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Vi utvecklar samhället genom
att stärka konkurrenskraft
och hållbarhet hos nordiska
organisationer – i vardagen
och i framtiden.

2

3

6

Om Nordlo
Året i korthet
Digitalisering som mänskligt hantverk
Våra tjänster
Entreprenörskap och delaktighet

8
11
12
14

Hållbarhetsstrategi och mål
Nästa steg i hållbarhetsstrategin
Intressenter
Hållbarhetsaspekter i värdekedjan
Fem strategiska målområden
Nordlos hållbarhetsmål

16
18
20
22
24

Nordlos hållbarhetsarbete
Hållbara tjänster
Ökad cirkularitet och
minskat klimatavtryck
Inkluderande arbetsgivare
Pålitlig partner inom
IT-säkerhet
Etiska normer
Case: Situation Stockholm
Case: Hjältarnas hus
Hållbarhetsrisker
Om hållbarhetsredovisningen

4

26
31
36
42
44
46
48

Innehåll

Vd har ordet

I tider av pandemi och världspolitisk
osäkerhet har behoven av säkra
IT-lösningar ökat. Samtidigt som
Nordlo växer på den nordiska marknaden växlar vi upp vårt arbete för
en mer ansvarsfull teknik, ett bättre
samhälle och en grönare omvärld.
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.
I denna hållbarhetsredovisning beskriver vi vårt hållbarhetsarbete, hur vi
hjälper organisationer på deras resa
och hur vi arbetar för att få de mest
engagerade medarbetarna och kunder
som är ambassadörer.
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Vd har ordet

Hållbara framsteg
Utmaningar runtomkring till trots har vi på Nordlo vuxit med ett
året. Vi har även vuxit med många nya medarbetare som har behövt
onboardas på distans, men jag hoppas att vi ändå fått till känslan av
team och närhet som är så viktig för oss på Nordlo.

Kris och osäkerhet i omvärlden har blivit vår
nya vardag. Coronapandemi, krig i Europa
och världspolitisk oro bidrar till att behoven
av säkra IT-lösningar ökar. Den svenska återstarten för IT-branschen efter pandemin består
i huvudsak av digitalisering, säkerhetsfrågor
och en hållbar omställning; tre parametrar som
går hand i hand och ständigt påverkas av varandra. Digitaliseringen är en stor möjliggörare
för hållbarhet, genom exempelvis AI-lösningar
som optimerar hela produktions- och transparens genom hela produktionskedjan och där
spelar säker IT-infrastruktur en avgörande roll.

hållbart sätt?” Den frågan ger oss en fantastisk möjlighet att kunna vara med och påverka
vi hade under hösten fokuserade till stor del
på hållbarhetsfrågan, och många goda idéer
kom fram kring hur vi kan få in hållbarhet än
mer i kunderbjudandet. Det blev tydligt att
hetsaspekter vid sidan av miljö och klimat. På
Nordlo pratar vi mycket om psykologiskt välmående i ett digitalt samhälle, vilket för många
blir en ny sida av begreppet hållbarhet.

viktiga kliv i vårt hållbarhetsarbete. Det är lätt
att glömma bort att i stort sett all IT som vi på
något sätt producerar och i slutänden konsumerar i våra verksamheter faktiskt produceras
i ett fysiskt datacenter. Jag är stolt över att ett

Under de senaste tre åren har ingen global
leverantör nått topp fem i Radars nordiska
undersökning om kundnöjdhet vilket indikerar
att kunderna föredrar lokalt framför globalt.
Närhet och kompetens driver nöjdhet och det
gläder förstås oss på Nordlo, som haft just närhet som ett ledord sedan företaget bildades.
samhälle ska vi fortsätta ge vårt stöd i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Free Data under året.

Fredrik Almén, vd Nordlo

Jag vill tacka alla medarbetare, kunder och
samarbetspartners som har bidragit till att vi

”Närhet och
kompetens driver
nöjdhet och det
gläder förstås
oss på Nordlo.”

Vid sidan av att erbjuda de bästa tjänsterna
vill vi på Nordlo väva in hållbarhetsperspektivet med varje kund, i varje uppdrag. ”Har
ni tänkt på hur vi kan göra detta på ett mer
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Om Nordlo

Året i
korthet

2021 blev ännu ett år med pandemin som vardag, med en
stor del av den interna verksamheten på distans. Nordlo
har haft en fortsatt positiv utveckling av företaget och
inledde året med ett nytt förvärv.

Nytt förvärv

Ökat fokus på säkerhet

Acon AB välkomnades under årets början
till Nordlo. Företaget är en IT-driftsleverantör som funnits sedan 2001 med verksamhet i Lycksele och Umeå. Acon kom in
i Nordlo med en kundlista inom handel och
tillverkande industri – och en kultur och
värdegrund som stämmer väl överens med
Nordlos.

IT-attacker och cyberhot har aktualiserats under året med ett ökat behov av
säkra IT-lösningar som följd. Under 2021
har Nordlo utökat IT-säkerhets- och
informationssäkerhetstjänsterna kring
förhindrande av hot och begränsning av
skada vid upptäckt hot samt återställande
av tjänster i samband med säkerhetsincidenter. Utbildningar i IT-säkerhetsfrågor
har också hållits för de egna medarbetarna
under året.

Hållbart ledarskap
En ledarkonferens hölls under hösten,
där ledarrepresentanter från alla Nordlos
kontor träffades och diskuterade hållbarhet. Fokus låg på dialogen med våra
kunder och många erfarenheter och goda
idéer utbyttes kring hur vi med olika
medel kan hjälpa kunderna att förbättra
sitt hållbarhetsarbete med hjälp av IT.
Samtalen bottnade i miljöaspekter, social
påverkan och hållbarhet som helhet.
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Närmare net zero
Under året har klimatuppföljningen fortsatt. Steg har tagits mot målet som satts
om net zero (netto noll) och att därmed
sätta reduktionsmål i linje med Science
Based Targets Initiative (SBTI). Nordlo
fortsätter att klimatkompensera fullt ut för
utsläppen längs vägen.
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Om Nordlo

Digitalisering som
mänskligt hantverk
Nordlo är en nordisk IT- och digitaliseringspartner som växer med syftet att
utveckla samhället genom att stärka konkurrenskraft och hållbarhet hos nordiska
organisationer – i vardagen och i framtiden. Vi hjälper våra kunder att förbättra
sin IT-miljö genom ett brett tjänsteerbjudande och skalbara lösningar, för både
verksamhetsbehov och medarbetare.

