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Hållbarhets-
rapport
Världen och samhället i stort är mitt uppe i en 
enorm hållbarhetsutmaning.  Klimatutmaningen 
som sannolikt är en av de största utmaningar 
mänskligheten ställts inför på mycket lång tid 
är uppenbar för de flesta. Även andra aspek-
ter med koppling till samhällets hållbarhet har  
aktualiserats på senare tid och fått allt högre 
prioritet för företag, offentlig sektor och 
 privatpersoner. 

I och med en pandemi, ett förändrat säkerhetsläge i omvärlden 

och en allt snabbare energiomställning har flera pågående 

 samhällsförändringar accelererat. Kraven på våra el- och 

 kommunikationsnät förändras nu mycket snabbt för att möta  

ny teknik, ett förändrat beteende och nya säkerhetsaspekter. 

Vi på Transtema är stolta över att kunna bidra med nödvändiga 

tjänster och erbjudanden för att möta flera av dessa samhälls-

utmaningar. 

I n l e d n I n g
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Sammantaget kan man konstatera att 
samhällets hållbarhetsutmaningar är 
hjärtefrågor för oss och i flera fall nära 
sammankopplade med vår kärnverksamhet.

”
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En utmaning vi ser fram emot
Samtidigt innebär Transtemas verksamhet stora utmaningar 

när det kommer till miljö, arbetsmiljö och personlig säkerhet. 

Vår verksamhet utgörs till stor del av fältarbete längs med 

vägar, i master, på tak, i källare, i brunnar, på byggarbets-

platser eller inne i slutkunders hem. Risker och faror spänner 

över ett otroligt stort spektrum och stort fokus läggs på att 

möjliggöra en så säker, trygg och attraktiv arbetsplats som 

möjligt. Vår verksamhet bygger på närmare 1000 bilburna 

tekniker och ett stort nätverk av lokala underentreprenörer. 

Att ställa om denna styrka till fossilfri drift inom några år blir 

en gigantisk utmaning som vi ser oerhört mycket fram emot. 

Under 2021 har vi redan tagit ett par avgörande steg i rätt 

riktning. 

Vi är också aktiva inom en av tradition tydligt mansdominerad 

bransch. Något vi vill ändra på då vi starkt tror att en högre 

grad av mångfald kommer att skapa ett mer dynamiskt, 

kreativt och inkluderande arbetsklimat där fler kommer att 

trivas bättre på jobbet och därmed även i slutändan göra ett 

bättre jobb. Betydande initiativ för en långsiktig förändring av 

normer, kultur och ökad inkludering i vår bransch har inletts 

under 2021.  

  

Ett särskilt socialt ansvar
Vi ser vår verksamhet som en del av de samhällsbärande 

funktionerna i och med vårt underhåll och anpassning av 

el- och kommunikationsnät samt våra erbjudanden som kan 

kopplas till samhällets omställning. Kanske är det för att vi ser 

oss som en del av det samhällsbärande funktionerna som vi 

även upplever ett särskilt socialt ansvar för de mest utsatta. 

De initiativ och samarbeten som inletts under 2021 för att 

kanalisera vårt sociala engagemang kommer kraftigt utökas 

framöver. 

Sammantaget kan man konstatera att samhällets hållbarhets-

utmaningar är hjärtefrågor för oss och i flera fall nära 

samman kopplade med vår kärnverksamhet.  

Kanske är det för att vi ser 
oss som en del av de samhälls-
bärande funktionerna som vi 
även upplever ett särskilt  
socialt ansvar för de svagaste 

”
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Strategi

Värdegrund

Fokusområden

Tänka nytt Visa respekt Ta ansvar

Vi är stolta över den entreprenörs-

anda och drivkraft som vi har inom 

Transtema, vilket gör oss till ledande 

för utvecklingen i branschen. Detta 

genomsyrar hela vår verksamhet, från 

ledning till den enskilda medarbetaren. 

Vi vill att alla medarbetare ska vara  

engagerade i vår utveckling från att 

lyfta förbättringsförslag till deltagande  

i förbättringsprojekt.

Transtema vill vara en pålitlig arbets-

givare, leverantör och kund som inger 

förtroende. Vi tror på vikten av att 

våga delegera ansvar och visa att 

alla medarbetare har företagets fulla 

förtroende. För att uppnå den kvalitet 

och service som vi vill erbjuda våra 

kunder krävs det att varje medar-

betare tar ansvar för sina arbets-

uppgifter.

På Transtema bemöter vi varandra, 

kunder, leverantörer, samarbets-

partners och samhället med respekt. 

Detta innebär att vi uppträder 

professionellt, tilltalar varandra i en 

vänlig ton och visar omtanke för alla 

omkring oss. I en omgivning där vi 

känner oss trygga och stöttar var-

andra kan vi växa och vara med och 

bidra positivt till verksamheten. 

Transtema skall vara en branschledande aktör för hållbarhet genom ett proaktivt arbete  
som spänner över flera dimensioner av hållbarhetsbegreppet. Under fyra områden defineras  
visi oner, mål och aktiviteter, samt hur detta arbete knyter an till internationella ramverk. Arbe-
tet syftar till att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 genom att säkerställa att  Transtema 
samt våra leverantörer uppfyller de hållbarhetsmål som vi berörs av eller kan påverka.

I n l e d n I n g
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Våra medarbetare

Våra fokusområden

VÅR AMBITION
Transtema vill erbjuda en trygg och inspirerade arbetsplats 
som skapar engagerade och kompetenta medarbetare som 
alla är med och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv 
i hela koncernen.

Viktiga aspekter
• en trygg och säker arbetsplats (Fysisk + social och  

organisatorisk arbetsmiljö)
• Värderingsstyrd företagskultur
• Omvärldsanpassad kompetensutveckling 
• Mångfald och inkludering

Mål 2030
• Branschens mest attraktiva arbetsgivare
• Jämställd ledning

Prioriterade aktiviteter
• Utbildning av ledare och personal
• Årlig medarbetarundersökning
• Riskbedömningar av nya arbetsmoment
• Riktade insatser för ökad andel kvinnor
• Aktiva insatser för ökad mångfald och inkludering
• Kulturkommitté

Agenda 2030

genom aktivt arbete för ständigt förbättrad arbets
miljö, när det gäller sociala, organisatoriska och 
fysiska faktorer, bidrar vi till välmående, personlig 
utveckling och god hälsa bland alla våra anställda.

genom kontinuerlig utbildning och kompetensut
veckling bidrar vi till personlig utveckling hos våra 
medarbetare samtidigt som vi anpassar företaget 
till ständigt förändrat kunskapsbehov.

genom utbildning, kulturförändringar och riktade 
rekryteringsinsatser bidrar vi till ökad mångfald 
inom Transtema och vår bransch.

genom sunda arbetsvillkor och kollektivavtal 
 säkerställer vi en trygg och utvecklande arbets
plats för alla.

Vår affär

VÅR AMBITION
goda kund och leverantörsrelationer bygger på långsiktighet, 
trovärdighet och lyhördhet. Vidare skall Transtema, inklusive 
våra leverantörer, bedriva en hållbar och ansvarsfull affär. 

