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”
Vi utvecklar samhället genom 
att stärka konkurrenskraft 
och hållbarhet hos nordiska 
organisationer – i vardagen 
och i framtiden.
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I denna hållbarhetsredovisning beskriver vi vårt hållbarhetsarbete, hur vi hjälper orga-
nisationer på deras resa och hur vi arbetar för att våra kunder och medarbetare ska bli 
nöjdast i branschen. Samtidigt som vi växer och utvecklar våra kundrelationer på den 
nordiska marknaden växlar vi upp vårt arbete för en mer ansvarsfull teknik, ett bättre 
samhälle och en grönare omvärld. IT-branschen står liksom samhället i stort inför ut-
maningen att uppnå de globala målen och lyckas i omställningen till cirkulär ekonomi. 

Vi vet att möjligheten att göra positiva avtryck kan börja i en hållbar IT-miljö och  
därför vill vi hjälpa våra kunder att göra hållbara val. Genom att stötta organisationer 
som hjälper utsatta barn och vuxna vill vi även ge tillbaka till det samhälle vi verkar 
inom, men också genom att hjälpa unga in i arbetslivet och arbeta för en större  
jämställdhet i branschen. Detta och mycket mer kan du läsa om i denna redovisning.
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Vi tar ansvar 
hela vägen
Två år har gått sedan det som idag är Nordlo bildades. Tre konstel-
lationer av bolag slogs samman för att bli en gemensam grupp, med 
hög kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet som gemensam nämnare. 
Sju förvärv har gjorts sedan dess och vi har byggt en position både i 
Sverige och Norge, vilket innebär att vi har påbörjat resan mot målet 
att bli den ledande IT-aktören i Norden. 

Jag är väldigt stolt över den höga del- 
aktighet och det engagemang som vi har i kon-
cernen. Nordlo-varumärket etablerades genom 
högst demokratiska former och under själva 
lanseringen samlades hela 500 medarbetare 
i samma rum! Något som känns avlägset nu, i 
vår nya tillvaro med distansarbete och avstånd. 
Precis som vi hjälpt våra kunder att automa-
tisera och digitalisera under pandemin – med 
ansvarsfull teknik och fortsatt hög IT-säker-
het – har vi även fått ställa om oss själva och 
snabba på vår egen digitalisering med effekti-
viserade interna processer som följd. 

Under 2020 har vi lagt kraft på fortsatt  
integrering av hållbarhet i Nordlos stra- 
tegier, en utvecklad organisation och  
vässade kunderbjudanden. Hållbarhetsarbetet 
är nu riggat för ständig mätning och uppfölj-
ning, vi har fortsatt vår strategi för datacenter 
med fokus på ytterligare säkerhet och miljöan-
passning. Vi har dessutom förtydligat hållbar-
hetserbjudandet i våra kunddialoger genom att 
våra medarbetare tar med hållbarhetsaspekten 
i rådgivningen med kunderna och lyfter fram 
exempel på hur IT kan spela en central roll för 
att kunderna ska kunna uppnå sina hållbar-
hetsmål.

En av våra styrkor är vår lokala närhet.  
Det ger oss möjlighet att vara en del av det 
lokala samhället där vi verkar. Självklart fort-
sätter vi våra arbeten framöver med att stötta 
organisationer som hjälper utsatta barn och 
vuxna. Läs till exempel om det fantastiska 
arbete som Nordlo får möjlighet att bidra till 
genom Ågrenska stiftelsen, på sidan 42-43. 

2021 ska vi fortsätta sondera terrängen vad 
gäller förvärv i Norden. Vi ska fortsätta ge vårt 
stöd i kundernas utveckling på ett hållbart och 
ansvarsfullt sätt och därigenom bidra till posi-
tiv utveckling i samhället. Men den förändring 
som vi vill se börjar inte bara hos våra kunder, 
utan också hos oss. Det visar vi bland annat 
genom vårt arbete med mångfald och inklude-
ring internt och även våra initiativ för att öka 
andelen kvinnor i branschen.

Vi längtar alla efter att träffas, men måste räk-
na	med	fortsatt	distans.	Det	kräver	flexibilitet	
och att vi är extra lyhörda. Allt det där snacket 
mellan möten, vid kaffemaskinen, måste vi er-
sätta med något annat. För mig har pandemin 
visat tydligt att Nordlos stabila värdegrund och 
många olika erfarenheter ger oss förutsätt-
ningar att leverera hållbara resultat för kunder 
och medarbetare både idag och i framtiden.

Fredrik Almén, vd Nordlo

Vd har ordet
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Framsteg 2020

Under	året	har	Nordlo	haft	en	fin	under-
liggande organisk tillväxt och fått fortsatt 
förtroende genom förnyade kundavtal och 
nya kunder. Vi har under året etablerat ett 
nytt kontor i Sverige i Helsingborg samt 
välkomnat ett nytt förvärv i Sverige;  
Insignis IT i Örebroregionen och tre nya 
förvärv i Norge; Lerøen Datapartner i Ber-
gen, Appex Operations i Haugesund och 
Nisec i Sarpsborg. 2021 välkomnades Acon 
AB med verksamhet i Lycksele och Umeå i 
Sverige som senaste tillskottet till Nordlo.

Under det gångna året har vi lyft vårt 
interna hållbarhetsarbete genom ett nytt 
koncerngemensamt forum för mångfald, 
inkludering och jämlikhet – Nordlo More, 
läs mer om det på sidan 40. 

Vi har även tagit fram interna riktlinjer för 
våra ledare, för att ytterligare höja nivån på 
vårt ledarskap och medarbetarskap i hela 
organisationen. 

Växthusgasuppföljning har införts för 
samtliga verksamheter, utifrån GHG  
Protocol i scope 1, 2 och delar av scope 3, 
som kan läsas mer om på sidan 36.

Som ett resultat av den pågående pande-
min har vi fått nya möjligheter att driva på 
agendan med digitalisering. När vi nu gått 
in i 2021 är vi än mer rustade att hjälpa 
nordiska organisationer på deras resa och 
fortsätta vårt eget förbättringsarbete.

2020 har varit ett år med alldeles särskilda utmaningar, men också 
av möjligheter och fantastiska framsteg. Våra kunder och vi själva 
har gjort vårt yttersta för att hantera de skiftande förutsättningarna 
som pandemin orsakat. 

Året i korthet

Fyra nya förvärv och ett nytt kontorcheck Nya kunder och förlängda avtalcheck

Växthusgasuppföljning har införtscheck Mer mångfald med Nordlo Morecheck

Utveckling av säkerhetstjänstercheck Hållbarhetsstrategin på platscheck

Om Nordlo
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Digitalisering som 
mänskligt hantverk
Nordlo är en nordisk IT- och digitalise-
ringspartner som hjälper företag och  
organisationer att förbättra sin IT-miljö 
genom skalbara lösningar för både  
verksamhetsbehov och medarbetare.

Med ett brett tjänsteerbjudande arbetar 
vi nära våra kunder för att, med hjälp av 
IT, lyfta hela deras verksamhet och hjälpa 
dem att nå sina mål. I Nordlos organisation 
finns	en	röd	tråd	som	kan	sammanfattas	
som närhet.

Vi	vill	jobba	nära	våra	kunder	och	finnas	
nära dem, oavsett om de är i Sverige, Nor-
ge eller internationellt. Vi vill agera lokalt, 
bygga nära relationer och förstå kundernas 
verksamheter på djupet. Dessutom arbetar 
vi hela tiden för att sätta våra lösningar i en 
mänsklig kontext, för att minska avståndet 
mellan teknik och användare. För oss är 
digitalisering ett mänskligt hantverk, där 
digitala lösningar förenklar och förbättrar 
människors arbetsliv och världen i ett stör-
re perspektiv. 

740 medarbetare

Vårt mänskliga hantverk drivs genom ett 
dagligt engagemang från våra 740 medar-
betare, från Luleå i Norr till Malmö i söder, 
från Bergen i väst till Stockholm i öst.

1,4 miljarder

Idag omsätter Nordlo 1,4 miljarder SEK  
och ambitionen är att bli dubbelt så stora 
inom tre år.

