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Året i korthet

2015 2014

Nettoomsättning, MSEK 9 851 8 805
Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, MSEK 832 747
Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 8,4 8,5
Rörelseresultat, MSEK 839 756
Rörelsemarginal, % 8,5 8,6
Resultat efter finansiella poster, MSEK 799 720
Resultat per aktie, före utspädning, SEK 7,81 7,16
Nettolåneskuld, MSEK 1 486 870
Nettolåneskuld/EBITDA rullande 12, ggr 1,6 1,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 35 22
Totalt antal anställda 7 852 7 117
Debiteringsgrad, % 76,9 76,1

Året i korthet
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Utdelning per aktie,  
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Detta är ÅF

ÅF – ett varumärke byggt av människor

Många tror att ÅF bara handlar om teknik. Men vår berättelse 
handlar främst om människor – djärva ingenjörer, projekt
ledare, visionära ledare och andra specialister som arbetar 
tillsammans, så att nya insikter och idéer kan växa till 
smarta  lösningar som utvecklar samhället. 

Varje dag bidrar vi till ett bättre samhälle genom  
att utveckla energieffektiva  lösningar, investeringar  
i infrastruktur,  uppdrag inom olika energislag, projekt för 
industrin och mycket mer. Vi knyter ihop städer,  
länder och kulturer genom broar, kompetensnätverk och 
mobila lösningar. Vi bidrar till nya jobb genom  
teknik som  hjälper företag växa.

Som ett ingenjörs och konsultföretag med global 
verksamhet, kombinerar vi olika teknologier för att skapa 
utveckling för våra kunder. Något vi har ägnat oss åt med 
framgång i mer än hundra år. Från starten 1895 som 
Ångpanneföreningen, en förening med fokus på ångkraft 
som har inspirerat oss till vårt namn och varumärke, ÅF. 

Vår drivkraft kommer från nyfikenheten och kunskapen 
hos våra framsynta medarbetare. Det ställer höga krav på 
vår förmåga att leda och stärka dem i arbetet med att 
utforska nya möjligheter, bortom konventionella lösningar. 
Att motivera dem att fortsätta bygga vidare på etablerade 
kun skaper och erfarenheter på ett  kreativt sätt. 

Tillsammans är vi ett företag där män ni skor får växa 
som individer och som ett lag. Ett företag som tror att 
jämställdhet och mångfald kommer göra oss ännu starkare, 
mer produktiva och framgångsrika. Ett företag som  arbetar 
hårt för att göra skillnad  – eftersom framtiden alltid kommer 
att vara ett resultat av vad vi åstadkommer i dag.

ÅF – Innovation by experience.

Zlatan Bahtijaragic Idnert
Sektionschef, Ljud och vibrationer



Sektorer

INFRASTRUKTUR – ÅF är  
en av de ledande aktörerna  
i Skandinavien inom håll
bara tekniska lösningar för 
byggnader och infrastruktur.

Branscher
• Fastighet
• Väg och järnväg

INDUSTRI – ÅF erbjuder 
ingenjörstjänster inom 
alla teknikdiscipliner i 
alla industribranscher.

Branscher
• Fordon
• Försvar och säkerhet
• Gruvindustri
• Livs och läkemedel
• Skogsindustri
• Telekom
• Tillverkningsindustri
• Olja och gas

ENERGI – ÅF är ett av  
världens ledande ingenjörs 
och konsultföretag inom 
energi.

Branscher
• Kraft och värme
• Vattenkraft
• Kärnkraft
• Förnybar energi
• Transmission och  
 distribution
• Energimarknader

AB Volvo
Astra Zeneca
E.ON
Ericsson
FMV

Oslo Lufthavn
Scania
Trafikverket
Vattenfall
Volvo Cars

Våra tio största kunder

Sverige
Norge
Schweiz
Finland
Danmark
Tjeckien
Spanien
Övriga

Sverige
Norge
Schweiz
Finland
Danmark
Tjeckien
Spanien
Övriga

Omsättning per land

Läs om Olimpia på webben

Vill du veta mer om hur det är att  
arbeta på ÅF? Möt några av ÅFs  
medarbetare på vår webbplats:
afconsult.com/sv/jobbahososs/

Olimpia Censurato 
Utvecklingsingenjör, Infotainment, Fordon

19 %1) 46 %1) 35 %1) 