Viktiga aspekter
• Sunda och långsiktiga kund och leverantörsrelationer
• Antikorruption
• Finansiell stabilitet 
• Följa lagar och regler

Mål 2030
• Möta våra årliga finansiella mål över tid för att säkerställa 

långsiktig stabilitet för våra medarbetare, kunder och 
leverantörer

• en löpande kundnöjdhetsindex överstigande 4,5 av 5
• Certifiering av samtliga väsentliga leverantörer
• Samtliga relevanta certifieringsprogram på plats för att 

säkerställa att vi möter våra kunders kravbild 

Prioriterade aktiviteter
• Årlig kundnöjdhetsmätning
• Implementera policy för certifiering av underentreprenörer 

avseende kvalitet samt hållbarhet
• Tydlig strategi för att uppnå Transtemas finansiella mål  

och skapa långsiktig stabilitet

Agenda 2030

genom erbjudanden som möjliggör samhällets 
energiomställning bidrar vi aktivt till mål 7.

genom hållbar ekonomisk tillväxt baserat på 
hållbart bedriven verksamhet kan vi vara en stabil, 
trygg och långsiktig arbetsgivare, leverantör, kund 
eller investering.

genom att ta med hållbarhetsaspekter i alla inköp 
och affärsbeslut bidrar vi till en ansvarsfull produk
tionskedja.

genom aktivt arbete för antikorruption, sunda 
kund och leverantörsavtal och en allmän respekt 
för lagar och myndigheter bidrar vi till upprätt
hållandet av rättsstaten.

FO KU S O M R Å d e n
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Vårt engagemang

VÅR AMBITION
Vi vill bidra med socialt ansvar även utanför vår kärnverksam
het. genom samarbeten, initiativ och volontärinsatser vill vi 
hjälpa till att lyfta de grupper med sämst förutsättningar och 
på så sätt bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Viktiga aspekter
• levande landsbygd
• Minskat utanförskap 
• Minskad barnfattigdom i Sverige
• Volontärinsatser

Mål 2030
• Vi ska årligen genomföra minst 12 aktiviteter, inom olika 

projekt, för ökad inkludering och minskat utanförskap över 
hela landet.

• en årlig aktivitet i varje region för att hjälpa utsatta grupper 
i samhället.  

• Minst 25 % procent av våra medarbetare ska vara enga
gerade i de  volontärinsatser som genomförs

Prioriterade aktiviteter
• Huvudpartneravtal med Stadsmissionen
• Volontärinsatser
• Insamlingar
• Samarbeten

Agenda 2030

genom initiativ och aktiviteter även utanför vår 
kärnverksamhet bidrar vi till minskad barnfattigdom 
i Sverige.

genom samarbeten och initiativ för att hjälpa 
personer utanför arbetsmarknaden till en ny utbild
ning och erfarenhet som multitekniker bidrar vi till 
minskat utanförskap.

Vår miljö

VÅR AMBITION
Transtema vill vara en proaktiv aktör som tillsammans med 
kunder och leverantörer skall leda vår bransch i omställ
ningen mot ett hållbart samhälle.

Viktiga aspekter
• Utsläpp från bilar 
• Utsläpp i leverantörsled
• Avfallshantering
• energiförbrukning

Mål 2030
• netto noll CO2e i egen verksamhet
• Halvverade CO2eutsläpp bland tjänsteleverantörer mot  

2020 års nivåer
• 100% Återvunnet avfall
• Huvudsakliga materialleverantörerna SBTianslutna

Prioriterade aktiviteter
• Utbyte av fordonsflottan mot eldrift
• Öka andelen förnybar diesel
• Kravställning mot leverantörer
• Förbättrad avfallshantering

Agenda 2030

Vi bidrar till samhällets omställning mot hållbar 
energi genom tjänste och produkterbjudanden för 
el och kommunitationsnät för att möjliggöra ny 
teknik.

genom samarbeten, krav, mål , initiativ och upp
följningar av miljöprestandan i vår leverantörskedja 
bidrar vi till att göra hela vår värdekedja mindre 
miljöpåverkande.

genom långtgående och ambitiöst miljöarbete 
med högt satta mål bidrar vi till kraftigt minskade 
utsläpp och klimatpåverkan.

FO KU S O M R Å d e n
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Våra medarbetare
Våra medarbetare är vår utan jämförelse 
viktigaste tillgång. Transtemas framgång 
står och faller med att vi har välmående, 
engagerade och kompetenta kollegor som 
trivs med att gå till jobbet hos oss. Det 
är därför av högsta prioritet att skapa en 
 attraktiv, säker och utvecklande arbets-
plats för alla.

Vår verksamhet har ett antal utmaningar. För vår tekniker-

kår är den största utmaningen den fysiska arbetsmiljön 

med många och vitt varierande risker då våra uppdrag ska 

utföras överallt i samhället där det finns ett nät; längs med 

vägar, i stolpar och master, på tak, i källare, nere i brunnar, 

inne på byggarbetsplatser eller i privata hem. Samtidigt kan 

väder, klimat eller miljö komplicera arbetsmiljön ytterligare. 

Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är också en 

utmaning som vår teknikerkår har. För vår kontorspersonal 

är det just den sociala och organisatoriska arbetsmiljön 

som är den största utmaningen.

 

Samtidigt är vår bransch tydligt mansdominerad, framför 

allt i teknikerkåren och bland ledare. Vår bransch genomgår 

också en tydlig kompetensövergång. Kopparnäten minskar 

stadigt och i stället ökar behovet av mobilkompetens oerhört 

fort. Inom el växer behovet inom uppkopplade lösningar 

såsom smarta elmätare eller laddlösningar för elbilar. 

 

FO KU S O M R Å d e n
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 Vi kommer fortsätta det 
påbörjade arbetet för ökad 
mångfald genom utbildning, 
normförändringar och  riktade 
rekryteringsinsatser med 
utgångspunkt i att alla skall 
ha lika förutsättningar för en 
karriär inom Transtema.

”
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Utbildning i inkludering och mångfald
Under 2021 genomfördes ett större initiativ med utbildning 

för alla ledare inom inkludering och mångfald. Syftet var 

att ändra på normer, kultur och bemötande som kan vara 

hämmande för mångfalden. Vi vill vara ett öppet företag där 

alla har samma möjligheter och bemöts på lika villkor. Denna 

utbildningsinsats var en början på ett fortsatt konsekvent och 

målmedvetet arbete för just det.   

Nya arbetsmetoder och moment
Ett antal nya kundavtal med delvis nya arbetsmoment har 

startat upp under det gångna året. Detta ställer höga krav på 

arbetsmiljöarbetet där riskanalyser och utbildningar krävs för 

att hitta nya bra arbetsmetoder för de nya förutsättningarna. 

I nära samarbete mellan affärsansvariga, projektledare, 

tekniska experter, skyddsombud och erfarna tekniker har nya 

arbetssätt tagits fram för nya moment. Dessa möjliggör en 

bra och säker arbetsmiljö från dag ett när nya avtal införts. 