41 kontor

Det är tack vare många kontor och  
engagerade medarbetare som vi kommer 
nära kundens verksamhet.

10 bolag

Före	detta	svenska	Zetup,	Dicom,	Office	
IT-Partner, Netcomp, Insignis, Acon AB  
och norska IT total, Lerøen Datapartner AS, 
Appex Operations och Nisec AS har blivit 
Nordlo.

Om Nordlo

Uppgifterna är proforma inkluderat Acon.
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Våra tjänster
Vi erbjuder ett helhetsansvar för IT och digitalisering. Vi förstår 
att våra kunder behöver en partner som är rätt för dem, därför 
har vi en decentraliserad organisation med korta beslutsvägar 
och med enheter som är anpassade för olika typer av leveranser; 
från outsourcing till stora bolag och myndigheter till  
standardiserade IT-lösningar anpassade för mindre bolag.

browser
Managed Services
Anpassade lösningar som ger 
verksamhetsnytta utan att lägga 
stora kostnader på en egen  
IT-avdelning.

signal-stream
Verksamhetsnära IT
Förbättrar verksamheter genom 
rätt anpassade IT-lösningar.

lock
IT-säkerhet
Proaktivt och nära kundens verk-
samhet för att minska sårbarheter 
och förbättra cybersäkerhet.

chart-network
Användarnära IT
Fungerande vardag med allt som 
har med digital arbetsmiljö att 
göra.

database
Infrastruktur och molntjänster
Kundens molnresa – oavsett om  
det är till våra säkra privata moln i 
nordiska datacenter, till det publika 
molnet eller till en hybridlösning.

chalkboard-teacher
Konsulter och specialister
Konsulter och specialister inom  
projektledning och utveckling.

Om Nordlo
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Om Nordlo

Här finns vi
Nordlo är en nordisk IT-koncern med över 700 
medarbetare och verksamhet i Sverige och 
Norge.	Koncernens	huvudkontor	finns	i	Stock-
holm. 

I	början	av	2021	finns	Nordlo	på	41	orter,	 
varav fyra i Norge. Ambitionen är att växa på 
den nordiska marknaden – alltid med en närhet 
till de människor och organisationer vi samar-
betar med.

Entreprenörskap  
och delaktighet 

Ledningssystem och ISO

Nordlos styrmodell symboliseras med en pil, som illustrerar verksamheternas  
och	koncernens	roll	i	organisationen.	I	pilens	spets	finns	verksamheterna,	som	driver	
affärerna och fattar beslut nära kunder och medarbetare. Fjädrarna i pilens botten 
styr den långsiktiga riktningen, med hjälp av en mindre koncernstab som driver  
koncernövergripande initiativ och utvalda nyckelprocesser.

Affären drivs av våra affärsområden; National Sweden, Regional Sweden och  
Region Norway. Affärsområdena är uppdelade utifrån kundsegment där varje  
affärsområde har liknande kundgrupper, behov och utmaningar. Varje Nordlo- 
bolag tillhör ett affärsområde och respektive bolags-vd rapporterar till den  
affärsområdesansvarige. 

Vår styrmodell ska gynna en hög grad av entreprenörskap för att säkerställa att vi 
fångar upp kundens behov på den lokala marknaden. Den bidrar också till en ökad 
delaktighet där våra medarbetare i högre grad involveras i vårt gemensamma arbete 
och får komma till tals inom områden som de brinner för. I linje med vår värdegrund 
arbetar vi tillsammans, vi agerar med hjärtat och skapar affärsvärde för våra kunder.

För Nordlo är arbetet med ständig förbättring grundläggande, både i våra leveranser 
till kunderna och internt. Ett sätt att stödja det arbetet är genom att jobba utifrån  
internationella standarder. Det underlättar prioriteringen av förbättringsåtgärder 
och ger samtidigt en grund för lagefterlevnad. 

Nordlos verksamheter har ledningssystem och arbetar utifrån ISO 9001:2015 för 
kvalitet, 14001:2015 för miljö och ISO 45001:2018 för arbetsmiljö, där över 50  
procent	av	alla	medarbetare	arbetar	inom	verksamheter	som	är	externt	certifierade	
inom	dessa	perspektiv.	Flera	verksamheter	är	externt	certifierade	enligt	IEC/ISO	
27001:2013 (SE 2017) och all hosting i de strategiska datacentren i Sverige ingår i 
certifieringarna.

Nordlo Group AB ägs av Nordlo Holding, där 
43,75 procent är medarbetarägarskap och där 
ingen person äger mer än 10 procent. Övrig del 
ägs	av	investmentföretaget	FSN	Chip	Intressen-
ter AB och dess fonder. Nordlo Group AB äger 
100 procent av respektive dotterbolag.

info-circle

14
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Formulering av målsättningar ur hållbarhetsperspektiv

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Hållbarhetsstrategi och mål

Grunden lagd för 
hållbarhetsarbetet
Nordlo har arbetat strategiskt med hållbar-
hetsfrågor sedan dag ett när koncernen bild-
ades. Under 2020 har hållbarhetsarbetet ännu 
tydligare integrerats i strategierna och hela 
organisationen har varit delaktiga i Nordlos 
uppdaterade hållbarhetsstrategi, genom att 
verksamhetsledare och områdeskunniga har 
bidragit med sina respektive perspektiv under 
processens gång. Slutsatser har presenterats 
och diskuterats i Nordlos ledningsgrupp och 
styrelse. 

Ett annat centralt verktyg för strategiarbetet 
har varit den väsentlighetsanalys som gjorts 
under året. Väsentlighetsanalysen baseras på de 
områden som både Nordlo och bolagets intres-
senter anser vara viktigast utifrån Nordlos vär-
dekedja och kontext. 

”Den förändring som vi 
vill se börjar inte bara 
hos våra kunder, utan 
också hos oss.”
Fredrik Almén, vd Nordlo

Identifiering	av	hållbarhetsaspekter	genom	värdekedjan

Interna och externa förutsättningar

17
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Hållbarhetsstrategi och mål

Intressenter
Nordlos viktigaste intressenter är de som 
påverkar eller påverkas av vår verksam-
het.	Genom	att	identifiera	våra	viktigaste	
intressenter underlättas arbetet med olika 
typer av dialoger, som ger oss möjlighet att 
inhämta information om vilka hållbarhets-
områden intressenterna ser som viktigast.

Under året har intressentdialoger förts 
kontinuerligt med kunder, leverantörer, 
medarbetare och styrelsen. 

De har tagit sig olika form, exempelvis som 
kund- och medarbetarundersökningar, 
dialoger i forum, kravställningar i upphand-
lingar och omvärldsbevakning.

För 2021 planerar Nordlo att utveckla 
intressentdialogen så att kundundersök-
ning och medarbetarundersökning ännu 
tydligare ger svar på intressenternas syn 
på hållbarhet, i relation till Nordlos verk-
samhet. 