740

medarbetare
Vårt mänskliga hantverk drivs
genom ett dagligt engagemang från våra 740 medarbetare, från Luleå i norr till
Malmö i söder, från Bergen i
väst till Stockholm i öst.
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Vi vill bygga nära relationer och förstå kundernas verksamhet på djupet. Det är genom den förståelsen som vi kan ta ansvar
för helheten, stötta våra kunder och uppfylla såväl vårt syfte som kundens mål. Vi
Norge eller internationellt. Vi arbetar
hela tiden för att sätta våra lösningar i en
mänsklig kontext, för att minska avståndet
mellan teknik och användare. Vår strävan
och vilja är att aldrig vara nöjda, att ständigt förbättra, utmana och förändra.

1,5

41

miljarder SEK och målet
är att bli den ledande ITaktören i Norden.

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

miljarder

kontor
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Om Nordlo

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.

!

%

Digital verksamhetsutveckling

Applikationer och utveckling

Utveckling, automatisering, digitalisering
och effektivisering av affärsmodeller,
processer och arbetssätt baserat på
digitala verktyg eller data.

"
Säkerhet och riskhantering

Teknisk, taktisk och strategisk säkerhet. Exempel på tjänster: Rådgivning,
utbildning, SIEM, EDR, SOC, pentester
och threat hunt.

#

Licenser, applikationsförvaltning (AM),
applikationsutveckling (AD), integration,
SaaS, med mera.
Exempel på tjänster: AM-tjänster, License
as a service, BI-konsulter, SharePointutvecklare och fullstack-utvecklare.

$
Infrastruktur och drift

Datacentertjänster, molntjänster, kommunikation, serverdrift, databasdrift,
applikationsdrift med mera.
Exempel på tjänster: IaaS, PaaS, Private
Cloud, Public Cloud, WAN och Outsourcing
services.

Användarnära IT

IT-arbetsplats, servicedesk, kontorsnätverk, telefoni, print- och dokumenthantering med mera.
Exempel på tjänster: IT-arbetsplats som

12
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Om Nordlo

Entreprenörskap
och delaktighet
Nordlo är en decentraliserad organisation som snarast kan liknas vid ett
entreprenörstätt nätverk. Istället för ett klassiskt organisationschema brukar
vi därför likna Nordlos styrmodell med en pil, som illustrerar verksamheternas
och koncernens roll i organisationen.

Affärsområde
National Sweden

Lokala enheter, VD:ar
och ledningsgrupper

varav fyra i Norge. Ambitionen är att växa
på den nordiska marknaden – alltid med en
närhet till de människor och organisationer vi
samarbetar med.

Affärsområde
Regional Norway

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
som är uppdelade utifrån kundsegment
där varje affärsområde har liknande
kundgrupper, behov och utmaningar.
Varje Nordlobolag tillhör ett affärsområde och respektive bolags-vd
rapporterar till den affärsområdesansvarige.

verksamheterna,
som driver affärerna
och fattar beslut nära
kunder och medarbetare.

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.
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Nordlo är en nordisk IT-koncern med över
700 medarbetare och verksamhet i Sverige
Stockholm.

Affärsområde
Regional Sweden
Ledning och
gemensamma
funktioner

Här finns vi

Ledningssystem och ISO
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.

inom dessa perspektiv. Flera verksam-

Nordlos verksamheter har ledningssystem

ISO 27001:2013 (SE 2017) och all hosting i
de strategiska datacentren i Sverige ingår
ringsarbetet fortsatt, exempelvis har några
mindre verksamheter gått ihop och gjort
-

procent av alla medarbetare arbetar inom

samtliga verksamheter inom Miljøfyrtårn,
der 2021.
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Hållbarhetsstrategi och mål

Nästa steg i hållbarhetsstrategin
Nordlo har arbetat strategiskt med hållbarhetsfrågor
sedan dag ett när koncernen bildades. Under 2020
gjordes en väsentlighetsanalys och hållbarhetsarbetet
integrerades i bolagets gemensamma strategi. 2021 har
det strategiska och operativa arbetet fortsatt.
Med stöd av genomlysning och underlag från bland
och anpassning till nya lagar och EU-direktiv, exempelvis
ceringssystem av vad som är miljömässigt hållbara
ekonomiska verksamheter.

Interna och externa förutsättningar

Intressentdialog och väsentlighetsanalys
Formulering av målsättningar ur hållbarhetsperspektiv
16

”Många goda idéer
kring hållbarhet kom
fram på Nordlos ledarkonferens i höstas.”
Fredrik Almén, vd Nordlo
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Hållbarhetsstrategi och mål

Intressenter
Nordlos viktigaste intressenter är de som
påverkar eller påverkas av vår verksamintressenter underlättas arbetet med olika
typer av dialoger, som ger oss möjlighet att
inhämta information om vilka hållbarhetsområden 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 upphandlingar och
omvärldsbevakning.

INTRESSENTER

OMRÅDEN

METOD

Kunder och
marknad

•

Produktion och resurseffektivitet

•

•

Sociala villkor i värdekedjan

•

Förnybar el i driftsleveransen

•

Cirkulära initiativ

•

Säker informationshantering och
skydd av personlig integritet

•

Motverkande av korruption

•

Medarbetare

Medarbetare

Styrelse
och ägare

Partners

Ägare

Samhälle
klimat/miljö

Potentiella
kunder
Potentiella
medarbetare
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•
upphandlingar
•

Omvärldsbevakning av
hållbarhetskrav kring offentlig
upphandling

Inkludering och transparens

•

Medarbetardialoger

•

Kompetensutveckling och
nätverkande

•

Medarbetarundersökning

•

Hälsosam arbetsplats och bra
arbetsvillkor

•

Arbetsplats som månar
hållbarhet på alla plan

•

Hållbar tillväxt

•

Ägarramverk

•

Minskad miljöpåverkan från
Nordlos verksamhet så väl som
kundernas

•

Dialog i strategiforum

•

Styrelsemöten

Kunder

Styrelse

Kunddialoger. Privat och
offentlig sektor

•

Positivt bidra till samhället
där Nordlo verkar – både som
arbetsgivare och som medlem
i samhället

•

Inkludering, mångfald och
jämlikhet

•

Motverkande av alla former
av trakasserier

•

Motverkande av bedrägerier
och korruption

19

Hållbarhetsstrategi
Hållbarhetsstrategi och
och mål
mål

Hållbarhetsaspekter
i värdekedjan
Environment

Social

Governance

Tillhandahållande av
anläggningar och utrustning
Växthusgasutsläpp (GHG) från
hårdvaruproduktion.
Lokala utsläpp från mineralutvinning
vid hårdvaruproduktion.
Elektronik- och farligt avfall.
Inverkan på biologisk mångfald i
försörjningskedjan för hårdvara
och på datacenterplatser.