Inte minst har detta gällt för 5G-utbyggnaden, raseringar av 

gamla nät och nya el-tjänster.   

Viktiga initiativ från Kulturkommittén
Som ett viktigt led i arbetet med att förändra kultur, klimat 

och normer så bildades under 2021 Kulturkommittén på 

 Transtema. Kommittén har under året lanserat flera viktiga, 

roliga och givande initiativ såsom Feedback-Fridays, ut-

märkelsen ”Schysst kollega” och interna riktlinjer för mail-  

och möteskultur. 

Hög rapporteringsgrad av incidenter
Vi är stolta och nöjda över att vi uppnått en kultur där så 

många väljer att rapportera in incidenter och risker. Vi får nu 

kontinuerligt in ett stort antal rapporter på mindre incidenter 

och observerade risker. Detta tyder på att engagemanget att 

gemensamt uppmärksamma risker och bidra till det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet, i dialog med våra kunder, är stort. 

Mörkertalet för ej inrapporterade olyckor bedöms därför i 

nuläget vara mycket litet. 

Höjdpunkter under året Ambition och plan framåt
Vår ambition på sikt är att vara branschens mest attraktiva 

arbetsgivare. Med den ambitionen som ledstjärna kommer 

 arbetet inom ett antal områden intensifieras de närmaste 

åren. Vår nollvision för allvarliga arbetsplatsolyckor kommer 

innebära fortsatt systematiskt arbete med risker, metoder, 

kultur och utbildningar. Vi ska också säkerställa att alla med-

arbetare trivs på sin arbetsplats och upplever personlig utveck-

ling. Vi följer nära resultaten av vår medarbetarundersökning 

och jobbar aktivt för en fortsatt positiv trend i resultaten. 

Mångfaldsbegreppet har många aspekter och vi har i dags-

läget till exempel en mycket stor åldersspridning bland perso-

nalen medan könsfördelningen är tydligt mansdominerad. Vi 

kommer fortsätta det påbörjade arbetet för ökad mångfald 

genom utbildning, normförändringar och riktade rekryterings-

insatser med utgångspunkt i att alla skall ha lika förutsättningar 

för en karriär inom Transtema. Över tid ska detta hjälpa oss 

uppnå vårt mål om en helt jämställd ledning till 2030, något 

som vi starkt tror kommer bidra till ökad dynamik, kreativitet 

och en arbetsplats där fler kan växa och trivas. 

Kommentarer till Nyckeltal:
Ett nytt nyckeltal är andelen kvinnor och män i ledande positioner. Detta för 
att börja mäta mot vårt långsiktiga mål om jämställd ledning.

Antalet och frekvensen av allvarliga olyckor har ökat under 2021 mot tidigare 
år. Ett par anledningar har sannolikt bidragit till detta: 

- Ökad rapporteringsgrad – vi upplever att vi fått en än bättre kultur kring att 
alla incidenter rapporteras. Allvarliga olyckor som sker till och från jobbet, 
så som halkolyckor på parkeringar rapporterades eventuellt inte in i samma 
grad tidigare. Under 2021 rapporterades flera sådana in. 

- Många nya medarbetare – i slutet av 2020 utökades verksamheten med ca 
200 nya anställda då arbete på nytt avtal påbörjades. Eventuellt finns allvarli-
ga olyckor som kan kopplas till nya anställda och nya moment i nya miljöer. 

- Stegar - Utökning av ett avtal där montage av utrustning på villa-fasader gör 
att användningen av stegar ökat. Stegar är överrepresenterade i statistiken 
för allvarliga olyckor för 2021. Ett intensivt arbete pågår för att undersöka hur 
dessa uppdrag kan utföras på annat sätt.

eNPS eller ‘Employer Net Promoter Score’ innebär en skala från -100% till 
+100% på hur många fler som svarat 9 eller 10 mot de som svarat 1-6 på 
frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Transtema som 
arbetsgivare till en vän eller bekant?”

NYCKELTAL 2021 2020 2019

Antal anställda vid årets slut 1048 1038 916

Andel kvinnor/män 11/89% 11/89% 12/88%

Andel kvinnor/män på ledande 

positioner 16/84%  

Antal allvarliga tillbud 28 9 17

Antal allvarliga olyckor 24 6 16

Frekvens allvarliga olyckor (per 

100’000 timmar) 1,13 0,50 1,15

Antal dödsolyckor 0 0 0

Total sjukfrånvaro 4,7% 5,2% 4,2%

enPS 7% 1% 

VÅRA MedARBeTARe

FO KU S O M R Å d e n
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Vi jobbar i fasta lag och 
har en otroligt fin sam-
manhållning. Vi har så 
himla roligt tillsammans 
och jag träffar dem nästan 
mer än min familj.

Vad är det bästa med att arbeta som masttekniker? 
  det är allt! Jobbet är varierande, vackra vyer och 

mycket varierande. det är alltid roligt och ingen dag är 

den andra lik. en riktig adrenalinkick! 

  Jag reser mycket och får se stora delar av Sverige 

vilket är berikande.

Varför ska man bli masttekniker tycker du? 
  Om man vill ha ett varierande yrke, ska man söka som 

masttekniker. Vi jobbar i fasta lag och har en otroligt 

fin sammanhållning. Vi har så himla roligt tillsammans 

och jag träffar dem nästan mer än min familj. Vi jobbar 

ihop på dagarna och äter tillsammans på kvällarna. 

Robin Jonasson 
Jobbar i 5G-projekten i 
norra Sverige ”

Hur kan en typisk arbetsdag se ut för dig?
  Jag arbetar mest hemma hos våra slutkunder även om 

jag också är ute i fält ibland. Jag ser till att de blir upp

kopplade på befintliga fastighetsnätet och att deras WiFi, 

TV och   telefoni fungerar. det är roligt att komma hem till 

människor och hjälpa dem. en del försöker först på egen 

hand utan att lyckas och då blir de tacksamma när jag 

kommer och fixar problemet.

Hur är det att vara en av få kvinnor i en  
mansdominerad bransch?
  Jag har aldrig känt att det är ett problem att jag är kvin

na. Jag är en i gänget och har inte känt mig särbehandlad, 

varken vad gäller lön eller något annat. Mina kollegor är 

respektfulla mot mig och det är inte mycket skitprat eller 

taskig jargong.

Vad är ditt tips för att vi som arbetsgivare  
ska attrahera fler kvinnor?
  Jag tror på lärlingskonceptet och att vi erbjuder en snabb

utbildning hos oss. Vi måste också bli bättre på livspusslet 

och hur det ska gå ihop med jobb och familj. det gäller 

inte bara för oss kvinnor utan det behövs samma accep

tans för män. Vi ska kunna arbeta heltid och ha möjlighet 

att hämta och lämna barnen utan att det är ett problem. 

Vi kvinnor har en tendens att känna oss otillräckliga, vi 

har höga krav på oss själva vilket skapar ett stresspåslag. 

det kan vara bra att som chef ha i bakhuvudet. 

Jag har aldrig känt att det är 
ett problem att jag är kvinna. 
Jag är en i gänget och har inte 
känt mig särbehandlad.