Intressenter Områden Metod

Kunder och  
marknad

 — Sociala villkor i värdekedjan

 — Förnybar el i driftsleveransen

 — Cirkulära	initiativ

 — Säker informationshantering och 
      skydd av personlig integritet

 — Motverkande av korruption

 — Kunddialoger. Privat och  
     offentlig sektor

 — Kravställningar i > 15  
     upphandlingar

 — Omvärldsbevakning av 
      hållbarhetskrav kring  
     offentlig upphandling

Medarbetare  — Inkludering och transparens

 — Kompetensutveckling och  
      utvecklande nätverkande  

 — Hälsosam arbetsplats och bra  
      arbetsvillkor

 — Arbetsplats som månar hållbarhet 
     på alla plan

 — Medarbetardialoger

 — Medarbetarundersökning

Styrelse  
och ägare

 — Hållbar tillväxt

 — Minskad miljöpåverkan från Nordlos 
     verksamhet så väl som kundernas

 — Positivt bidra till samhället där  
      Nordlo verkar - både som arbets- 
      givare och som medlem i samhället

 — Inkludering, mångfald och jämlikhet

 — Motverkande av alla former av  
      trakasserier

 — Motverkande av bedrägerier  
      och korruption

 — Ägarramverk 

 — Dialog i strategiforum

 — Styrelsemöten

19
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Hållbarhetsstrategi och mål

Hållbarhets-
aspekter i 
värdekedjan

Tillhandahållande av
anläggningar och utrustning

 — Produkter och tjänsters miljöavtryck
 — Elektronikhantering
 — Hållbar mineralutvinning
 — Konfliktmineraler
 — Transparens i försörjningskedjan
 — Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
 — Affärsetik i upphandlingsmetoder

Egen verksamhet
 — Datacenter
 — Förnybar el
 — GHG-effektivitet
 — Vattenanvändning
 — Brusgenerering
 — E-återvinning och livscykelhantering  

 datacenter och IT-utrustning
 — Kompetens och utveckling hos  

 medarbetarna
 — Informationssäkerhet
 — IT-säkerhet

Marknadsföring & ledning
 — Hållbara tjänsteerbjudanden
 — Intern energianvändning
 — Intern	återvinning/avfall
 — Attrahera och behålla rätt medarbetare
 — Inkludering, jämställdhet och mångfald
 — Hälsa och säkerhet
 — Arbetsvillkor och förmåner
 — Affärsetik i kundrelationer
 — Ansvarsfull företagsledning

Kunder & slutanvändare
 — Möjliggöra resurs-effektivitet och  

 produktivitet genom rådgivning och  
 digital transformation

 — Energiförbrukning från sålda produkter  
 och tjänster

 — Råvarornas cirkularitet
 — Kvalitet på kundservice
 — Systemstabilitet och tillförlitlighet
 — Informationssäkerhet persondata- 

 integritet

Hållbarhetsstrategi och mål

2120
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Nordlos  
hållbarhetsmål
Som en del av Nordlos strategiarbe-
te under 2020 har mål formulerats 
inom respektive hållbarhetsområde. 
Målsättningarna, som är kopplade till 
de globala målen för hållbar utveck-
ling, sträcker sig genom värdekedjan 
och pekar ut riktningen i förbätt-
ringsarbetet.

Nordlo har formulerat tydliga ambi-
tioner med förbättringssteg för 2021, 
vilket skapar goda förutsättningar 
för att följa upp målsättningarna 
inom hållbarhet framåt.  

Nordlos hållbarhetsmål grundar sig 
i vår önskan att bidra till ett hållbart 
samhälle och en hållbar klimatut-
veckling, som även uttrycks i bo-
lagets övergripande syfte; ”Vi ut-
vecklar samhället genom att stärka 
konkurrenskraft och hållbarhet hos 
nordiska organisationer – i vardagen 
och i framtiden”.

Som företag strävar Nordlo efter att 
ha branschens nöjdaste medarbeta-
re och kunder, och därigenom uppnå 
lönsam tillväxt. 

17

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hållbarhetsstrategi och mål

Vi erbjuder tjänster och produkter som gynnar den 
hållbara digitaliseringen. 

Vi är en pålitlig partner som tillhandahåller säkra 
IT-lösningar.

Vi	sluter	materialflöden	och	levererar	ansvarsfull	
teknik med omtanke för miljön.

Vi är en attraktiv, inkluderande arbetsgivare som ar-
betar aktivt för mångfald och jämlikhet.

Vi agerar med höga etiska normer och transparens, 
samt främjar mänskliga rättigheter.

check

check

check

check

check

23
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Hållbarhetsstrategi och mål

Vi erbjuder tjänster och produkter som gynnar 
den hållbara digitaliseringen.

 — Stärka affärsförståelsen och proaktiviteten ytterligare för att  
 hjälpa våra kunder i deras affärsutmaningar, däribland  
 utmaningar inom digitalisering, säkerhet och grön omställning.

 — Strategiska kundworkshops, med hållbarhet integrerat.
 — Utveckla tjänsteerbjudande relaterat till den gröna övergången  

 och cirkulär ekonomi.
 — Utöka kundundersökningen om hållbarhet.

Vi är en attraktiv, inkluderande arbetsgivare  
som arbetar aktivt för mångfald och jämlikhet.

 — Nätverkande och kompetensutveckling, mjuka värden och  
 teknisk utveckling.

 — Ledarskapsutveckling, inkluderat hållbarhetsområden.
 — Arbeta med balans för möjligheten till återhämtning och  

 minskad oönskad stress, baserat på verksamheten, teamet och  
 den personliga situationen. 

 — Förbättringar utefter resultat från medarbetarundersökningen.
 — Utveckling av medarbetarundersökningen och mer frekvent  

 genomförande.
 — Fortsätta Nordlo More-nätverket och utveckla ett  

 ambassadörsinitiativ med extra fokus på jämställdhet 2021.

Vi agerar med höga etiska normer och transparens, 
samt främjar mänskliga rättigheter.

 — Genomgång	kring	hållbarhet	för	ledare/nyckelfunktioner	 
    kopplat till uppförandekoden och leverantörsuppförandekod.

 — Årlig uppföljning med Nordlo-gemensam leverantörs- 
 bedömningsmall.

 — Leverantörsriskbedömning, med extra fokus 2021 på sociala  
 och arbetsvillkor.

 — Extern hållbarhetsredovisning årligen från 2020.

Vi är en pålitlig partner som  
tillhandahåller säkra IT-lösningar.

 — Vidareutveckla IT-säkerhetstjänster i linje med affärsplanen.
 — GDPR-uppdatering för alla medarbetare och kontinuerligt för 

 nyanställda inom två månader efter anställning.

Vi sluter materialflöden och levererar  
ansvarsfull teknik med omtanke för miljön.

 — Utveckla uppföljning av cirkulära initiativ.
 — Vidmakthålla mål om 100% förnybar el.
 — Fortsatt utveckling och krav på datacentren; så som  

    energieffektivitet, optimering och återanvändning av värme och 
				kyla	/	fjärrvärme	och	kyla

 — Fortsatt växthusgasuppföljning för att sätta en övergripande  
 långsiktig strategi.  

 — Klimatkompensation (offset) baserat på uppmätt värde för  
 2020, GHG Protocol scope 1, 2 och 3.
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Skillnad på 
riktigt

Vårt	erbjudande	är	skalbart	och	flexibelt,	
vi knyter inte upp våra kunder i långa avtal. 
Med det sagt strävar vi alltid efter att ska-
pa lösningar som ska hålla länge. Harmoni 
infinner	sig	när	man	har	en	långsiktig	plan	
för sin IT. 

Att bidra till hållbara lösningar för våra 
kunder är en självklarhet. Digitaliseringen 
och automatiseringen som sådan leder till 
högre produktivitet och resurseffektivitet. 
Men hållbarhet för Nordlo handlar även 
om att i förlängningen hjälpa kunderna att 
göra hållbara val i stort som smått.  
Då måste man se till hela kedjan. 

Som exempelvis för våra kunder i  
ehandelsbranschen, där vi genom att ställa 
relevanta frågor kan hjälpa dem med sina 

specifika	hållbarhetsutmaningar.	Det	gör	vi	
för att vi vill göra skillnad på riktigt. Möjlig-
heten att göra positiva avtryck börjar inte 
sällan i IT-miljön, och där både kan och ska 
Nordlo vara en viktig spelare. 

Nordlo vill vara den stöttande partner 
som kunderna känner tillit till oavsett om 
det handlar om ett helhetsåtagande för 
IT-miljön eller vägledning under digita-
liseringsresan. Vi är stolta över att vara 
teknologiagnostiker. Med det menar vi att 
vi skräddarsyr vårt erbjudande helt utifrån 
kundernas affär, istället för att presentera 
en färdig standardlösning. 

Det gör vi genom att låta de fyra aspekter-
na kostnad, krav på effektivitet, säkerhet 
och hållbarhet samverka. 

Förbättringsambitioner för 2021

”Hållbarhet för Nordlo handlar om att hjälpa  
kunderna att göra hållbara val i stort som smått.