E-återvinning och livscykelhantering
av IT-utrustning och datacenter.
Medarbetares affärsresor och pendling.
Växthusgasutsläpp (GHG) och
energiförbrukning från egna
datacentertjänster.

Energianvändning i egna kontor.
Medarbetarutbildning och utveckling.
Balans i arbetslivet.
Inkludering och mångfald.
Medarbetares pensioner.

Inverkan på biologisk mångfald och
brusgenerering vid datacenterplatser.

Anti-korruption och mutor.

Kompetens och utveckling hos
medarbetarna.

Vatten och kyla i datacenter.

Inkludering och mångfald.

Konkurrensbegränsande beteende.
Datasäkerhet och
persondataintegritet.

Kunder & slutanvändare
Energianvändning av produkter
och tjänster.
Påverkan på kundens produktion
och resurseffektivitet.
Digital kompetens.
Bidra till effektivare arbetsledning.
Kundens balans mellan arbete
och privatliv (hemmakontor).
Systemtillförlitlighet
(ex. eftersläpning, driftstopp).
Avtalsvillkor (B2B-kunder).

Balans i arbetslivet.

Anställdas hälsa och säkerhet.

Informationssäkerhet och
persondataintegritet.

Socioekonomiska effekter av

Professionell integritet och ärlig
rådgivning.

Korruption och mutor.

Marknadsföring & ledning

Vatten och kyla i egna datacenter.

Växthusgasutsläpp (GHG) och
energiförbrukning från hyrda
datacentertjänster (DC).

Arbetsvillkor och mänskliga
rättigheter i hårdvaruproduktion.
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Egen verksamhet

!

Nordlos potentiella hållbarhetspåverkan (E,S,G) baserat på bransch, verksamhet och
legala jurisdiktioner. Områden med större genomslag i fetstil.
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Hållbarhetsstrategi och mål

!

Vi erbjuder tjänster och produkter som gynnar
den hållbara digitaliseringen.

Fem strategiska
målområden
Nordlos hållbarhetsmål grundar sig i vår
önskan att bidra till ett hållbart samhälle
och en hållbar klimatutveckling, som även
uttrycks i bolagets övergripande syfte;
”Vi utvecklar samhället genom att stärka
konkurrenskraft och hållbarhet hos nordiska organisationer – i vardagen och i framtiden.”

22

teknik med omtanke för miljön.
Vi är en attraktiv, inkluderande arbetsgivare
som arbetar aktivt för mångfald och jämlikhet.
-

sättningar och förbättringsområden, på
kort och lång sikt, inom ramen för våra fem
strategiska målområden, som i sin tur är
kopplade till de globala målen för hållbar
utveckling.

Vi är en pålitlig partner som tillhandahåller
säkra IT-lösningar.
Vi agerar med höga etiska normer och transparens,
samt främjar mänskliga rättigheter.
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Hållbarhetsstrategi och mål

Vi erbjuder tjänster
och produkter som
gynnar den hållbara
digitaliseringen.

Vi sluter material-

Långsiktiga mål
• Hållbarhet integrerat i
erbjudandet av produkter och tjänster, under
kontinuerlig utveckling.
• Hjälpa våra kunder i
deras verksamhetsutmaningar, däribland
utmaningar inom digitalisering, säkerhet och
grön omställning.
•
ger att de får denna hjälp
(kundundersökning).

Långsiktiga mål
• Net zero (netto noll)
klimatavtryck.
• Cirkulära alternativ
erbjuds till alla kunder.
• 100 procent förnybar
el i datacentren.

Mål 2022
• Fortsätta integrera hållbarhet i kund-workshops
och utveckla minst två
kundcase för att visa
resultat.
• Utveckla tjänsteerbjudande relaterat till den
gröna övergången och
cirkulär ekonomi.
• Inkludera hållbarhetsfrågor i kundundersökningen och följa upp
mätetalen.

ansvarsfull teknik
med omtanke för
miljön.

Mål 2022
• Utöka GHG Scope
3-redovisningen och
starta process för
redovisning och mål
enligt Science Based
Targets Initiative.
• Skala cirkularitetspilot
och formalisera
processer inom Nordlo.
•
parter att samarbeta
med.
• Utveckla uppföljning av
cirkulära initiativ.
• Vidmakthålla mål om
100 procent förnybar
el i datacentren.

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

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

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

Långsiktiga mål
• Resultat i NMI och eNPS
ökar kontinuerligt.
• Vara en inkluderande
arbetsgivare som
ökar andelen kvinnor
på Nordlo och inom
IT-branschen.
• Minst lika låg personalomsättning för kvinnor
som för män.

Långsiktiga mål
• Nordlo rankas som en
pålitlig och säker ITleverantör.
• IT-säkerhetstjänster
vidareutvecklas i linje
med affärsplanen.
• 100 procent av affärsområdena är ISOsvarande (9001, 14001,

Mål 2022
• Nöjd-medarbetarindex
över 77, eNPS över 37.
• Fortsätta Nordlo Morenätverket.
• Fortsätta sponsra nätverk för ökat IT-intresse
hos tjejer.
• Initiativ för att öka
andelen kvinnor
- på praktikplatser
- i traineeprogram
• Införa möjlighet att följa
upp personalomsättning
samt sätt inom Nordlo.

