamhet ska bedrivas på ett sätt som medverkar 
till en sund och fungerande marknad med lika villkor och  
förutsättningar, med respekt och i enlighet med gällande  
konkurrenslagstiftning. Transtema vill också agera ansvars
tagande genom att arbeta aktivt med de miljöaspekter som  
är väsentliga i vår verksamhet.

De huvudsakliga riskerna i relation till affärsetik ser Transtema 
i leverantörsleden där det innebär extra stora utmaningar att 
säkerställa att agerandet från alla medarbetare hos leverantör
erna följer Transtemas uppförandekod. 

Under 2021 kommer Transtema att arbeta vidare inom området 
affärsetik i syfte att tydligare definiera vad som är nästa steg 
för oss samt identifiera ytterligare risker inom detta område 
och därtill kompletterande aktiviteter samt mätetal.

Transtema är övertygade om att vår 
syn på affärsetik skall genomsyra 
allt vi gör, varje dag.

Henning Sveder CFO

”
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Vår miljöpåverkan

Var och en av dessa aspekter är kopplade till tydliga målsätt-
ningar som i sin tur är kopplade till handlingsplaner för att nå 
målen och till slut mätetal för att följa utvecklingen. 

Våra kunder har höga krav inom miljöområdet och Transtema 
rapporterar regelbundet vår miljö- och klimatpåverkan till dem. 
Under 2020 beslutades att Transtema skall ha netto noll fossila 
CO2-utsläpp senast 2030 samt att allt avfall skall återvinnas eller 
återbrukas senast 2030. För att nå dessa mål och integrera dem 
med affärsstrategin har ett antal nationella och internationella 
ramverk antagits som vägledning. Däribland FN:s Agenda 2030, 
Fossilfritt Sverige och 1,5 C Business Playbook. Den exakta ut-
formningen av handlingsplaner och initiativ i enlighet med dessa 
ramverk kommer att ytterligare utvecklas och konkretiseras 
under kommande året. 

Två viktiga steg som tagits redan under 2020 är att en ny  
koncerngemensam bilpolicy antagits som drastiskt skärper 
kraven på alla nya bilar som tillkommer till koncernens bilflotta. 
Ingen ny bil får längre släppa ut mer än 70 g CO2/km. Samtidigt 
har de första initiativen tagits till att börja ersätta förbrännings-
bränslen med fossilfria alternativ. Inför 2021 har därför mål satts 
upp om att ersätta konventionell diesel med fossilfri biodiesel 
som t.ex. HVO100. I och med den långsiktiga målsättningen 
år 2030 om 0% fossil C02 och den påbörjade övergången till 
fossilfria bränslen kommer CO2-rapporteringen att göras om så 
att den redovisar CO2-ekvivalenter istället för endast CO2. Ekviva-
lenterna eller CO2e som det förkortas är ett mått på GWP, d.v.s. 
Global Warming Potential som ett visst bränsle har. Det visar 
hur mycket växthuseffekt ett visst utsläpp har mätt i hur mycket 
fossil CO2 som hade krävts för att orsaka samma växthuseffekt. 
Detta nya sätt att redovisa syftar till att bättre visa hur de fossila 
utsläppen förändras.  

För att även börja få in de så kallade Scoop 3-utsläppen, d.v.s. 
utsläppen i leverantörsleden kommer därför faktorer för så 
kallad WTW, (Well to Wheel) användas för bränslen. Detta ger 
sammantaget ett CO2e-värde för de bränslen som använts inom 
Transtema för hela värdekedjan bakåt från utvinning av bränslet 
till förbränning i våra fordon och maskiner. 

Ett nytt upplägg för avfallshantering infördes inom Transtema 
under 2020. Detta ger en plattform för bättre uppföljning och 
statistik vilket i sin tur gör det enklare att identifiera förbätt-
ringsområdena.  Den långsiktiga målsättningen är 0% avfall 
(alternativt 100% återvinning) år 2030.

En energikartläggning i enlighet med lagen om energikartlägg-
ningar i stora företag har inletts under kvartal 4 2020 och är 
slutförd och inlämnade till Energimyndigheten vid publicering 
av denna årsredovisning. Kartläggningen genomförs av hela 
koncernen men fokus ligger på TNS då det endast är TNS som 
omfattas av lagen. Resultaten av kartläggningen kommer sedan 
ligga till grund för eventuella nya initiativ och målsättningar inom 
energiområdet.

Transtema bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 

Våra tre huvudsakliga miljöaspekter är utsläpp från bilar, avfall och  

energikonsumtion.

Våra kunder har höga krav inom 
miljöområdet och Transtema 
rapporterar regelbundet vår 
miljö och klimatpåverkan till 
dem. Under 2020 beslutades att 
Transtema skall ha 0% fossila 
CO2utsläpp senast 2030 samt att 
100% av allt avfall skall återvinnas 
eller återbrukas senast 2030. 

Magnus Johansson VD

”
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Transtema Group AB (publ), org.nr 556988-0411

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 på sidorna 16–24 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 lagstad-
gade 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.

Göteborg den 16 april 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor
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