Nordlo erbjuder tjänster och produkter som bidrar till hållbara IT-lös-
ningar. Vi brukar prata om digital harmoni. Det handlar om att vi alltid 
gör vårt yttersta för att hjälpa våra kunder. De ska känna sig trygga 
med sina IT-system, att de är säkra och fungerar stabilt, men också att 
det	finns	en	balans	mellan	kostnad	och	effektivitet.	

Nordlos hållbarhetsarbete

Stärka affärsförståelsen och proaktiviteten ytterligare, för att hjälpa  
våra kunder i sina affärsutmaningar. Däribland utmaningar kopplat till  
digitalisering, säkerhet och grön omställning.

Strategiska kundworkshops, med hållbarhet integrerat.

Utveckla tjänsteerbjudande relaterat till den gröna övergången och  
cirkulär ekonomi.

Utöka kundundersökningen om hållbarhet.

check

check

check

check
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LEADER IN CREATING

CUSTOMER VALUE

2020
According to  

Swedish customers

Research by

Nöjda kunder  
visar vägen

4,86 i kundnöjdhet

30 i NPS - Net Promotor Score

Nordlo strävar efter högsta kundnöjdhet och vi arbetar för att ständigt förbättra våra 
tjänster, vårt genomförande och vårt interna arbete som är en förutsättning för allt vi gör. 
För att ha möjlighet att ständigt utvecklas och nå målen genomför Nordlo kundundersök-
ningar, där kundnöjdhet och rekommendationsvilja följs upp.

Varje affärsenhet och verksamhet följer upp sitt kundundersökningsresultat och åter-
kopplar till kunderna kring förbättringsområden. Kundansvariga har kontinuerlig dialog 
med kunderna om kundnöjdhet. För de kunder som har servicedesktjänster genomförs 
undersökningar med slutanvändare. Dessa följs upp tillsammans med leverans och sup-
portteam för ständig förbättring. 

Nordlo har blivit topplacerade i Radars årliga  
undersökning om kundupplevda värden och  
kvalitet nio år i rad.

Kundnöjdheten mäts genom en undersökning som 
följer upp nöjdheten på en sexgradig skala från 1, 
”instämmer inte alls”, till 6, ”instämmer helt”, inom 
en rad områden och frågeställningar.  
 
452 svar inkom vid undersökningen 2020 med ett 
genomsnittsvärde för samtliga områden på 4,86. 

Målgrupp	är	Nordlos	kundkontakter;	vd,	CIO/IT-
chef eller ansvarig inom IT-områden. Hos stora 
kunder	kan	flera	kundkontakter	vara	svarande.	

Rekommendationsviljan mäts som NPS, Net  
Promotor Score. Undersökningen bygger på frågan: 
”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera 
Nordlo till en vän eller kollega?”. 
Vid undersökningen 2020 svarade 474 responden-
ter med ett NPS värde av 30. 
44 procent svarade 9-10, 41 procent svarade 7-8, 12 
procent svarade 4-6 och 3 procent svarade 1-3. 
NPS har under senaste året gått ner, detta kan del-
vis bero på den extra utmanande situationen med 
mindre möjlighet till närvaro hos och tillsammans 
med kunderna, även om arbetet fungerat överlag 
bra med stor del på distans. 
 
Om NPS: NPS kan anta ett värde mellan -100 och 
100, man räknar andelen svar som angivits med 
betygen 9-10 och drar bort andelen som givit något 
av betygen 0-6. Samtliga svar mellan 7-8 räknas 
därmed bort.

Nordlos hållbarhetsarbete
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Säkra lösningar
Den ökande digitaliseringen skapar fan-
tastiska möjligheter till ett mer öppet 
samhälle, men medför också stora risker 
i och med att den personliga integriteten 
behöver hanteras på ett balanserat sätt. 
Nordlo övervakar regelbundet den egna 
infrastrukturen och internetaktiviteten för 
att uppmärksamma eventuella överträdel-
ser. Vi genomför också utbildning i medar-
betarsäkerhet för att förbättra medveten-
heten om IT-säkerhet och för att minimera 
antalet informationssäkerhetsincidenter.

 Vi arbetar i enlighet med de nationella 
lagarna i de länder där vi verkar, samt i 
enlighet med europeiska lagar och  
förordningar såsom GDPR.

Under 2020 har Nordlo utökat IT-säker-
hets- och informationssäkerhetstjänster-
na kring förhindrande av hot, potentiella 
säkerhetshot, begränsning av skada vid 
upptäckt hot samt återställande av tjänster 
i samband med säkerhetsincidenter.

Kapaciteten har stärkts i Nordlos DDOS-skydd liksom rutinerna kring periodiska 
säkerhetsskanningar av bolagets datacenter.

Säpo har granskat några av våra kunders IT-verksamhet, där stora delar av 
 kundernas IT-relaterade tjänster levereras av Nordlo, med bra resultat.

ISO	27001-certifieringar	har	behållits	och	ytterligare	en	verksamhet	har	certifierats.

Genom “IT-säkerhetspodden” har Nordlos IT-säkerhetsexperter entusiasmerat och 
ökat kunskapen inom Nordlo och externt.

check

check

check

check

Nordlo har inte haft  
någon informations- 

säkerhetsincident 2020 
som enligt GDPR ska 
rapporteras till Data-
skyddsmyndigheten.

Vidareutveckla IT-säkerhetstjänster i linje med affärsplanen. Målsättning att Nordlo 
är en erkänd IT-säkerhetstjänsteleverantör Managed Security Service Provider inom 
de marknader där vi verkar.

GDPR-uppdatering för alla medarbetare och kontinuerligt för nyanställda inom två 
månader efter anställning.

Utveckling och förbättring inom IT-säkerhet och informationssäkerhet är ett ständigt 
pågående arbete och genomförs dels övergripande för Nordlo, dels utifrån verksam-
heterna och tjänsterna.

check

check

check

Förbättringsambitioner för 2021

Några av aktiviteterna som genomförts under året

Nordlos hållbarhetsarbete
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Hållbara  
materialflöden
Den globala omställningen från linjär 
produktion och ekonomi till en mer cirku-
lär ekonomi pågår, där avfall som begrepp 
försvinner, och resurser förblir i ekonomins 
cykel genom återanvändning, reparation 
eller materialåtervinning. Sveriges reger-
ing har beslutat om en nationell strategi 
för cirkulär ekonomi som pekar ut riktning-
en och ambitionen för en långsiktig och 
hållbar omställning av samhället. Omställ-
ningstakten till en cirkulär ekonomi behö-
ver öka för att nå miljö- och klimatmålen, 
liksom	flera	globala	hållbarhetsmål	till	
2030. Norges regering planerar att  
presentera sin strategi under 2021.

Förändringar behöver ske inom såväl 
offentlig sektor som privat näringsliv. För 
en	del	aktörer	innebär	det	att	omdefiniera	
hela affärsmodellen medan det för andra 
kan räcka med stegvisa förbättringar av 
den	befintliga	verksamheten.	

Utmaningen för Nordlos kunder och för  
oss internt är att hitta lämpliga steg till 
förbättring inom cirkulära initiativ.  
Nordlo tillverkar inga egna IT-produkter, 
men arbetar tillsammans med stora,  
etablerade leverantörer och samarbets-
partners i strävan efter lämpliga nya  
cirkulära alternativ, som i förlängningen 
kan hjälpa både Nordlos kunder och  
medarbetare till mer hållbara val. 

Under 2020 inkluderades återvinning av 
elektronikprodukter i Nordlos växthus-
gasuppföljning både när det gäller kun-
dernas och den egna utrustningen. Under 
2021 växlar vi upp arbetet med att kunna 
ge stöd till våra kunders hållbara val av 
IT-produkter och inom tjänsteområdet  
användarnära	IT	definieras	cirkulära	 
initiativ och hur initiativen kan följas upp.

Använda IT-produkter längre för att spara naturresurser och minska utsläp-
pen av växthusgaser.

Välja produkter som kan repareras och uppgraderas istället för att köpa nytt. 

Ge nytt liv efter egen användning, exempelvis genom återtag av leverantör, 
försäljning eller donation. 

Återvinna ansvarsfullt.