• Medarbetare deltar i

Långsiktiga mål
• Hållbarhetspolicyer
och visselblåsarpolicy
hålls aktuella och uppdaterade.
• Alla medarbetare får
årlig utbildning och träning i uppförandekoden.
• Bästa leverantörsmanagement och uppföljning. (Hög standard
och i linje med legala
krav och best practice.)

träning.
Mål 2022
• Vidareutveckla ITsäkerhetstjänster i linje
med affärsplanen.
• 100 procent genomförd
GDPR-uppdatering för
alla medarbetare och
kontinuerligt för nyanställda inom två månader efter anställning.
• Utvalda verksamheter
-

Mål 2022
• Uppdatera uppförandekod, leverantörsuppförandekod och
visselblåsarpolicy.
• Införa en digital
visselblåsarkanal.
• Införa e-learning som
samtliga anställda ska
genomgå.
• Uppföljning och transparens kring leverantörskedjan och redovisning
av området i hållbarhetsredovisningen.
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Nordlos hållbarhetsarbete: Hållbara tjänster

Skillnad
på riktigt
Nordlo erbjuder tjänster och produkter som bidrar
till hållbara IT-lösningar. 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
mellan kostnad och effektivitet.

vi knyter inte upp våra kunder i långa avtal.
Med det sagt strävar vi alltid efter att skapa lösningar som ska hålla länge. Harmoni

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

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.

Nordlo vill vara den stöttande partner
som kunderna känner tillit till oavsett om
det handlar om ett helhetsåtagande för
IT-miljön eller vägledning under digitaliseringsresan. 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.

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

Det gör vi genom att låta de fyra aspekterna kostnad, krav på effektivitet, säkerhet
och hållbarhet samverka.
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Vi erbjuder tjänster och
produkter som gynnar den
hållbara digitaliseringen.

Framsteg 2021:
! Interna ledarskaps-workshops
har hållits i syfte att utveckla
tjänsteutbudet relaterat till grön
omställning och cirkulär ekonomi.
! Hållbarhet har tydligare integrerats
i strategiska kund-workshops.

”

Harmoni
infinner sig
när man har en
långsiktig plan
för sin IT.
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Nordlos hållbarhetsarbete: Hållbara tjänster

Kunden i fokus

4,72 i kundnöjdhet
6

svar inkom vid undersökningen

4,85
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
kundundersökningar, där kundnöjdhet och
rekommendationsvilja följs upp.

2020

LEADER IN CREATING
CUSTOMER VALUE
Research by

4,86

Varje affärsenhet och verksamhet följer
upp sitt kundundersökningsresultat
och återkopplar 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 supportteam för ständig förbättring.

2021 med ett genomsnittsvärde för

4,72

samtliga områden på 4,72.

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.
Målgrupp är Nordlos kundkontakter;

0

According to
Swedish customers

491

2019

2020

2021

Nordlo har blivit topplacerade i Radars årliga underår i rad. Den senaste undersökningen presenterades i
början på 2021 och då utmärkte sig Nordlo genom att

29 i NPS - Net Promotor Score
40

30

29

NPS mäter rekommendationsviljan hos
kunder genom frågan:
”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Nordlo till en vän eller kollega?”
Vid undersökningen 2021 svarade 491
respondenter med ett NPS-värde av 29.

2019
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2020

2021

•

44 procent svarade 9-10

•

41 procent svarade 7-8

•

Om NPS: NPS kan anta ett värde mellan -100 och

NPS har under de senaste två åren gått ner, detta

100, man räknar andelen svar som angivits med be-

kan delvis bero på den extra utmanande situationen

tygen 9-10 och drar bort andelen som givit något av

med mindre möjlighet till närvaro hos och till-

betygen 0-6. Samtliga svar mellan 7 och 8 räknas

sammans med kunderna, även om arbetet fungerat

därmed bort.

överlag bra med stor del på distans.
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Nordlos hållbarhetsarbete: Ökad cirkularitet

Strävan mot
cirkulär ekonomi
Den globala omställningen från linjär produktion och ekonomi till en
mer cirkulär ekonomi pågår, där avfall som begrepp försvinner, och
resurser förblir i ekonomins cykel genom återanvändning, reparation
eller materialåtervinning.

Hållbara materialflöden
Sveriges regering har beslutat om en
nationell strategi för cirkulär ekonomi som
pekar ut riktningen och ambitionen för en
långsiktig och hållbar omställning av samhället. Omställningstakten till en cirkulär
ekonomi behöver öka för att nå miljö- och
hetsmål till 2030.
Under 2021 presenterade även Norges
regering sin klimatplan, som bland annat
innebär att landet kommer att tredubbla
sin koldioxidskatt fram till 2030 då utsläppen av växthusgas också ska ha minskat

30

Förändringar behöver ske inom såväl
offentlig sektor som privat näringsliv. För
hela affärsmodellen medan det för andra
kan räcka med stegvisa förbättringar av

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 samarbetspartners i
strävan efter lämpliga nya cirkulära alternativ, som i förlängningen kan hjälpa både
Nordlos kunder och medarbetare till mer
hållbara val.
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levererar ansvarsfull teknik
med omtanke för miljön.

Framsteg 2021:
! Komplett mätning och rapportering
enligt Scope 1 och 2 samt delar av
Scope 3 i alla verksamheter.
! Genomförd screening i syfte att
Nordlo inom Scope 3.
! Nordlo klimatkompenserade
under 2021 för 2020 års uppmätta
avtryck i scope 1, 2 och 3. Projektet
improved clean burning cookstoves
in Ghana.
! Cirkulära alternativ erbjuds
i utvalda affärsområden.
!
enligt Fossil Free Data.

Förnybar el
i datacentren

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 datahallarna för att minska energiåtgången och öka energieffektiviteten.
Detta görs även genom att vi ställer krav
på våra leverantörer inom området. 2021
uppfyllde Nordlo nästintill målet om 100
procent förnybar el i de strategiska datacentren.
Nordlos datacenter ger goda förutsättningar för att påskynda kundernas hållbarhets- och säkerhetsarbete genom IT. För
att kunna säkerställa en hållbar digitalisering har ett av Nordlos datacenter under
global märkning för hållbar datahantering
som uppfyller strikta energieffektiva åtgärder. Ett av våra datacenter har dessutom
tilldelats en säkerhetsklass så hög att dess
lokalisering är sekretessbelagd.

2021: 100 %*

*Ett fåtal datacenter använder
fortfarande delvis förnybar energi.
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Nordlos hållbarhetsarbete: Ökad cirkularitet

0%
Elektronikåtervinningen
var lägre 2021 (under

13 %

Elektronikåtervinning
Scope 3

Transport
Scope 1

pga att kunder nyttjat
utrustning längre
under pandemin och
återvinning görs inte
kundleverans.

Nordlos
klimatavtryck

48 %
Affärsresor
Scope 3

Totalt

453

33 %

tCO e

Elektricitet
Scope 2

Pandemin
har påverkat
resandet under
2020 och 2021.