Daniel Ordéus
Sektionschef, Produktutveckling

1) Nettoomsättning per sektor

Emelie Nymark
Integrationsingenjör, Fordon
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Våra tio största kunder

Ett rekordår där ÅF stärkte 
sina positioner

i en osäker marknad blev 2015 ett bra år för ÅF ur flera perspektiv. resultatet för 
helåret och för det fjärde kvartalet var ÅFs högsta någonsin. Strategiska förvärv och 
omorganisation byggde ÅF än starkare för framtiden. Vi överträffade det tillväxtmål 
som sattes för fem år sedan, om en omsättning på en miljard euro. Samtidigt var 
lönsamheten i toppklass i europeisk jämförelse och kassaflödena fortsatt starka.

Den fortsatt svaga tillväxten i Europa 
och den stora osäkerhet som råder om 
världsekonomin inklusive utvecklingen  
i Kina, gör framtiden mer svårbedömd 
än på länge. Osäkerheten har förstärkts 
av de geopolitiska spänningarna framför 
allt runt Ryssland och i Mellanöstern.

I de sektorer där ÅF är verksamt, 
energi, industri och infrastruktur, har 
låga energipriser i Europa inneburit en 
fortsatt låg investeringsnivå i energisek-
torn. I Sverige har dessutom ett antal 
planerade investeringar i kärnkraft 
antingen skrinlagts helt eller skjutits på 
obestämd framtid. I tillverkningsindu-
strin har variationerna varit stora mellan 
olika branscher. Fordons-, läkemedels- 
och massaindustri har till exempel 
utvecklats starkt, medan gruv- och stål-
industri har brottats med en marknad 
som lider av överkapacitet. För olje- och 
gasindustrin har marknaden varit mycket 
svag på grund av kraftigt fallande priser.

Investeringarna i infrastruktur har 
legat kvar på höga nivåer i Skandinavien. 
Behoven är fortsatt stora och kan för-
väntas bestå även framåt.

Förbättrat resultat i samtliga  
divisioner
Samtliga divisioner förbättrade rörelse-
resultatet med en bättre eller i stort sett 
oförändrad rörelsemarginal och ökade 
omsättningen under året. Det goda utfallet 
är både en följd av organisk tillväxt och av 
de strategiska förvärv som gjorts. Det är 
också resultatet av vår förmåga att styra 
om resurser och anpassa verksamheten 
till en föränderlig verklighet.

Vid halvårsskiftet genomförde vi en 
omorganisation som berörde divisio-
nerna Industry och Technology, där  

förvärvet LeanNova flyttades över till 
division Industry. Omorganisationen 
hade flera syften, att renodla division 
Technology till att helt fokusera på digi-
tala lösningar, och att göra det möjligt att 
utveckla en kunskapsbas som är överför-
bar till alla branscher. Därmed blir divi-
sionens kunderbjudande både tydligare 
och mer fördjupat och specialiserat.

Ett tredje syfte var att ta tillvara synergi- 
fördelar i division Industry och skapa ett 
riktigt starkt fordonserbjudande inom 
såväl produktion som produktutveck-
ling. Förvärvet av LeanNova har gjort ÅF 
till den ledande och mest kompletta 
leverantören av utvecklingstjänster till 
fordonsindustrin i Norden samtidigt 
som erbjudandet blivit internationellt. 
Vi har nu kompetens för allt från att 
bygga ihop system till att utveckla en 
komplett personbil.

På energiområdet ser vi i framtiden 
goda möjligheter till expansion inom 
vattenkraft över divisions- och lands-
gränser. Det var skälet till ytterligare en 
omorganisation där vi vid årsskiftet slog 
samman vår vattenkraftsexpertis under 
division Internationals tak.

För division Industry började året 
med en svag marknad, men avslutet  
blev starkare. Till det bidrog det starka 
fordonserbjudande som redan haft 
framgång på de internationella fordons-
marknaderna, med nya kundavtal i  
Sverige, Kina och Storbritannien.

Med förvärvet av PRC Engineering 
har vi även inom den växande läkeme-
delsbranschen tagit ÅF uppåt i värde-
kedjan och förbättrat möjligheterna  
till internationalisering.