Malin Moberg 
Fälttekniker Transtema

FO KU S O M R Å d e n

H Å L L BA R H E TS R E D OV I S N I N G  202 1 11



Våra viktigaste fokus områden för en långsiktigt 
hållbar affär är:

En hög kundnöjdhet som uppnås genom  
kvalitativ och pålitlig leverans samt ett  
professionellt bemötande.

Tydligt fokus på affärsetik och efterlevnad  
av lagar och regler.

En hållbar leverantörskedja på  
marknadsmässiga villkor.

Långsiktig ekonomisk stabilitet.

Transtemas namn skall i alla avseenden vara en garant för professionellt 
och pålitligt agerande både som kund och som leverantör. Vi vill även 
vara med och bidra till att de för oss relevanta aspekterna av hållbar
hetsbegreppet tas till vara i hela vår värdekedja genom en mer aktiv 
delaktighet och tydliggjord kravställning gentemot leverantörer. 

Vår affär

Transtemas framgång som företag är helt 
avhängig av att vi kan bygga och utveckla 
goda kund- och leverantörsrelationer som 
bygger på långsiktighet, trovärdighet och 
lyhördhet. Transtemas namn skall i alla av-
seenden vara en garant för professionellt 
och pålitligt agerande både som kund och 
som leverantör. Vi vill även vara med och 
bidra till att de för oss relevanta aspekterna 
av hållbarhetsbegreppet tas till vara i 
hela vår värdekedja genom en mer aktiv 
delaktighet och tydliggjord kravställning 
gentemot leverantörer. 

Fyra faktorer sticker ut som extra viktiga för en bibehållen 

och utvecklad ansvarsfull affär.

För det första återfinns de största riskerna inom anti-

korruption, mänskliga rättigheter och sociala förhållanden 

i leverantörsleden för Transtema. Därför är fokus på 

anti korruption, god affärsetik och säkerställande av lag-

efterlevnad centralt. Framför allt då med inriktning på leve-

rantörskedjans uppfyllnad av uppförandekoden för att minska 

riskerna för korruption och andra missförhållanden där.   

För det andra, en hög kund- och leverantörsnöjdhet som 

uppnås genom kvalitativ och pålitlig leverans samt ett 

 professionellt bemötande i alla interaktioner. 

För det tredje, ett hastigt förändrat säkerhetsläge i omvärl-

den har ökat hotbilden mot Sverige och inte minst cyber-

hoten mot till exempel svensk infrastruktur som Transtema 

är med och upprätthåller, vilket ställer nya krav på robusthet 

av Transtemas produktion och system.

För det fjärde, en långsiktig ekonomisk stabilitet som upp-

nås genom över tid uppnådda ekonomiska mål vilket ger 

handlingsutrymme och pålitlighet gentemot alla Transtemas 

intressenter.  
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4,5
Kundnöjdhetsindex  

(index 0-5)
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Ambition och plan framåt
Vi vill slutföra den första rundan av certifieringar av våra 

huvudsakliga leverantörer mot uppförandekod och övriga 

krav för att säkerställa en hög nivå även i leverantörsleden. 

Programmet för att upprätthålla dessa certifieringar och 

göra revisioner mot dem kommer att få hög prioritet 

framöver. Vi ser detta som enda sättet att garantera hög 

efterlevnad av krav och proaktivt hållbarhetsarbete i linje 

med vårt eget genom hela leverantörskedjan. 

Under 2022 är planen att slutföra certifieringen mot ISO 

27001 för Informationssäkerhet vilket vi ser som en viktig 

garant för kunder, slutkunder och andra intressenters 

trygghet i interaktionen med oss. Vi ser informations-

säkerheten som en mycket viktig komponent i hållbarhets-

begreppet för Transtema. Utan full kontroll och säkerhet 

för kunders, slutkunders och andra intressenters uppgifter 

kan vi aldrig bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.

Kundnöjdhetsmätningen, som i nuvarande form genom-

fördes för första gången 2021, ska fortsätta även framöver 

och vi avser sätta långsiktiga mål om ett nöjd kund-index 

på minst 4,5 på en skala till 5,0 för att se hur väl vi lever 

upp till kunders förväntningar och krav. Att kunderna är 

nöjda är naturligtvis det fundamentet verksamhetens 

långsiktiga hållbarhet vilar på.

Under 2022 planeras en etablering av en nöjd leveran-

törsmätning för att bilda oss en uppfattning över hur 

Transtema uppfattas som kund och affärspartner mot 

leverantörer. Vi vill naturligtvis uppfattas som en seriös och 

pålitlig partner både uppåt och neråt i värdekedjan.

För 2022 planeras också en ny teknisk lösning för vissel-

blåsarfunktionen. Under 2021 kom inga visselblåsningar in 

till nuvarande tjänst (den visselblåsning som kom in under 

2021 inkom genom annat forum). För att säkerställa att 

inga tveksamheter kring nuvarande lösningens integritet 

ska förekomma, så kommer den att läggas ut på extern 

part.  

Vi vill över tid fortsatt ha en stabil ekonomisk utveckling 

där vi löpande möter våra finansiella mål för att kunna 

säkerställa långsiktig stabilitet för medarbetare, kunder, 

leverantörer och investerare. 

Höjdpunkter under året
Kundnöjdhet i topp
Under 2021 genomfördes den första koncerngemensamma 

kundnöjdhetsmätningen i Transtema. Resultatet var mycket 

starkt och överträffade våra högt ställda förväntningar. På 

frågan ”Hur nöjd är du som helhet med Transtema som 

leverantör” fick vi 4,5 på en skala till 5,0 vilket vi är otroligt 

stolta över. Vi ser det starka förtroendet hos våra kunder som 

en nödvändig plattform för att utveckla våra samarbeten 

ytterligare.

Påbörjat certifieringar av leverantörer
Arbetet med att certifiera våra leverantörer mot våra 

egna högt ställda krav inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, 

informations säkerhet, affärsetik och uppförandekod har 

inletts. Vi  lägger stor vikt vid detta arbete och ser det som 

en avgörande pusselbit i hållbarhetsarbetet. Utan att kunna 

 säkerställa  efterlevnad av de krav och den ambition vi har 

inom hållbarhet hos våra leverantörer kan vi aldrig anse oss 

ha nått särskilt långt på hållbarhetsresan. 

Informationssäkerhetsarbetet utvecklat och 
förbättrat
Vi har kraftigt ökat insatserna och tempot på utvecklingen av 

informationssäkerheten. Under året togs viktiga kliv mot att 

kunna genomgå en certifiering mot ISO27001. En certifiering 

mot ISO27001 ser vi som ett nödvändigt steg för att fortsätta 

kunna leverera säkert och tryggt åt våra kunder. Som en del 

i detta arbete ingår även ett ökat försvar mot cyberattacker 

eller andra försök att påverka Transtemas möjligheter att 

leverera.

Överträffat samtliga finansiella mål 
En förutsättning för långsiktighet, stabilitet och kontinuerlig 

utveckling är att det finns en finansiell trygghet att utgå ifrån. 