Varav data-

6%
Fjärrvärme Nordisk
Scope 2

Efter att ha arbetat med införande och
uppföljning av klimatavtryck sedan 2019
är Nordlo nu redo att sätta det långsiktiga
målet om net zero (netto noll).
Med net zero som målsättning innebär det
att vi fortsätter mäta fullt scope 1, 2 och
utökar till fullt scope 3 samt sätter reduktionsmål i linje med Science Based Targets
vägen fortsätter klimatkompensering fullt
ut. Planering och arbete har startats och
i det arbetet kommer också tidsram för
målsättningen framarbetas.

!
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• Scope 1 innefattar Nordlos pool- och
transportbilar.
• Scope 2
fjärrkyla från både ägda och anlitade
datacenter och samtliga lokaler.
• Scope 3 innefattar tjänsteresor med bil,

tCO e

Scope 1

för Nordlo och de återtag av utrustning
Nordlo gjort som del i tjänst till kund,
men som inte kunnat återanvändas.

2020

2019

69,1

Scope 2

177,6 (1223)

Scope 3

216,8

61,8 (308,9)
234,7

197,8

I 2021 års uppföljning har tre verksamheter tillkommit, vilka
förvärvades andra delen av 2020 och januari 2021.
Ej direkt jämförbar med 2020 och 2021 då mätningen startade
detta år och ej innefattade alla datacenter.
Platsbaserad beräkning av scope 2, motsvarande föregående års
hållbarhetsredovisning. Marknadsbaserad beräkning inom parentes.

För detaljerad beskrivning av Nordlos mätning enligt The Greenhouse Gas Protocol

Klimatavtryck är en uträkning av den totala mängden utsläpp av växthusgaser som en
person eller ett företag gör. Uträkningen görs i så kallade koldioxidekvivalenter (CO e)
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.

2021

!

En platsbaserad metod (location based) återspeglar den genomsnittliga utsläppsintensiteten för nät där energiförbrukningen sker (med mestadels nätgenomsnittliga
emissionsfaktordata). En marknadsbaserad metod (market based) speglar utsläpp från
el som företag målmedvetet har valt (eller deras brist på valmöjligheter).
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Nordlos hållbarhetsarbete: Inkluderande arbetsgivare

Utveckling
tillsammans
Hög medarbetarnöjdhet i statistiken är
viktigt, men framför allt strävar vi efter ett
kännbart engagemang som syns i vardagen, där man trivs på Nordlo, brinner för
att hjälpa kunden och på så sätt utvecklar
både sig själv och företaget. Vår målsättning är att ha de mest engagerade medarbetarna och kunder som är ambassadörer.
Medarbetarnöjdheten har sjunkit något
under året, vilket vi ser som en naturlig
följd av ett pandemiår där vi inte kunnat
mötas fysiskt i den utsträckning som vi
behöver för att utvecklas, byta erfarenheter och få den där spontana bekräftelsen för
det vi gör både med kunder och kollegor.

En positiv trend i undersökningen är att
förtroendet för ledarna, vilket är glädjande
med tanke på de insatser som har gjorts
inom ledarskap under året i syfte att stötta
ledarna i att hitta nya vägar för att hålla
igång engagemang och driv i sina team.
Vår bransch är i ständig förändring, med
ökande utvecklingstakt som innebär nya
utmaningar. Att hitta, attrahera, utveckla
och dessutom få rätt kompetenser att
stanna kvar är därför ett kontinuerligt
arbete. Nästa generations medarbetare
efterfrågar nya karriärvägar med lärande i
vardagen och möjlighet att göra skillnad i
sin roll, snarare än en klassisk chefskarriär.

Våra medarbetare är det viktigaste
vi har. Enligt Nordlos filosofi
äger medarbetaren sin egen
utveckling, medan ledaren stöttar
längs vägen med sitt coachande
förhållningssätt.
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75 / 100
i Nöjd Medarbetarindex (NMI) 2021.

NMI PER KATEGORI:

2019 2020

92 %

av Nordlos medarbetare
deltog i medarbetarundersökningen 2021.

2021

Arbetsklimat

76

73

Ledarskap

79

80

80

Organisation

73

73

70

Visioner & mål

79

79

76

• Anonym medarbetarundersökning som
genomförs minst en gång per år.
• Undersökningen innehåller frågor om
arbetsklimat, ledarskap, organisation
samt visioner och mål. I samband
med undersökningen kartläggs också
medarbetarnas rekommendationsvilja
eNPS, employer Net Promotor Score.

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

• Resultatet av undersökningen följs upp
per verksamhet och affärsenhet. För
för att skapa återkoppling och prioritera
förbättringsåtgärder.
• Ansvariga för HR och hållbarhet
övergripande följer upp områdena
kring säkerhet och eventuella upplevda
trakasserier.

29 % i eNPS
eNPS övergripande
-100 till 100.

eNPS mäter rekommendationsviljan hos
medarbetarna genom frågan:
”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera
Nordlo som arbetsplats till en vän eller bekant?”
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Vi är stolta över att vi i vår rekrytering
konverterar från andra branscher. Istället
för att utgå från CV och meritlista tittar vi i
första hand på personlighet, samlad erfarenhet och inställning. Vi ser det som en
styrka att anställa nya medarbetare som
bidrar med nya infallsvinklar och perspekengelska, men där andra meriter ses som
en fördel. Under 2021 har vi i våra rekryteringsprocesser kommunicerat att de
sökande kan arbeta var som helst, geograarbeta på Nordlo.
Ett stort arbete har ägt rum under året
med att bygga interna kommunikationskanaler såsom utveckling av vårt intranät
Nora, samt fortsätta att utveckla de

Totalt kvinnor
2021: 15 %
2020: 14,5 %
2019: 15 %
Ledare kvinnor
2021: 19 %
2020: 23 % *
2019: 22 % *

gemensamma mallar och riktlinjer som
säkerställer ett enhetligt arbetssätt
i verksamheterna.
Intern kunskapsdelning är grunden i Nordlos kompetensutveckling, medan externa
föreläsare kan komplettera med nya infallsvinklar. Utbildningar och tekniska cerlingen inom olika tekniska områden. Våra
lönerevisioner följer lagar och gällande
kollektivavtal. Lönekartläggning görs för
att kunna förhindra, upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader, i nuläget görs
dessa på verksamhetsbasis och aggregeras inte Nordlo-gemensamt. Som vägledmedarbetare som visar vad Nordlo ser som
viktiga förutsättningar vid lönesättning vad
gäller både kompetens och värdegrund.