Ge tid och utrymme för förändringar, eftersom beteendeförändring är en 
process som kräver ett långsiktigt perspektiv.

check

check

check

Ökad cirkularitet inom användarnära IT kan nås genom att:

check

check

Nordlos hållbarhetsarbete
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Energieffektiva  
datacenter
En viktig del i Nordlos tjänsteutbud är bolagets nordiska datacenter som idag är placerade 
i Sverige och Norge.  Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra design och drift av datahal-
larna för att minska energiåtgången och öka energieffektiviteten. Detta görs även genom 
att vi ställer krav på våra leverantörer inom området. Nordlos mål är 100 procent förnybar 
el. Idag är över 85 procent förnybar el i de strategiska datacentren.

Utveckla uppföljning av cirkulära initiativ.

Vidmakthålla mål om 100 procent förnybar el.

Fortsatt utveckling och krav på datacenter; energieffektivitet, optimering 
och	återanvändning	av	värme	och	kyla/fjärrvärme	och	kyla,	kylmedel	etc.

check

check

check

Förbättringsambitioner 2021

Fjärrkyla som värms upp används till fjärrvärme i fjärrvärmenätet.

Frikyla som nyttjar kall uteluft används för att kyla anläggningen. 

För att främja en så effektiv kylning som möjligt designas hallen med kalla 
och varma gångar. Detta bygger på att all uppvärmd luft från infrastruktu-
ren i rackskåpen vänds åt ett och samma håll och att man avskärmar dessa 
delar. Utsug av varm luft koncentreras sedan till dessa korridorer. 

Virtualisering minskar behovet av fysisk utrustning samtidigt som den be-
fintliga	fysiska	utrustningen	nyttjas	på	ett	mer	effektivt	sätt.	

Effektivare UPS som på ett mer energieffektivt sätt hanterar såväl stand-
by-tiden som signaleringen till skyddad utrustning.

Vår fysiska serverinfrastruktur följer Energy Star-standarden och dess 
utveckling, vilket innebär att vi vid nyinvesteringar utgår ifrån version 3.0 
ENERGY STAR Program Requirements for Enterprise Servers - Juni 17 2019.

check

check

check

Några exempel på åtgärder i våra datacenter  
för att öka energieffektiviseringen:

check

check

check

Nordlos hållbarhetsarbete
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Nordlos 
klimatavtryck
Nordlos strävan efter att minska bolagets 
klimatavtryck kombineras med att stötta 
initiativ genom klimatkompensation.  
Under 2019 genomfördes ett uppstarts-
projekt som utvecklats under 2020 till att 
involvera alla verksamheter inom Nordlo. 
Som en del i projektet utbildades alla verk-
samhetsledare, vd:ar och andra roller som 
arbetar med uppföljningen om klimatav-
tryck, påverkan på miljön och uppföljning 
utifrån GHG Protocol (Green House Gas 
Protocol Initiative).  

Klimatavtryck är en uträkning av den totala mängden utsläpp av växthusgaser som en 
person	eller	ett	företag	gör.	Uträkningen	görs	i	så	kallade	koldioxidekvivalenter	(CO2e) 
vilket är ett mått på hur mängden utsläpp bidrar till växthuseffekten och den globala 
uppvärmningen. Enligt GHG Protocol delar man in områdena i så kallade scope, mer om 
detta	och	om	Nordlos	beräkning	finns	på	sidan	52-53.

info-circle

Vi	har	identifierat	utsläppskällorna	i	scope	
1 och 2 samt väsentliga källor i scope 3 för 
att börja mäta utifrån Nordlos verksam-
het och den kontext vi verkar i. Mätningen 
har genomförts med stöd av systemet 
CEMAsys.	Tack	vare	detta	stödsystem	
med utsläppsfaktorer får vi överblick och 
uppföljningsrapporter både för verksam-
heterna och övergripande för Nordlo, vilket 
underlättar uppföljning och prioritering av 
förbättringar.

Fortsatt växthusgasuppföljning för 
att sätta en övergripande långsiktig 
strategi.

Då vi inledde vår Nordlo- 
övergripande uppföljning under ett 
år med annorlunda förutsättningar 
kommer vi att fortsätta med samma 
omfattning av på uppföljning  även 
under 2021.

check

check

Förbättringsambitioner för 2021

Nordlo klimatkompenserar under 
2021 för 2020 års uppmätta växt-
husgasavtryck i scope 1, 2 och 3. 
Projektet	är:	GS	1385	Energy	effi-
ciency and improved clean burning 
cookstoves in Ghana.

info-circle

Nordlos hållbarhetsarbete

Scope 1: 
Scope 2: 
Scope 3: 

69,1
185,7
234,7

2020 
tCO2e

65,7
61,8
197,8

2019 
tCO2e

Mätningarna utgör samtidigt ett 
underlag för respektive verksamhet 
och ger möjlighet till lokala mål- 
sättningar.

check
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Utveckling tillsammans

Nöjda medarbetare 
Nordlo genomför en anonym medarbetarundersökning minst en gång per år. Undersök-
ningen innehåller frågor inom områden som arbetsklimat, ledarskap, organisation samt 
visioner och mål. I samband med undersökningen kartläggs också medarbetarnas rekom-
mendationsvilja eNPS, employer Net Promotor Score.

Arbetet med att återkoppla och följa upp resultatet av medarbetarundersökningen per 
verksamhet	sker	utifrån	affärsenhet	och	lokalt	för	varje	verksamhet.	För	detta	finns	
workshopmaterial och guider för att skapa återkoppling och prioritera förbättringsåtgär-
der. Ansvariga för HR och hållbarhet övergripande följer upp områdena kring säkerhet och 
eventuella upplevda trakasserier. 

av Nordlos medarbetare deltog  
i medarbetarundersökningen 2020.

Medarbetarindex övergripande Nordlo
var totalt på 77 av 100.

95%
77 / 100 37 % i eNPS

Arbetsklimat  73
Ledarskap   77
Organisation  72
Visioner & mål  76

I undersökningssammanhanget uttrycks:
70-100     På rätt väg
60-69       Förbättringspotential
0-59         Agera

76
79
73
79

75
80
73
79

202020192018

eNPS övergripande Nordlo var 37 % av 
-100 till 100.

2020: 37 %
2019: 40 % 
2018: 29 %

eNPS mäter rekommendationsviljan hos 
medarbetarna genom frågan: 
”Hur sannolikt är det att du skulle rekom-
mendera Nordlo som arbetsplats till en vän 
eller bekant?”

Totalt kvinnor
2020: 14 %
2019: 17 %
2018: 15 %

* Nya bolag har tillkommit under 2019 och 2020.  Procent 
kvinnliga ledare och tekniker mättes i oktober 2020.Medeltal anställda

Ledare kvinnor
2020: 23 % *
2019: 22 % *
2018: 21 %

Tekniker kvinnor
2020: 3 % *
2019: 4 % *
2018: 5 %

Hög medarbetarnöjdhet i statistiken är 
viktigt, men framför allt strävar vi efter ett 
kännbart engagemang som syns i varda-
gen, där man trivs på Nordlo, brinner för 
att hjälpa kunden och på så sätt utvecklar 
både sig själv och företaget. Vår målsätt-
ning är att ha både nöjdast medarbetare 
och kunder i branschen. 

Vår bransch är i ständig förändring, med 
ökande utvecklingstakt som innebär nya 
utmaningar. Att hitta, attrahera, utveck-
la och dessutom få rätt kompetenser att 
stanna kvar är därför ett kontinuerligt 
arbete. Våra medarbetare är det viktigaste 
vi	har.	Enligt	Nordlos	filosofi	äger	medar-
betaren sin egen utveckling, medan ledar-
en stöttar längs vägen med sitt coachande 
förhållningssätt. 

Medarbetaren i fokus
Under 2020 formulerade vi Nordlogemen-
samma riktlinjer kring det vi kallar ”HR 
året om; momenten och ledarskapet”. Där 
sätter vi medarbetaren i centrum och foku-
serar på hur vi på bästa sätt kan utvecklas 
tillsammans.	Vi	uppmuntrar	nyfikenhet	och	
arbetar för att skapa en kultur baserad på 
inkludering, mångfald och kontinuerligt 
lärande. 