Det var därför mycket glädjande att Transtema kunde leverera 

finansiella resultat som överträffade mål och förväntningar på 

samtliga punkter. Detta ger trygghet och handlingsutrymme 

framåt.

Kommentarer till mätetal:
Kundnöjdhetsmätning genomfördes i sin nuvarande form för första 
gången 2021.

Nöjd leverantörsindex kommer att börja mätas under 2022.

Antal visselblåsningar och antal certifierade leverantörer anses tillsam-
mans utgöra indikatorer för områdena mänskliga rättigheter, sociala 
förhållanden och anti-korruption. 

Visselblåsningarna indikerar hur många missförhållanden som eventuellt 
iakttagits medan certifiering av leverantörer är tänkt att i förväg förhindra 
att missförhållanden uppstår.

NYCKELTAL 2021 2020 2019

Kundnöjdhetsindex [index 05] 4,46  

nöjd leverantörsindex [index 05]   

Visselblåsningar 1 0 0

Antal certifierade leverantörer 6 0 0
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 Det jag uppskattar mest 
med Transtema är att dom 
är kompetenta nog att 
komma med egna initiativ 
och motförslag!

Henrik Grubbström 
Projektledare/Bitr. 
Produktionschef – STOKAB

Henrik Grubbström, projektledare på STOKAB, 
hur  upplever du att samarbetet fungerar med 
Transtema?
-  Transtema är nytänkande, professionella och när-

varande. Dom lyckas leverera det vi önskar i allt från 

planerade bygg nationer till akuta servicejobb.

Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna  
en entreprenör ska ha?
-  Kvalitet och robusthet. Att det som byggs blir rätt. Vi 

vill  bygga och underhålla ett kvalitativt nät så entre-

prenören måste bidra till det. Rätt kvalitet, vid rätt tid 

till rätt pris.

Upplever du att du får det från Transtema?
-  Ja, och det jag uppskattar mest med Transtema är att  

dom är kompetenta nog att komma med egna initia-

tiv och motförslag. Dom är service minded och måna 

om att vi skall bli nöjda. 

Hur ser du på vikten av ett 
aktivt hållbarhetsarbete 
hos era entreprenörer?
-  Det är något vi värdesätter 

oerhört högt. Hållbarhet och 

miljö kommer alltmer i fokus 

både internt men också från 

våra intressenter.

Transtema Foki har levererat till Stokab, 
först som underleverantör och från 2018 som 
ramavtalsentreprenör.

” Vad har vi för ambition med vår leverantörskedja 
när det gäller hållbarhet? Vad är det vi vill uppnå?
-  Vi vill uppnå samma höga nivå som vi har i vår egen 

 verksamhet och med vår egen personal i alla avseen-

den. Det vill säga arbetsmiljö, anti-korruption, affärsetik, 

miljö och så vidare. 

-  När det gäller affärsetik, mutor, svartarbete, orättvisa 

anställningsvillkor och liknande har vi fullständig noll-

tolerans mot avvikelser. Stöter vi på avvikelser mot detta 

avslutar vi samarbetet och polisanmäler. Vi vill ha en helt 

ren leverantörskedja med proaktivt hållbarhetsarbete.  

Har vi våra leverantörer med på tåget?
-  Det är väldigt blandat, vi har ju många olika typer av 

företag som leverantörer. Allt från stora företag som är 

större än oss med påkostade och ambitiösa hållbarhets-

program till enmansföretagare. Men generellt tas krav 

och uppföljningar emot väldigt positivt, man uppskattar 

att vi bryr oss om kvalitet och hållbarhet.

Hur säkerställer vi att leverantörer och deras 
leverantörer i nästa led håller den nivå Transtema 
önskar?
-  Dels genom kravställningar i avtal och genom 

 Transtemas uppförandekod, dels genom oanmälda 

besök, stickprov och revisioner ute på plats. 

Vad är våra stora utmaningar 
framåt när det gäller leverantörer?
-  Våra materialleverantörer, som i 

flera fall är större än oss, behöver 

ansluta sig till Scienced Based Target 

Initiative (”SBTi”) för att vi skall nå 

våra mål och få ner utsläppen från 

 materialflödet. Vi tror att mark-

naden i stort kommer att kräva 

detta och gemensamt sätta det här 

kravet i samtliga upphandlingar  

i fortsättningen. 

Generellt tas krav och uppfölj-
ningar emot väldigt positivt, 
man uppskattar att vi bryr oss 
om kvalitet och hållbarhet.

Roger Lundkvist 
Inköpschef, Transtema
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Vår miljö
Världens omställning mot ett hållbart 
samhälle är bland annat beroende av den 
typen av tjänster som Transtema levere-
rar. Vi är stolta och nöjda över att vara en 
möjliggörare för det moderna samhället, 
samtidigt som vi med stor ödmjukhet tar 
oss an den stora utmaningen att i vår 
egen verksamhet och värdekedja ställa 
om för att kunna erbjuda dessa tjänster 
med minskad klimatpåverkan. 

Att nå hela Sverige inom en timma med multitekniker 

innebär en stor fordonsflotta och ett stort leverantörs-

nätverk. Detta innebär en stor utmaning för arbetet med 

att minska klimatpåverkan. En utmaning som vi nu på 

allvar antagit och påbörjat arbetet med. 2021 var året då 

miljöarbetet verkligen började ta praktisk effekt och bollen 

sattes i rullning. De närmast åren kommer det gå fort. 

Något vi ser oerhört mycket fram emot. 
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De största materialleveran-
törerna som står för 80% av 
utsläppen från materialinköp 
skall ha egna SBTi-anslutna 
mål senast 2026.

”Björn Svernhage
Hållbarhetsansvarig, Transtema
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Ambition och plan framåt
Vi ser användningen av HVO100 som en tillfällig lösning i 

väntan på utbytet mot elbilar. HVO100 har dock möjliggjort 

stora CO2e-besparingar helt utan några förändringar i for-

donsflottan. Detta har varit en otrolig framgång på kort sikt. 

Detta kommer att fortsätta och utökas för att göra det bästa 

av den fordonsflottan vi har i väntan på att den kan bytas ut 

mot eldrift.

Under 2022 kommer antalet elbilar att öka och mot slutet 

av 2022 når vi 50 aktiva elbilar vilket kommer ge tydliga ut-

släppsbesparingar. Under 2023 ökar utbytestakten något och 

ytterligare 75 bilar planeras vilket skulle innebära att 15% av 

flottan är helt eldriven i slutet av 2023.

Utveckling fordonsutsläpp och 
bränslen 2021-2030
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Andel el- och hybriddrivna bilar 2021-2030
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Höjdpunkter under året
Kraftigt minskade fossila utsläpp
Under 2021 infördes biodiesel (HVO100) som alternativ till 

vanlig diesel inom Transtema. I slutet av året utgjorde HVO100 

ca 30% av allt bränsle som tankades vilket bidrog till utsläpps-

besparingar på drygt 30%  jämfört med slutet av 2020. Mot 

slutet av året innebar detta över 100 ton CO2e i besparing per 

månad jämfört med samma period 2020, givet samma storlek 

på verksamheten. 