714
592

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

633

Framsteg 2021:

Tekniker kvinnor
2021: 4 %
2020: 3 % *
2019: 4 % *

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

2019

2020

2021

! Ledarskapsprogrammet blev klart men
kördes online på grund av pandemin.
Stort fokus på ledarskap och att stötta
ledarna under pandemin.
! Ett pilotprojekt på Nordlo inom hälsa
påbörjades med hälsotester, enkät och
personlig coaching.

! Stort fokus på utveckling av internkommunikation och intranätet Nora.
! Gemensamma mallar för medarbetarmål och individuella planer har
implementerats.
! Utveckling av lönekartläggningen med
fokus på Nordlo More och lika lön för
lika arbete.

Medeltal anställda
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More is more

Mångfald

Med variation när det
gäller ålder, etnicitet, kön,
synsätt i verksamheten. Genom
att omfamna våra olikheter stärker
vi vår position på marknaden, får

På Nordlo vet vi att mångfald av alla de slag stärker hela vår organiinnovationskraft. Nordlo More är vårt koncerngemensamma initiativ
för att ständigt förbättra och utveckla oss som helhet.
Mångfaldsfrågor tenderar att hamna i knät
på den aktuella minoriteten. Med Nordlo
More vänder vi på perspektiven och gör
precis tvärtom. Frågor kring jämställdhet,
i verksamhetens alla led, och drivas
uppifrån.
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Nordlo More är som en extra värdegrund
för Nordlo, som genomsyrar allt vi gör och
ingår i det obligatoriska introt för alla nya
medarbetare. Med hjälp av Nordlo More
påminner vi oss själva och varandra ständigt om att vi eftersträvar dynamik och
olikheter i alla våra team och verksamheter.

Jämlikhet
& jämställdhet

Nordlo ska erbjuda lika
rättigheter och möjligheter
mellan män och kvinnor, men även
jämlikhet i en bredare bemärkelse.
Alla medarbetare ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett
ålder, etnicitet, kön, sexualitet,
funktionsnedsättningar
eller religion.

alternativa vägar
framåt.

Inkludering
& integration

Nordlo tar ansvar för att
inkludera individer från alla
samhällsgrupper; unga, gamla och
utlandsfödda. Vi ska bidra till unga
och nyanländas möjligheter att
integreras. Detta gör vi bland
annat genom att tänka utanför ramarna i våra
rekryteringar.
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Nordlos hållbarhetsarbete: Pålitlig partner

Säkrar upp
säkerheten
Den ökande digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter och om inte IT-säkerheten ska stå i vägen för innovation måste
vi utgå ifrån att cyberattacker kommer att
äga rum, förhållningssättet blir snarare att
investera i kompetens och kapacitet för det
som händer både innan och efter det att en
incident har ägt rum.
Enligt World economic forums Global risk
report 2021 är cybersäkerhetsbrister den
fjärde största risken i världen efter infektionssjukdomar, försörjningskriser och
extremväder. Under året har vi sett ett

också skapat nya utmaningar för IT-organisationerna. Slutligen innebär det politiska
världsläget en ökad risk för cyberattacker,
vilket inte minst aktualiserats under 2021
och i början på 2022.
För Nordlo har IT-säkerhet alltid varit en av
de viktigaste tjänsterna i vårt erbjudande,
som löpande anpassas utifrån omvärldens
ökande krav. Vi märker av ett ökat intresse
bland våra kunder för nya säkerhetslösningar, inte minst att behoven ökar även
för de mindre företagen. Dessutom når
IT-säkerhetspodden, som två engagerade
Nordlo-medarbetare producerar, ständigt
nya lyssnare med sina program.
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Nordlo övervakar regelbundet den egna
infrastrukturen och internetaktiviteten för
att uppmärksamma eventuella överträdelser. Vi genomför också utbildning i medarbetarsäkerhet för att förbättra medvetenheten 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.
Uppdaterad GDPR-utbildning har implementerats under året för alla medarbetare
och senast inom två månader vid nyanställning.

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

Framsteg 2021:
! IT-säkerhetserbjudandet har
utvecklats med nya tjänster.
! GDPR-uppdatering har tagits
fram som e-learning och
implementerats.

”

IT-säkerhetspodden görs av
två engagerade
Nordlomedarbetare och
får ständigt
nya lyssnare.
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Nordlos hållbarhetsarbete: Etiska normer

Etisk
kompass
Nordlos uppförandekod är en grundpelare
i vårt hållbarhetsarbete och en integrerad
del i verksamheten. Uppförandekoden, som
inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald, antikorruption och miljöansvar, sätter de övergripande ramarna för hur vi agerar och arbetar.
Uppförandekoden gäller alla inom Nordlo
och inspirerar och styr medarbetare, ledning och styrelsemedlemmar till att göra
rätt saker varje dag – även när ingen tittar.
På motsvarande sätt arbetar vi med styrande uppförandekod för våra leverantörer
och partners. Leverantörsuppförandekoden
täcker mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, barns rättigheter, miljö och

Allt vi gör på Nordlo utgår ifrån våra värderingar

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. Visselblåsarpolicyn kan även användas av personer
associerade med Nordlo såsom affärspart-

Genomgång av uppförandekoden med
underskrift och av visselblåsarpolicyn är
en del av vår introduktion för alla nya inom
Nordlo oavsett roll.
arbetare via intranät och policyn för leverantörskedjan förmedlas via partner- och
inköpsfunktion.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Under 2021 har uppförandekod, leverantörsuppförandekod och visselblåsarpolicy
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Vi agerar
med hjärtat

Vi skapar
affärsvärde

och disciplinära åtgärder mot eventuella
repressalier mot den som i god tro har rapporterat om brott mot koncernens uppförandekod och etik.

Några riktlinjer
som gäller Nordlo
-övergripande är:
Nordlos värderingar
Uppförandekod
Leverantörsuppförandekod
Visselblåsarpolicy
Besluts- och attestordning
Internkontroll med heatmap
Ekonomihandbok
HR-riktlinjer och guider
IT- och informationssäkerhetspolicy

Vi arbetar
tillsammans

och legala krav. Uppdateringar pågår och
implementeras under 2022. I samband med
detta sker planering av en intern etikutbildning för medarbetare. Vi samordnar också
information till och uppföljning av leverantörer kopplat till uppdaterad uppförandekod.