Intern kunskapsdelning är grunden i Nord-
los kompetensutveckling, medan externa 
föreläsare kan komplettera med nya in-
fallsvinklar. Utbildningar och tekniska cer-
tifieringar	är	kontinuerliga	inslag	i	utveck-
lingen inom olika tekniska områden. 
Den allra största utvecklingen kommer när 
man som medarbetare får ta sig an utma-

nande uppdrag med coachande stöttning.
Våra lönerevisioner följer lagar och gäl-
lande kollektivavtal. Lönekartläggning 
görs för att kunna förhindra, upptäcka och 
åtgärda osakliga löneskillnader, i nuläget 
görs dessa på verksamhetsbasis och ag-
gregeras inte Nordlo-gemensamt. Som 
vägledning	finns	en	guide	för	både	ledare	
och medarbetare som visar vad Nordlo ser 
som viktiga förutsättningar vid lönesätt-
ning vad gäller både kompetens och värde-
grund.

535

592

633

Nordlos hållbarhetsarbete
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Nätverkande och kompetens- 
utveckling, mjuka värden och teknisk 
utveckling.

Ledarskapsutveckling, inkluderat 
hålbarhetsområden.

Arbeta med balans för möjligheten 
till återhämtning och minskad  
oönskad stress, baserat på verksam-
heten, teamet och den personliga 
situationen. 

Förbättringar utefter resultat från 
medarbetarundersökningen.

Utveckling av medarbetarunder- 
sökningen och mer frekvent  
genomförande.

Fortsätta Nordlo More-nätverket  
och utveckla ett ambassadörs- 
initiativ med extra fokus på  
jämställdhet 2021. 

check

check

check

Förbättringsambitioner 2021

check

check

check
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More is more 

Mångfald 
Nordlo ska vara en arbetsplats som berikas 
av mångfald. Med variation när det gäller 
ålder, etnicitet, kön, sexualitet och religion 
får	vi	fler	synsätt	och	innovationer	med	
djup och höjd. Genom att omfamna våra 
olikheter stärker vi vår position på markna-
den, och lever upp till vår värdegrund: Bra 
saker händer när vi slår våra kloka huvu-
den ihop. Det gör oss starkare, leder till nya 
perspektiv	och	fler	vägar	framåt.	

Inkludering & Integration
Nordlo ska vara en arbetsplats som verkar 
för integration och inkludering, därför tar 
vi ansvar för att inkludera individer från 
alla samhällsgrupper; unga, gamla och 
utlandsfödda. Vi ska bidra till unga och ny-
anländas möjligheter att integreras. Detta 
gör vi bland annat genom att tänka utanför 
ramarna i våra rekryteringar och utmana 
oss själva för att möta våra medmännisk-
or, med exempelvis intern upplärning och 
utbildning.

På Nordlo vet vi att mångfald av alla de slag stärker hela vår organisa-
tion.	Vi	vet	att	fler	perspektiv	bidrar	till	bättre	beslut	och	stärker	vår	
innovationskraft. Därför arbetar vi aktivt för jämlikhet, inkludering och 
mångfald inom hela koncernen. Nordlo More är vårt koncerngemensam-
ma initiativ för att driva de här frågorna och medvetandegöra arbetet 
för alla medarbetare. 

Jämlikhet & Jämställdhet
Nordlo ska vara en jämlik och jämställd ar-
betsplats. Det innebär lika rättigheter och 
möjligheter mellan män och kvinnor, men 
även jämlikhet i en bredare bemärkelse. 
För oss betyder det att alla medarbetare 
ska ha samma rättigheter och möjlighe-
ter oavsett ålder, etnicitet, kön, sexuali-
tet, funktionsnedsättningar eller religion. 
Effekten blir att vi stärker våra möjligheter 
till hållbar tillväxt och lever upp till vår vär-
degrund: Som lagspelare visar vi respekt 
och lyhördhet för varandra. Lösningar 
och idéer som gör verklig skillnad för våra 
kunder, kommer från organisationens alla 
hörn.

”Nordlo ska vara en arbetsplats som  
verkar för integration och inkludering, 
därför tar vi ansvar för att inkludera 
individer från alla samhällsgrupper; 
unga, gamla och utlandsfödda. 

Nordlos hållbarhetsarbete
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Vi tar ansvar i samhället
Nordlos lokala närhet är en styrka som vi värnar om. Ett sätt att förvalta 
närheten är genom att ge tillbaka till lokalsamhällena där våra verksam-
heter	finns.	Det	gör	vi	genom	att	driva	icke	vinstdrivande	projekt	och	
aktiviteter. Vi vill med våra insatser skapa en positiv utveckling i linje 
med bolagets hållbarhetsmål. De aktiviteter som vi driver genomförs 
lokalt	inom	flera	av	våra	verksamheter.	En	del	välgörenhetsprojekt	är	
långsiktiga medan andra görs som punktinsatser. Vårt stöd till Ågrenska 
stiftelsen är ett exempel på hur Nordlo bidrar till samhället.

När Ågrenska växte ur sin IT-drift för drygt 
tio	år	sedan,	fick	de	höra	att	Zetup,	numera	
del av Nordlo, skulle vara en bra leverantör. 
Mats Franzén, vd, tog emot samtalet och 
åkte ut för att träffa Ågrenskas vd Robert 
Hejdenberg.

– Uppdraget passade egentligen inte riktigt 
vår portfölj, men vi blev alla som deltog på 
mötet så berörda av Ågrenskas arbete. Jag 
pratade ihop mig med vår tekniskt ansva-
riga så fort vi kom tillbaka till kontoret. En 
timme senare ringde jag upp Robert och sa 
att vi hjälper er på ett villkor, att ni inte får 
betala en krona, berättar Mats Franzén.

– Jag trodde inte mina öron, vår förhopp-
ning var att få ett bidrag på vägen och  
sedan att vi skulle leta sponsorer till  
resten. Men det var väldigt påtagligt att vi 
möttes i våra värdegrunder. Jag har stött 
på många organisationer som ger stöd, 
men att gå från tanke till handling på det 
sätt som Nordlo gjorde är vi otroligt tack-
samma för, säger Robert Hejdenberg.

På Ågrenska är det  
sällsynta vanligt

Nordlos hållbarhetsarbete

Det som Nordlo stöttar Ågrenska med är 
all IT-drift på externa servrar, support och 
teknisk drift. Ett helt team Nordlo- 
medarbetare får möjligheten att bidra med 
kompetens och engagemang.

– Vi vill ju att alla våra pengar ska kunna 
användas till barnens bästa och genom 
Nordlos höga säkerhetsrutiner känner vi 
oss trygga med att vi får en hundraprocen-
tig IT-drift, vilket gör att vi kan bedriva mer 
verksamhet för de barn och familjer som 
kommer ut till ön både på vardagar och 
helger, säger Robert Hejdenberg.

–	Vi	har	haft	förmånen	att	få	ha	flera	konfe-
renser och aktiviteter med personalen ute 
på Ågrenska och det är något visst när man 
ser vad vårt bidrag gör för varje medarbe-
tare. Att få vara med och göra riktig skill-
nad skapar en stolthet hos medarbetarna 
som är värd mer än allt annat, avslutar 
Mats Franzén.

” Att gå från tanke till 
handling på det sätt 
som Nordlo gjorde är vi 
otroligt tacksamma för.
Robert Hejdenberg, vd Ågrenska

Mats Franzén, Nordlo

” Vi hjälper er på ett  
villkor, att ni inte får  
betala en krona.

Ågrenska stiftelsen

 — Invigdes 1914 när grosshandlare Axel 
Ågren och hans hustru Louise köpte Lilla 
Amundön i södra Göteborg för att bygga 
ett konvalescent-hem. 

 — Är en icke-vinstdrivande organisation 
som kämpar för ett optimalt liv för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsned-
sättningar och sällsynta diagnoser. 
 

 — Erbjuder kompetensutveckling och er-
farenhetsutbyte till barn, unga och vuxna 
med sällsynta diagnoser och funktions-
nedsättningar samt deras familjer. 