Påbörjat utbytet av fordonsflottan mot elbilar
Under slutet av 2021 infördes de första elbilarna som tekniker-

bilar. Införandet kommer efter lång tid av planering, analyser, 

förberedelser och försenade leveranser. De första bilarna 

ingår i ett pilotprojekt som kommer att utvärderas noggrant 

för att se till att det fortsatta införandet av elbilar blir rätt. Än 

så länge är antalet mycket litet och effekten har inte materia-

liserats men det innebar en mycket viktig milstolpe i ett unikt 

projekt och de första stegen på en resa mot netto noll utsläpp 

i egen verksamhet. 

Anslutit oss till SBTi och satt upp mål i linje med 
1,5-gradersmålet
Under 2021 kartlades Transtemas utsläpp grundligt, både i 

egen verksamhet samt i leverantörsleden. Baserat på denna 

kartläggning sattes mål upp som är i linje med eller över-

träffar 1,5-gradersmålet från Parisavtalet. Nu börjar den 

verkligt stora resan mot att uppfylla dessa mål. 

Förbättrad avfallshantering och återvinning
Arbetet med att förbättra avfallshanteringen har fortsatt 

genom noggrann uppföljning av återvinningsgrad per område 

och specifika insatser för att höja återvinningsgraden och 

minska mängden brännbart. Samarbeten med kund och ny 

leverantör har till exempel gjort att många ton med gamla 

kabeltrummor gått till återbruk istället för förbränning.  
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NYCKELTAL 2021 2020 2019

Återvinningsgrad avfall 69% 67% 61%

Andel elbilar vid årets slut 0,4% 0% 0%

Total förnybar andel i bränslen 42,7% 26,7% 23,5%

NYCKELTAL 2021 2020

CO2eutsläpp (ton) (Scoope 1+2) 3 681 3 713

Tjänsteleverantörer utsläpp 

CO2e (ton) (Scoope 3) 21 293 19 985

Materialleverantörers utsläpp 

CO2e (ton) – SBTianslutning 

(Scoope 3)

9 526 (av vilket 

2,6% från SBTi 

”committed” 

leverantörer)

8 052 (av 

vilket 0% från 

SBTianslutna 

leverantörer)

För SBTi-målen gäller en fortsatt resa mot netto noll inom 

egen verksamhet men den verkligt stora utmaningen ligger 

i leverantörsleden. Kravställningen och förväntan behöver 

tydliggöras och inte minst behöver nya rutiner och system 

upprättas för att förenkla rapportering och mätning.

En fortsatt höjning av ambitionen när det gäller avfall och 

återvinning kommer pågå under 2022 genom analyser av 

avfall, effektiviseringar och nya initiativ. Vi vill även få en för-

djupad förståelse och kontroll över schaktmassor, asfalt och 

liknande som i regel hanteras i underentreprenörsledet.   

Kommentarer till Nyckeltal:
Återvinningsgraden avser mängd avfall som sorterats i återvinnings-
fraktioner. Brännbara fraktioner återvinner energi men räknas ej som 
återvinning i det här fallet och ingår ej i den redovisade andelen.

Den totala förnybara andelen av bränslen avser det totala förnybara 
innehållet av alla inköpta förbränningsbränslen. Den tydliga ökningen 
2021 mot 2020 beror till största delen på införandet av HVO100 med 
100% förnybart innehåll.

Tidigare år har totala CO2e-utsläpp presenterats men detta har från 2021 
ersatts av SBTi-rapporteringen med uppdelning i Scoope 1, 2 och 3.

Kommentarer till Nyckeltal:
Rapportering mot Transtemas SBTi-mål. Målen sattes i slutet av 2021 på 
2020 års nivåer. Minskningen av Scoope 1+2 trots omsättningstillväxt beror 
på införandet av HVO100 som bränsle till bilar. De ökningar som kan utläsas 
för Scoope 3 ligger i linje med eller under omsättningstillväxten för 2021.   

Generella Miljö-nyckeltal

SBTi-redovisning 
Nedan följer redovisning mot de av Transtema upsatta 

SBTi-målen
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3 Snabba frågor om Transtemas SBTi-mål:

Vad innebär det att Transtema satt upp mål i enlighet 
med SBTi?
  det innebär att våra mål och utsläppsminskningar kommer 

att vara i linje med Fns 1,5gradersmål från Parisavtalet. 

Om vi klarar dessa mål så kan vi vara trygga med att våra 

insatser innebär tillräckliga utsläppsminskningar för att 

vi skall kunna anse att vi dragit vårt strå till stacken. Att 

SBTi säger OK till våra mål och ambitioner innebär en stor 

trygghet i att det vi gör är rätt.   

Vad har vi på Transtema satt för mål då?
Vi har satt tre mål. ett för vår egen verksamhet och två  

för våra leverantörer.

1. Vi skall ha netto noll utsläpp av fossil CO2 senast år 

2030 i egen verksamhet. 

2. Våra tjänsteleverantörer skall minska sina utsläpp av 

fossil CO2 med minst 50% jämfört med 2020 års nivå 

senast 2030.

3. de största materialleverantörerna som står för 80% 

av utsläppen från materialinköp skall ha egna SBTi 

anslutna mål senast 2026. På så sätt vet vi att där också 

kommer göras minskningar och kartläggningar ännu 

längre bakåt i värdekedjan.

Vad kommer att vara de största utmaningarna för att 
nå dessa mål?
  dels att byta ut hela vår egen fordonsflotta mot fossilfri 

drift inom 8 år. Men också att i ett landsomfattande 

nätverk av mindre underentreprenörer säkerställa 50% 

utsläppsminskningar. Jag tänker då både på de investe

ringar och beteendeförändringar som behöver göras men 

också på mätning och uppföljning som kommer erbjuda 

stora utmaningar. Här behöver vi ta ansvar genom att 

tänka nytt!

De största materialleverantörerna som står för 
80% av utsläppen från materialinköp skall ha 
egna SBTi-anslutna mål senast 2026.

”Björn Svernhage
Hållbarhetsansvarig, Transtema
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ETT KAXIGT MÅL

+700
serviceteknikers fordon skall vara utbytta  

till eldrift senast 2030

Jag lär mig hela tiden att 
anpassa körningen och för mig 
har det bara varit positivt!

”Krister Alfredsson,  
Fälttekniker Transtema

Mindre stressat i Kungälv
I Kungälv, en bit utanför göteborg levererades i början på 

året en av de första eldrivna transportbilarna. Vi besökt 

Krister Alfredsson, fälttekniker på Transtema för att ta reda 

på hur det är att ha en elbil som arbetsfordon. 

Vad är den störst skillnaden att köra elbil tycker du? 
  Bilen har jag kört en månad ungefär och för mig har det 

hittills bara varit en positiv upplevelse att köra elbil.  

Jag är glad att jag fick chansen.

  det har en avstressande påverkan på min körstil som blivit 

lugnare och mer jämn. nu för tiden blir jag i stället omkörd 

av andra stressade bilförare. Bilen är riktigt härlig att köra 

och jag har hittills inte känt mig orolig över räckvidden.