Policyer och riktlinjer
Nordlo har formulerat sitt arbetssätt i ett
antal styrande dokument. De koncernövergripande policyerna och riktlinjerna utgör
lokala motsvarigheter.
Uppförandekoden syftar till att respektera
FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och företagsstyrning.

kvalitet, miljö och arbetsmiljö formulerade
i enlighet med ISO-standardernas ramverk.

Vi agerar med höga
etiska normer och
transparens, samt främjar
mänskliga rättigheter.
Framsteg 2021:
! Uppförandekoder och visseluppdatering pågår 2022.
! Planering kring etikutbildning
gjordes.
! Formaliserad bedömning och
uppföljning av leverantörer.
! Årlig hållbarhetsredovisning togs
fram för första gången.
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Nordlos hållbarhetsarbete: Case

Närmare samhället
Nordlos lokala närhet är en styrka som vi värnar om. Ett sätt att förvalta närheten är genom att ge tillbaka till lokalsamhället där våra
empel på icke vinstdrivande projekt, där Nordlo bidrar till samhället.

Situation Stockholm är en gatutidning som
säljs av hemlösa. För att kunna fokusera
på kärnverksamheten, att hjälpa och stötta utsatta människor, är en fungerande
IT-miljö helt avgörande för organisationen.
tips om att Nordlo kunde vara en bra samarbetspartner. Ett samtal hölls och sedan
var samarbetet igång. Tio år senare har
relationen vuxit sig allt starkare.
– Det blir en väldigt personlig kontakt med
de anställda på Situation Stockholm som
hör av sig med olika frågor, både högt och
lågt, som de inte kan lösa själva, säger
Joakim Bachelard, systems specialist,
Nordlo.
– Samarbetet betyder jättemycket för oss
på Situation Stockholm. Nordlo engagerar
sig genuint i vår verksamhet och våra värdegrunder stämmer bra överens. Vi känner
oss alltid som en prioriterad kund. Nordlo

bidrar med kompetens som vi själva inte
behärskar och inte heller skulle klara oss
utan, säger Pia Stolt.
Nordlo stöttar Situation Stockholm med
all form av IT-drift. Vi ser till att datorerna
fungerar, som används av tidningssäljarna
både för privat bruk och för arbetsrelaterade uppgifter som att skriva texter till tidningen, ger teknisk support och säkerställer att nätverk och servrar fungerar som
de ska. Nordlo har även skänkt begagnade
datorer till Situation Stockholm.
– Vi vill gärna att de verksamheter och
projekt som Nordlo väljer att stödja ska genomsyras av ett gediget engagemang, en
kontaktade oss och berättade varför hon
och övriga inom verksamheten är engagerade i arbetet med Situation Stockholm,
berättar Erika Tollmén, hållbarhetsansvarig
Nordlo Group.

Nordlo har blivit en nyckelspelare för oss. Utan fungerande IT-infrastruktur kan vi inte få ut tidningen vilket
skulle innebära att de drygt 230 personerna som säljer
tidningen på gatan skulle stå utan jobb.
Pia Stolt, vd Situation Stockholm
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Situation Stockholm
• Icke vinstutdelande aktiebolag som ger
ut gatutidningen Situation Stockholm,
som säljs av hemlösa och utsatta runt
om i Stockholm.
• Samhälls- och kulturmagasin som ges
ut 11 gånger per år. Första numret kom

• Förutom tidningsförsäljningen
har Situation Stockholm en social
verksamhet vars syfte är att stödja och
skapa struktur i tillvaron hos utsatta
hemlösa människor.
• Nordlo har bidragit med IT-drift och
support till Situation Stockholm i
nästan tio år.
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Nordlos hållbarhetsarbete: Case

En sann hjältefråga
Att bidra till initiativ som gör lokalsamhället till en bättre plats är
viktigt för Nordlo. När Hjältarnas hus, ett tillfälligt hem för sjuka barn
och deras familjer, skulle etableras intill Norrlands Universitetssjukhus i Umeå fanns därför inga tvivel för ett långsiktigt samarbete.

Allt började med att en medarbetare
från Nordlo deltog på en föreläsning
om Hjältarnas hus, som vid den aktuella
tidpunkten precis hade påbörjat projektering. Samarbetet med Nordlo startade
strax därefter. Hjältarnas hus skulle bli
en verksamhet som innebär trygghet för
familjer med svårt sjuka barn, en plats där

Nordlo hjälper Hjältarnas hus, anställda
och boende med all IT-drift, felavhjälpning
med nätverk och IT-utrustning. I samarbetet ingår också en del licenskostnader och
sponsrad hårdvara. När något krånglar är
Nordlo ett samtal bort för att lösa problemet.
– Vi har ett jättestort förtroende för Nord-

Här fanns möjlighet för oss på Nordlo att
hjälpa till och lägga grunden till något
riktigt bra, och göra skillnad på riktigt.
– Hjältarnas hus och deras verksamhet är
oerhört viktigt och därmed en hjärtefråga
som var självklar att vi skulle engagera oss
i redan från start, säger Kristofer Lindström, Key Account Manager på Nordlo.

Hjältarnas hus
• Hjältarnas hus ägs av Västerbottens
läns landsting och drivs och förvaltas
av föreningen Hjältarnas hus.
• Hjältarnas hus är ett tillfälligt
hem där svårt sjuka barn och
deras familjer får möjlighet till en
fungerande vardag.
• Nordlo har stöttat Hjältarnas hus
sedan start 2016.
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– Nordlo är ovärderliga för oss, vi är omringade av kompetenta människor. Ibland undrar vi hur vi skulle klara oss om vi inte hade
Nordlo! Tack vare Nordlo kan vi sätta guldkant på vardagen för de sjuka barnen och
deras familjer, säger Carola Espinoza Lestander, verksamhetschef på Hjältarnas hus.

mycket vi vill för teknisk support. I varje
med kontaktuppgifter till Nordlo för att
familjerna själva ska kunna ringa om de
behöver teknisk support, berättar Carola
Espinoza Lestander.
– Det känns alltid extra bra när vi har
möjlighet att hjälpa andra människor och
såklart är det en oerhörd stolthet hos
våra medarbetare när vi kan stötta en så
beundransvärd och viktig verksamhet.
Personalen och de boende på Hjältarnas
hus är dessutom alltid så tacksamma,
Kristofer Lindström.