 — Är ett komplement till den offentliga 
vården och övriga samhällets stöd. 
 

 — Nordlo har bidragit med IT-drift och 
support till Ågrenska i över tio år.
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Nordlos uppförandekod är en grundpelare 
i vårt hållbarhetsarbete och en integrerad 
del i verksamheten. Uppförandekoden, som 
inkluderar mänskliga rättigheter, arbets-
villkor, jämställdhet, mångfald, antikorrup-
tion och miljöansvar, sätter de övergripan-
de ramarna för hur vi agerar och arbetar. 
Uppförandekoden gäller alla inom Nordlo 
och inspirerar och styr medarbetare, led-
ning och styrelsemedlemmar till att göra 
rätt saker varje dag – även när ingen tittar.

På motsvarande sätt arbetar vi med sty-
rande uppförandekod för våra leverantörer 
och partners. Leverantörsuppförandeko-
den täcker mänskliga rättigheter, arbets-
tagares rättigheter, barns rättigheter, miljö 
och korruption och ett ansvar att medverka 
vid uppföljning genom hela leveransledet.

Alla medarbetare inom Nordlo uppmuntras 
att rapportera faktiska eller misstänkta 
överträdelser av vår uppförandekod, i linje 
med en gemensam visselblåsarpolicy som 
gäller för hela koncernen. Visselblåsarpoli-
cyn kan även användas av personer asso-
cierade med Nordlo såsom affärspartner 
eller	leverantörer.	I	policyn	finns	skydd	och	
disciplinära åtgärder mot eventuella re-
pressalier mot den som i god tro har rap-
porterat om brott mot koncernens uppfö-
randekod och etik.

Etisk 
kompass

Genomgång av uppförandekoden med 
underskrift och av visselblåsarpolicyn är 
en del av vår introduktion för alla nya inom 
Nordlo oavsett roll. 

Policyerna	finns	tillgängliga	för	alla	med-
arbetare via intranät och policyn för leve-
rantörskedjan förmedlas via partner- och 
inköpsfunktion.

Under året har leverantörsbedömningar 
gjorts	per	verksamhet	och	i	ISO-certifiera-
de verksamheter har detta genomförts och 
reviderats genom intern och extern revi-
sion i enlighet med ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 och ISO 27001. Detta har dock 
inte samordnats för hela koncernen.

Vidare utveckling av rutinerna kring 
leverantörsuppföljning och större 
samordning kring uppföljning av de 
gemensamma leverantörerna. 

Under 2021 kommer en leverantörs-
riskbedömning att genomföras, där 
extra fokus för året läggs på sociala 
förhållanden och arbetsvillkor.

Förbättringsambitioner  
för 2021
check

check

Vi arbetar 
tillsammans

Vi agerar  
med hjärtat 

Vi skapar  
affärsvärde

Allt vi gör på Nordlo utgår ifrån våra värderingar;

Några riktlinjer som gäller 
Nordlo-övergripande är:

 — Nordlos värderingar

 — Uppförandekod 

 — Leverantörsuppförandekod

 — Visselblåsarpolicy

 — Besluts- och attestordning

 — Internkontroll med heatmap  

 — Ekonomihandbok

 — HR-riktlinjer och guider

Nordlo har formulerat sitt arbetssätt i ett 
antal styrande dokument. De koncernöver-
gripande policyerna och riktlinjerna utgör 
ramverket	för	verksamhetsspecifika	och	
lokala motsvarigheter. 

Uppförandekoden syftar till att respektera 
FN:s	Global	Compact,	ILO:s	kärnkonventio-
ner	och	OECD:s	riktlinjer	för	multinationel-
la företag och företagsstyrning.
Inom	verksamheterna	finns	policyer	för	
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informations-
säkerhet formulerade i enlighet med 
ISO-standardernas ramverk (ISO 9001, 
14001, 45001 och 27001). 

Policyer och riktlinjer

Nordlos hållbarhetsarbete
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Nordlos vd har det övergripande ansvaret 
för hållbarhet och att arbetet följer huvud-
ägares	definierade	ramverk	samt	gällande	
lagar och förordningar. Beslutsfattande om 
koncernövergripande policyer och riktlin-
jer är Nordlos ledningsgrupp.

Hållbarhetsansvarig/ESG-ansvarig	(En-
vironmental, Social, Governance) ansvarar 
för samordning av det strategiska hållbar-
hetsarbetet, att stötta Nordlo-gemensam-
ma funktioner och affärsenheterna inom 
hållbarhetsområdena samt rapportering 
avseende hållbarhet till styrelse, ägare och 
externt.

CFO	ansvarar	för	finansiella	strategier	och	
det proaktiva arbetet kring affärsetik och 
antikorruption.

HR-ansvarig ansvarar för företagets arbete 
med arbetsmiljö och arbetsrätt, i samråd 
med	CFO/	finansfunktionen	och	hållbar-
hetsansvarig. HR-ansvarig samordnar det 
koncerngemensamma initiativet Nordlo 
More för att driva frågor kring jämlikhet, 
jämställdhet, mångfald och integration 
inom Nordlo-gruppen.

Kvalitetsansvariga	finns	inom	affärsenhe-
terna	och/eller	verksamheterna.	

Hållbar  
ansvarsfördelning

Informationssäkerhetsansvariga samt 
dataskyddsombud	finns	inom	affärsenhe-
terna	och/eller	verksamheterna.

Ansvarig för intern-IT och strategi ansvarar 
för informationssäkerhet inom gemensam 
intern IT.

En utsedd kontaktperson för Nordlo an-
svarar övergripande för informationssä-
kerhetsfrågor och eventuella anmälningar 
gentemot Datainspektionen.  

Utvecklingen av tjänsteerbjudandet med 
hållbara IT-produkter och digitala lösning-
ar drivs inom affärsområdena med stöd av 
affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig.   

Partnersamarbete, krav och uppföljning av 
leverantörer ansvarar partnerfunktionsan-
svarig för med stöd av hållbarhetsansvarig. 
Inköpare	i	affärsenheterna/verksamheter-
na ansvarar och hanterar leverantörer och 
samarbeten	som	är	verksamhetsspecifika,	
där	inte	gemensamma	avtal/samarbeten	är	
relevanta.

Varje verksamhets vd ansvarar för att driva 
och utveckla den lokala verksamheten 
liksom att verksamheten följer beslutade 
koncerngemensamma	policyer/riktlinjer	
och arbetar mot gemensamt beslutade 
målsättningar. 

Nordlos hållbarhetsarbete
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Riskhantering
Nordlo tittar på och värderar risker och möjligheter i det  
strategiska hållbarhetsarbetet. Nedan beskrivs några av de  
viktigaste hållbarhetsriskerna samt hur de hanteras.  

Beskrivning: 

Hantering: 

Utsläpp till luft

Utsläpp av växthusgaser från områden som energianvändning, fjärrvärme, fjärrkyla,  
transport, tjänsteresor, IT-produkter.

Nordlo strävar efter att minimera företagets påverkan på miljön genom att exempelvis 
minska mängden avfall och främja en effektiv användning av energi. Uppföljning av växt-
husgasutsläpp, målsättning om 100 procent förnybar el, utveckling och genomförande av 
datahallsstrategi och däri förbättringar för energieffektivitet. Mötes- och reseriktlinjer och 
kultur som förespråkar digitala möten då resande inte är av stor vikt för ändamålet.

Beskrivning: 

Hantering: 

Kemikalieanvändning

Användning och utsläpp av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöskador.

Nordlos uppförandekod slår fast att lokala miljöregler eller internationella standarder, om 
dessa skulle vara striktare, ska följas. Samarbete och krav på leverantörer avseende arbete 
med substitution. Leverantörsuppförandekod.

Beskrivning: 

Hantering: 

Arbetsrelaterad ohälsa, skador och olyckor

Medarbetare kan utsättas för risk för arbetsrelaterad social ohälsa, arbetsplatsolyckor och 
hotfulla situationer.