  Inredningen i bilen är också riktigt smart och det är enkelt 

att hitta verktyg och hålla ordning. en extra bonus är mikro

vågsugnen som finns i bilen och som gör att jag kan äta 

varm lunch varje dag, även när jag är ute i fält. 

  det finns några tips och trix som är bra att tänka på för  

att förlänga räckvidden, som tex körstil, kupévärme och 

 planering av jobb. Bilen laddar jag efter arbetsdagens slut 

och hittills har jag inte behövt stanna och ladda ute i fält.

  Jag kan absolut rekommendera att köra elbil om man får 

chansen. Jag lär mig hela tiden att anpassa körningen och 

för mig har det bara varit positivt! Kanske borde Transtema 

på sikt också erbjuda kurser i elbilskörning för att maxa 

räckvidd och körsträckan.
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Vårt engagemang
Transtemas förankring finns i den lokala 
närvaron. De flesta av våra tekniker utgår 
varje morgon ifrån sitt eget garage. De 
flesta av våra medarbetare bor och lever på 
den orten där vi på dagtid ser till att näten 
fungerar så att det är möjligt att till exempel 
jobba hemma och ha Teams-möte även om 
man bor på landsbygden.

 
Därför var det självklart för oss att fokusera 
våra social insatser på lokala projekt. Under 
2021 gick vi från ord till handling genom att 
med  konkreta insatser bidra till minskad 
barnfattigdom och minskat utanförskap. 
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”Sofia Hermansson
Marknads och kommunikationschef 
Transtema

Att Transtema ger oss förutsättningar att 
hjälpa de mest utsatta i samhället är fantas-
tiskt på många sätt och våra medarbetare  
är stolta över att få vara med och bidra.
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Höjdpunkter under året
Huvudpartnerskap med Stadsmissionen 
Under 2021 tecknades ett treårigt huvud

partneravtal med Stadsmissionen. Tanken är 

att med hjälp av vår lokala närvaro i hela landet kunna vara 

med och bidra med volontärinsatser tillsammans med stads

missionen i deras arbete för att hjälpa de mest utsatta. 

Flera betydelsefulla volontärinsatser  
ihop med stadsmissionen
Under året har samarbetet med Stadsmissionen fått en 

flygande start med flera viktiga insatser. Bland annat har vi 

hjälpt Stadsmissionen i Karlstad att få en bra uppkoppling 

 vilket kommer underlätta läxläsning, hjälp med bankärenden 

och inte minst kunde de tack vare detta visa Kalle Anka på 

julafton. Vi har hjälpt till att iordningställa ett sommarkollo 

för 40 barnfamiljer. Vi har bistått med enklare IThjälp under 

en dag hos stadsmissionen där besökare kom och sökte 

hjälp med att till exempel skaffa BankId. Vi har skött Stads

missionens julklappsbutik i Stockholm under en dag och vi 

har delat ut ett stort antal matkassar, gjort klädinsamlingar 

och julklappsinsamlingar. Insatserna har utan tvekan gjort 

skillnad för de som tagit del av dem men de har också inne

burit stor glädje, stolthet, gemenskap och känsla av att göra 

skillnad för våra medarbetare som deltagit.  

 

Praktik för personer utanför arbetsmarknaden
Tillsammans med en utbildningspartner har vi deltagit i ett 

program för unga arbetssökande som i många fall stått utanför 

arbetsmarknaden. efter 13 veckor intensiv teoretisk utbildning 

och 4 veckors praktik hos oss har sammanlagt 39 deltagare i 

Stockholm, göteborg och Malmö gått från arbetslöshet till en 

utbildning, ny arbetslivserfarenhet och möjligheter till en ny 

karriär inom telekom. Samtidigt som deltagarna getts möjlighet 

till en ny karriär har vi bidragit till att stilla det skriande behov 

av mobilkompetens som både vi och hela branschen upplever 

och ser framåt, inte minst med anledning av 5gnätets intåg.  

Ambition och plan framåt
Samarbetet med Stadsmissionen vill vi fördjupa och fram-

förallt bredda. Vi vill sprida insatserna över landet så att fler 

av våra medarbetare kan vara med och bidra lokalt. Vi ser 

vilken skillnad det gör både för mottagarna och deltagarna 

i insatserna. I allt fler fall skall vi också försöka nyttja den 

infrastruktur och kompetens vi har i företaget för att skapa 

extra värde i insatserna. Till exempel vår stora och utspridda 

fordonsflotta och vår kompetens inom el och telekom. 2021 

var bara början för den här typen av engagemang och in-

satser inom Transtema. 

Utbildnings- och praktiksamarbetet för att introducera  

nya personer till yrket som telekomtekniker var också ett 

 strålande exempel på insatser som vi definitivt kommer att 

upprepa i liknande former. Kombinationen av stor arbets-

löshet i samhället, framförallt bland unga och stor kompetens-

brist i vår bransch utgör naturligtvis stora möjligheter för den 

som vågar tänka nytt. 

NYCKELTAL 2021

Antal volontärinsatser 11

Andel av personalen som deltagit i volontärinsatser 4,5%

VÅRT engAgeMAng

ett 50tal medarbetare har på olika platser i Sverige deltagit i 
volontärinsatser

Kommentarer till Nyckeltal:
Arbetet och aktiviteterna under fokusområdet påbörjades under 2021 
varför det inte finns historik på dessa nyckeltal.
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Maria Rosen, systemingenjör Kista, iordningställer Statsmissionens 
julklappsbutik i Stockholm

39 
deltagare i Stockholm, göteborg  
och Malmö har gått från arbets

löshet till en utbildning efter  
13 veckors intensiv teoretisk 

utbildning och 4 veckor praktik

Cathari Sternevald, linjechef inom Bygg, i färd med att dela 
ut matkassar 
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Vi vill hjälpa till att göra 
 något i jul för de barn som 
inte får den uppmärksamhet 
de förtjänar. Allas lika värde 
är ett av julens budskap  
och där ska Transtema  
finnas för alla.

”

Vi ser fram emot att skörda 
frukterna av detta samarbete 
som ger oss en möjlighet att 
både säkra kompetens och 
kapacitet för pågående men 
också framtida projekt inom 
mobil telekommunikation.

”

VÅRT engAgeMAng

Allt började med ett mejl  
från Ulf Haglund,  
Servicechef i Karlstad. 
Ulf kontaktade Stadsmissionen i Karlstad 

och frågade vad de hade för behov och 

vad vi kunde göra för att hjälpa dem.

Precis som övriga Stadsmissioner i landet var behovet 

av julklappar och hjälp med matkassar till de utsatta 

familjerna stort. Ulf fick också höra att de inte hade 

någon uppkoppling i sina lokaler och därmed vare sig 

TV eller Internet. De flesta familjer som lever i utsatthet 

har inte tillgång till Internet i hemmet vilket försvårar 

skolarbetet. Att kunna erbjuda en lokal där barnen kan 

studera i lugn och ro, få hjälp med läxorna och tillgång 

till Internet kan vara avgörande för de här barnen. 