Ibland undrar vi hur vi skulle klara oss om vi inte hade
Nordlo! Tack vare Nordlo kan vi sätta guldkant på vardagen för de sjuka barnen och deras familjer.
Carola Espinoza Lestander, verksamhetschef på Hjältarnas hus
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Hållbarhetsrisker

Riskhantering
Nordlo ser över och värderar risker och möjligheter i det
strategiska hållbarhetsarbetet. Nedan beskrivs några av de
viktigaste hållbarhetsriskerna samt hur de hanteras.

RISK:

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 växthusgasutsläpp,
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.

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.

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 lagstiftning. Hälsooch 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-riktlinjer och ledarskapsriktlinjer, medarbetarundersökning och medarbetarsamtal i syfte att
verka förebyggande samt hantera uppkomna
situationer.

RISK:

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 jämställdhet och mångfald.
HR-riktlinjer och ledarskapsriktlinjer, medarbetaratt verka förebyggande samt hantera uppkomna
situationer. Koncernövergripande initiativ kring
området, sk. Nordlo More.

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 motsvarande
egen antagen uppförandekod. Koden innehåller
skrivningar för att föra vidare Nordlos krav kring
arbetsrättsliga villkor och anständiga arbetsförhållanden även till tredjeparts-leverantörer. Årlig
uppföljning med egenutvärdering samt en leverantörsriskbedömning, med extra fokus på sociala
villkor och arbetsvillkor.

Informationssäkerhetsincidenter

Våra kunder och vi själva
litar på att vi hanterar
informationssäkerhet
med hög professionalism.
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
mation. Policyer och riktlinjer för verksamheterna
inom IT och informationssäkerhet. Kompetensutveckling och kompetensspridning inom området.
Ständigt förbättringsarbete bland annat utifrån
ISO 27001.

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.

Klimatrelaterade
risker

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

Klimatrisker och möjligheter är integrerade i företagets övergripande affärsrisk- och möjlighetshantering och Nordlos övergripande strategiplanering.
Risk-och möjlighetsutvärdering kopplat till klimatrelaterade faktorer genomförs utifrån en arbetsFinancial Disclosures (TCFD).
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Om hållbarhetsredovisningen

Hållbar
ansvarsfördelning
Nordlos vd har det övergripande ansvaret
för hållbarhet och att arbetet följer huvudlagar och förordningar. Beslutsfattande om
koncernövergripande policyer och riktlinjer är Nordlos ledningsgrupp.
Hållbarhetsansvarig/ESG-ansvarig
(Environmental, Social, Governance) ansvarar för samordning av det strategiska
hållbarhetsarbetet, att stötta Nordlogemensamma funktioner och affärsenheterna inom hållbarhetsområdena
samt rapportering avseende hållbarhet
till styrelse, ägare och externt.
CFO
det proaktiva arbetet kring affärsetik och
antikorruption.
HR-ansvarig ansvarar för företagets arbete med arbetsmiljö och arbetsrätt, i samråd
med
och hållbarhetsansvarig. HR-ansvarig samordnar det
koncerngemensamma initiativet Nordlo
More för att driva frågor kring jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och integration
inom Nordlo-gruppen.

Ansvarig för intern-IT och strategi
ansvarar för informationssäkerhet inom
gemensam intern IT.
En utsedd kontaktperson för Nordlo
ansvarar övergripande för informationssäkerhetsfrågor och eventuella anmälningar gentemot Datainspektionen.
Utvecklingen av tjänsteerbjudandet med
hållbara IT-produkter och digitala lösningar drivs inom affärsområdena med stöd av
affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig.
Partnersamarbete, krav och uppföljning av
leverantörer ansvarar partnerfunktionsansvarig för med stöd av hållbarhetsansvarig. Inköpare
verksamheterna ansvarar och hanterar
leverantörer och samarbeten som är verk-

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

Kvalitetsansvariga
Informationssäkerhetsansvariga samt
dataskyddsombud
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Om hållbarhetsredovisningen

Bakgrund till
redovisningen
Detta är Nordlo Group AB:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021.
Det här är andra året som Nordlo ger ut
sin hållbarhetsredovisning. I denna redovisning benämns Nordlo Group AB med
dotterbolag som Nordlo eller Nordlogruppen. Sammanfattning om Nordlos
hållbarhetsarbete 2021 som del i FSN
Capitals ESG report, se:

2020 är basår för redovisningen. I de fall
nyckeltal även för 2019 och 2018. Alla
rapporterade uppgifter och aktiviteter ininte annat anges. Data om vår personal och
organisation samlas i huvudsak in genom
våra ekonomi- och lönesystem. Miljödata
är beräknade utifrån underlag från GHG
Protocol med stöd av systemverktyget
CEMAsys.

Koncernen bildades 2018 genom en
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.
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Har du frågor om redovisningen är
du välkommen att kontakta oss på
info@nordlo.com.
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Mätning GHG Protocol

Verksamhetens klimatmätning har beräknats med stöd av systemverktyget
CEMAsys vars databas innefattar globala emissionsfaktorer utifrån GHG
Protocol (The Greenhouse Gas Protocol).
Nedan beskrivs uppföljningsområden och datainsamling.

GHG SCOPE

AKTIVITET

DATAINSAMLING

KÄLLOR

Scope 1

Nordlos egna
poolbilar och
transportbilar

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

Kvitto, mätarställning

Scope 2

Köpt el, fjärrvärme, fjärrkyla

Förbrukning i kWh
Några mindre
kontorslokaler har
beräknats med
schablon från övriga lokalers mätvärden baserat storlek
på kontor (m²)

Elmätare,
elfakturor

Scope 3

Elektronikåtervinning för Nordlo
och återtagen utrustning från kund
som inte kunnat
återanvändas

Återvunnen mängd
elektronik i kg eller
m³

Dokumentation
från återvinningsleverantör

Scope 3

Tjänsteresor med
bil

Körda km i tjänst
fördelat på slag av
drivmedel

Milersättning

Scope 3

Tjänsteresor med

interkontinentalt

Scope 3
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Tjänsteresor hotellövernattningar

Antal hotellöverutanför Europa

tidsuppföljningssystem
Ekonomisystem
från fakturor och
utlägg
Ekonomisystem
från fakturor och
utlägg
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