Nordlo ska vara en professionell och säker arbetsplats i enlighet med gällande lagstift-
ning.  Hälso- och säkerhetsinstruktioner ska hållas aktuella och korrekta. Uppförandekoden 
uttrycker varje medarbetares ansvar att noggrant följa instruktioner och bestämmelser som 
rör hälsa, säkerhet och miljön på arbetsplatsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete, HR-rikt-
linjer och ledarskapsriktlinjer, medarbetarundersökning och medarbetarsamtal i syfte att 
verka förebyggande samt hantera uppkomna situationer. 

Beskrivning: 

Hantering: 

Diskriminering eller annan kränkande behandling

Medarbetare riskerar att utsättas för diskriminerande eller kränkande behandling.

Uppförandekoden uttrycker att Nordlo ska visa alla individer hänsyn samt vidta aktiva 
åtgärder för att säkerställa en god och inkluderande arbetsmiljö som karaktäriseras av jäm-
ställdhet och mångfald. HR-riktlinjer och ledarskapsriktlinjer, medarbetarundersökning och 
medarbetarsamtal	finns	i	syfte	att	verka	förebyggande	samt	hantera	uppkomna	situationer.	
Koncernövergripande initiativ kring området, sk. Nordlo More.

Beskrivning: 

Hantering: 

Kränkningar av mänskliga rättigheter

Risk för att individer utsätts för kränkningar i samband med leverantörers och  
underleverantörers verksamhet. 

Nordlos leverantörer ska godkänna Nordlos leverantörsuppförandekod eller uppvisa mot-
svarande egen antagen uppförandekod. Koden innehåller skrivningar för att föra vidare 
Nordlos krav kring arbetsrättsliga villkor och anständiga arbetsförhållanden även till tredje-
parts-leverantörer. Årlig uppföljning med egenutvärdering samt en leverantörsriskbedöm-
ning, med extra fokus på sociala villkor och arbetsvillkor under 2021. 

Beskrivning: 

Hantering: 

Klimatrelaterade risker

Klimatrelaterade risker på lång och kort sikt; fysiska, regulatoriska, tekniska och  
marknadsrelaterade

Klimatrisker och möjligheter är integrerade i företagets övergripande affärsrisk- och möjlig-
hetshantering och Nordlos övergripande strategiplanering. Risk-och möjlighetsutvärdering 
kopplat	till	klimatrelaterade	faktorer	genomförs	utifrån	en	arbetsmodell	influerad	av	Task	
Force	for	Climate-related	Financial	Disclosures	(TCFD),	modellen	är	en	del	huvudägarna	
FSN	Capitals	ramverk	för	ESG	(Environmental,	Social,	Governance).		

Beskrivning: 

Hantering: 

Informationssäkerhetsincidenter

Våra kunder och vi själva litar på att vi hanterar informationssäkerhet med hög professiona-
lism. Risk för att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Risk för att information inte 
är tillgänglig när den behövs. Negativ påverkan för kunder, medarbetare och samhälle.

Nordlos	uppförandekod	innefattar	upprätthållande	av	sekretess	för	konfidentiell	eller	skyd-
dad information. Policyer och riktlinjer för verksamheterna inom IT och informationssäker-
het. Ständigt förbättringsarbete bland annat utifrån ISO 27001.

Beskrivning: 

Hantering: 

Ekonomiska oegentligheter, mutor och korruption
Risk för att individer utsätts för otillbörlig påverkan samt risk för negativ påverkan  
på samhället.

Nordlos uppförandekod för medarbetare och affärspartners fungerar som vägledning i 
affäretiska frågor. Koncernövergripande besluts- och attestordning samt internkontroll 
med heatmap. 
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Bakgrund till  
redovisningen
Detta är Nordlo Group AB:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020. Det är  
första gången som Nordlo publicerar en hållbarhetsredovisning och ambitionen är att  
det ska göras årligen. I denna redovisning benämns Nordlo Group AB med dotterbolag 
som Nordlo eller Nordlo-gruppen. Hållbarhetsarbetet redovisas även utifrån Nordlos hu-
vudägare	FSN	Capitals	ramverk,	vilket	finns	att	läsa	på	FSN:s	webbplats:	 
fsncapital.com/en/responsibility. 

Koncernen	bildades	2018	genom	en	sammanslagning	av	svenska	Zetup,	Office	IT-Partner	
och Dicom. Därefter har ytterligare bolag tillkommit genom förvärv; norska IT total,  
svenska Netcomp, svenska Insignis IT, norska Lerøen Datapartner, Appex Operations och 
Nisec samt nyetablering av kontor i Helsingborg i Sverige. 2019 antogs koncernnamnet 
Nordlo Group AB och Nordlo som varumärke lanserades. I januari 2021 förvärvades  
svenska Acon AB, som därför inte är med i hållbarhetsredovisningen. 

2020	är	basår	för	redovisningen.	I	de	fall	där	det	finns	tillförlitliga	data	redovisas	nyckeltal	
även	för	2019	och	2018.	Alla	rapporterade	uppgifter	och	aktiviteter	inträffade	mellan	1/1	
och	31/12	2020,	såvida	inte	annat	anges.	Data	om	vår	personal	och	organisation	samlas	i	
huvudsak in genom våra ekonomi- och lönesystem. Miljödata är beräknade utifrån under-
lag	från	GHG	Protocol	med	stöd	av	systemverktyget	CEMAsys.

Har du frågor om redovisningen är du välkommen att kontakta oss på info@nordlo.com.

Om hållbarhetsredovisningen
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Mätning av  
växthusgasutsläpp 
Mätningen	har	genomförts	med	stöd	av	systemet	CEMAsys	och	dess	databas	innefattar	
globala emissionsfaktorer utifrån GHG Protocol (The Greenhouse Gas Protocol) för att 
beräkna verksamheters växthusgasutsläpp. 

Då mätning från varje verksamhet har implementerats under 2020 kan uppgifterna inte 
jämföras direkt med föregående år. Scope 1 innefattar Nordlos pool- och transportbilar. 
Scope	2	innefattar	el	och	fjärrvärme/fjärrkyla	från	både	ägda	och	anlitade	datacenter	
och	samtliga	lokaler.	Scope	3	innefattar	tjänsteresor	med	bil,	flyg,	hotell	samt	elektronisk	
återvinning för Nordlo och de återtag av utrustning Nordlo gjort som del i tjänst till kund, 
men som inte kunnat återanvändas.

Verksamheter som inkorporerades i Nordlo under andra halvåret av 2020 kommer att 
börja följas upp 2021 (Nordlo Haugesund fd. Apex och Nordlo Sarpsborg fd. Nisec). 

Här bredvid redovisas vilka områden Nordlo har följt upp under 
2020 och hur detta genomförts. 

GHG scope Aktivitet Datainsamling Källor

Scope 1 Nordlos egna  
poolbilar och  
transportbilar

Tankad volym av 
bränsle eller körda 
km med omräk-
ningsfaktor till liter 
(faktor 0,007)

Kvitto, mätar- 
ställning

Scope 2 Köpt el, fjärrvärme, 
fjärrkyla

Förbrukning i kWh
Några mindre 
kontorslokaler har 
beräknats med 
schablon från övri-
ga lokalers mätvär-
den baserat storlek 
på kontor (m²)

Elmätare,  
elfakturor

Scope 3 Elektronikåter- 
vinning för Nordlo 
och återtagen  
utrustning från 
kund som inte  
kunnat återanvän-
das

Återvunnen mängd 
elektronik i kg eller 
m³

Dokumentation 
från återvinnings-
leverantör

Scope 3 Tjänsteresor med 
bil

Körda km med bil 
i tjänst fördelat på 
slag av drivmedel 
och där detta inte  
är känt utifrån  
schablon för driv-
medelsmix inom 
landet

Milersättning  
från	lönesystem/
tidsuppföljnings-
system

Scope 3 Tjänsteresor med 
flyg

Antal	flygresor	 
inrikes/kontinen-
talt/interkontinen-
talt

Ekonomisystem 
från fakturor  
och utlägg

Scope 3 Tjänsteresor hotell- 
övernattningar

Antal hotellöver-
nattningar
inom/utanför	 
Europa

Ekonomisystem 
från fakturor och 
utlägg

Om hållbarhetsredovisningen
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