Efter kontakter med ansvariga på Karlstad Stadsnät 

fick vi information om att fiber är framdraget till 

byggnaden sedan tidigare. Den 23 december var ett 

gäng från Transtemas Karlstadkontor på plats och 

ordnade med uppkoppling och en fungerande TV så att 

 familjerna kunde samlas kring Kalle Anka på julafton. 

Tack till alla berörda som gjort det möjligt,  

vilken hjälteinsats!

Boozt-programmet.
I en gemensam satsning tar Transtema och extern 

utbildningspartner ansvar för att kompetenssäkra till en 

bransch i stort behov av arbetskraft. Konceptet bygger 

på att ge unga arbetssökande möjlighet till utbildning i 

kombination med praktik och därefter jobb i en framtids-

bransch.

Sveriges teleoperatörer har en ambition att 99 % av 

Sveriges befolkning inom ett par år ska ha tillgång till 5G. 

För att nå dessa mål krävs ökade resurser inom yrkes-

kategorin masttekniker, där det idag råder en stor brist  

på arbetsmarknaden. 

-  Vi ser fram emot att skörda frukterna av detta samar-

bete som ger oss en möjlighet att både säkra kompetens 

och kapacitet för pågående men också framtida projekt 

inom mobil telekommunikation. Transtema räknar med 

att behovet kommer att finnas i många år framåt och 

det är extra roligt att vi kan få in fler unga personer 

i arbetslivet”. Säger Magnus Eriksson VD Transtema 

Network Services.

Magnus Eriksson 
Vd Transtema network Services
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EU:s taxonomiförordning har införts för att ge ett 

gemen samt ramverk efter vilket företag kan klassificera 

miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet samt för att 

redovisa andelen av omsättning och kapitalutgifter (CapEx) 

och driftsutgifter (OpEx) som är hållbara. För närvarande 

omfattas inte all ekonomisk verksamhet av taxonomin. 

Bedömningen som gjorts av koncernen har baserats på 

de kriterier som antagits i bilagorna (bilaga 1 och 2) till 

taxonomiförordningens delegerade akt för begränsning 

och anpassning av klimatförändringar, samt definitionerna 

som anges i taxonomiförordningens delegerade akt till 

artikel 8 om rapportering (nedan kallad “taxonomin”). För 

räkenskapsåret 2021 har en lättnad införts vilket innebär att 

årets rapportering endast innefattar huruvida koncernens 

ekonomiska verksamheter omfattas av taxonomin (d v s den 

andel av total omsättningen, CapEx och OpEx som omfattas 

av taxonomin). 

Som framgår av tabellen nedan omfattas i nuläget en väldigt 

begränsad andel av koncernens ekonomiska verksamheter av 

taxonomin eftersom omsättningen i allt väsentligt utgörs av 

nätverk och tjänster kopplade till nätverk vilka inte omfattas 

av taxonomin. Koncernen har dock en stor andel driftsutgifter 

och kapitalutgifter hänförlig till kategori c) CapEx och OpEx. 

Dessa utgörs av investeringar i tillgångar och korta hyresavtal 

från leverantörer vars aktiviteter finns i rättsakten.

Taxonomiredovisning

Transtema Total 
(Tkr)

Andelen ekonomiska verksamheter som 
omfattas av taxonomin, (eligibility) (%)

Andelen ekonomiska aktiviteter som inte 
omfattas av taxonomin (eligibility) %

Omsättning 1,689,958 1,84% 98,16%

driftsutgifter 10,464 89,63% 10,37%

Kapitalutgifter 77,304 80,92% 19,08%

Bedömning av ekonomiska verksamheter som  
omfattas av taxonomin
Enligt koncernens bedömning är det endast följande ekono-

miska aktiviteter, vilka genererar externa intäkter,  

som omfattas av taxonomin: 

• Installation av laddlösningar för elbilar i byggnader  

(Ekonomisk aktivitet 7.4 i bilaga 1 till delegerad akt)

• Installation av smarta elmätare (Ekonomisk aktivitet 7.5 i 

bilaga 1 till delegerad akt)
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Redovisningsprinciper
Den definition av olika nyckeltal som återfinns i taxonomin  

för Omsättning (Turnover), Kapitalutgifter (CapEx) och  

Driftsutgifter (OpEx) skiljer sig ifrån de mått för dessa tal  

som används i Transtemas koncernredovisning. Täljaren 

och nämnaren för de tre nyckeltal (KPI) som koncernen ska 

 rapportera har definierats enligt nedan.

Omsättningsindikator
Nämnare
Transtemas totala omsättning för 2021 vilken återfinns på 

 raden Nettoomsättning i Koncernens Rapport över total-

resultat.

Täljare
Den andel av externa intäkter som härrör från de ekonomiska 

aktiviteter som beskrivs ovan (7.4 och 7.5).  Andelen har 

beräknats baserat på fakturerade belopp från projekt som 

specifikt avser dessa aktiviteter. Genom denna metod har 

Transtema säkerställt att ingen dubbelräkning av intäkter 

förekommer 

 

Driftsutgiftsindikator
Nämnaren
Totala driftsutgifter (OpEx) består av utgifter som kostnads-

förts under perioden, hänförlig till, utgifter för reparation och 

underhåll av materiella anläggningstillgångar (hyrda), övriga 

direkta utgifter såsom service av materiella anläggningstill-

gångar (hyrda) som krävs för att säkerställa dessa tillgångars 

löpande funktion och kostnadsförda leasingavgifter avseende 

kortfristiga leasingavtal. Upplysning om kortfristiga leasing-

avtal återfinns i not 7 på sidorna 66-67.

Täljare
Inga anläggningstillgångar eller nyttjanderättstillgångar 

används inom de identifierade ekonomiska verksamheterna 

varför inga driftsutgifter kopplade till denna kategori har 

identifierats. Däremot återfinns driftsutgifter kopplade till 

inköp från leverantörer som omfattas av taxonomin i form av 

korttidsleasingavtal avseende lokaler och bilar.

Kapitalutgiftsindikator
Nämnaren
Totala kapitalutgifter innefattar förvärv av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar som gjorts under 

räkenskapsåret 2021 samt årets tillkommande nyttjanderätts-

tillgångar. För årets investeringar se rad inköp i not 16 och 17  

sidorna 74-77 och rad tillkommande leasingkontrakt i not 7 

sidorna 66-67.

Täljare
Inga investeringar har gjorts under året i anläggnings-

tillgångar eller nyttjanderättstillgångar som används inom 

Transtemas identifierade tillämpliga ekonomiska aktiviteter.

Den CapEx som återfinns i täljaren består av inköp från 

leveran törer som omfattas av taxonomin (ekonomisk akti-

vitet 6.5 Transport med motorcyklar, personbilar och lätta 

motorfordon samt 7.7 Förvärv eller ägande av byggnader) 

och därmed bedöms utgöra tillämplig CapEx. Den CapEx 

som identifierats för räkenskapsåret består i sin helhet av till-

kommande nyttjanderättstillgångar i form av leasingkontrakt 

avseende bilar och lokaler.
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Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 

för år 2021 på sidorna 12-38 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 hållbarhets-

rapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhets-

rapporten 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 2022-04-14

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren

Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten

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