 Division Infrastructure har haft en 
stark marknad och vuxit snabbare med 

högre lönsamhet än branschen i övrigt. 
Årets resultat blev divisionens bästa 
någonsin och vi har stärkt vår marknads-
position ytterligare. De senaste fem åren 
har divisionen vuxit från nummer åtta i 
storlek på den svenska marknaden till att 
i dag vara en av två marknadsledare.

Vi stärkte också vår närvaro på den 
snabbt växande norska marknaden för 
infrastruktur, dels genom förvärvet av 
Erstad & Lekven, dels genom avtalet 
med Reinertsen om att bilda ett samägt 
bolag där. Avtalet trädde i kraft 1 febru-
ari 2016 och beräknas tillföra cirka en 
halv miljard kronor i försäljning.

Division International är en av tio 
ledande energikonsulter i världen och  
har under året fortsatt att förbättra sitt 
resultat, trots en svag hemmamarknad i 
Europa. Omstruktureringar i divisionen 
har bidragit till resultatförbättringen till-
sammans med ett stärkt fokus på tillväxt-
marknader som resulterat i en växande 
andel projekt utanför Europa.

I division Technology genomförde vi 
ett ledningsbyte i samband med omorga-
nisationen. Omorganisationen har redan 
lett till ett förbättrat resultat och vi har 
sett en stark efterfrågan inom försvars-
system liksom från fordonsindustrin och 
en stabil efterfrågan från telekom.

Gynnsamma långsiktiga  
marknadstrender
ÅF har en lång och imponerande historia 
av att bidra till ett bättre samhälle, med 
nytänkande lösningar och förtroende-
fulla relationer som gör våra samhällen 
mer hållbara. Det ställer i sin tur krav på 
att vi har en god förståelse för vad som 
sker i vår och våra kunders omvärld.
 Idag ser vi flera stora trender som är  
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Q 1 
• ÅF förvärvar LeanNova med strategisk 

kompetens inom fordonsutveckling.

• ÅF förstärker inom Livs- och läkemedel 
genom förvärvet av PrC engineering.

• två nya order från trafikverket, bland dem 
projektering av e14 Sundsvall-Stöde.

Q3
• ÅF vinner sjukhusuppdrag i Malmö.

• ÅF vinner omfattande uppdrag från okG.

Q4
• Lars-eric Aaro ny försäljningsdirektör 

på ÅF.

• ÅFs ramavtal med FMV stärker  
positionen som ledande partner inom  
försvarsteknologi. 

• ÅF får order från Volvo Car Corporation 
inom robotiserad automation.

• ÅF förvärvar byggledningsbolaget erstad 
& Lekven oslo.

• ÅF vinner ramavtal som leverantör till 
Svenska kraftnät.

• ÅF förstärker sin position inom infra-
struktur tillsammans med norska  
reinertsen.

Q2
• ÅF utvalt för större kraftprojekt i kenya, 

Uganda och rwanda.

• ÅF – ny organisation med stärkt kund-
fokus.

• ÅF förvärvar eQC Group, en snabbväxare 
inom samhällsbyggnad.

• ÅF förvärvar LeB Consult och stärker 
erbjudandet till fastighetsmarknaden.

styrande för våra kunder och därmed 
också för oss. Globaliseringen gör att 
kunderna möter hård konkurrens och 
söker lösningar som kan bidra till att öka 
effektiviteten inom produktion, logistik 
och produktutveckling, men också till att 
göra produkter och lösningar mer attr-
aktiva ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det finns otroligt mycket kvar att göra 
inom alla delar av industrin och i sam-
hället i stort, inte minst inom ”Industri 
4.0”, den smarta produktionen där allt 
är uppkopplat, liksom i att styra mot en 
allt effektivare energianvändning. 
Denna trend, digitaliseringen, berör  
alla branscher och sektorer. Intelligenta 
lösningar blir allt vanligare, i allt från 
produktion och produkter, till byggnader 
och energisystem. Alla drar i samma 
riktning, nämligen mot behoven av ökad 
konkurrenskraft i en globaliserad värld 
och av ett hållbarare samhälle.

Den urbanisering som pågår över hela 
världen ökar också kraven på ett sam-
hälle som är organiserat på ett hållbart 
sätt, med väl fungerande trafiksystem, 
säker och ren energi, ren luft och rent 
vatten, energieffektiva byggnader och  
väl fungerande kollektivtrafik. Att möta 
dessa trender innebär ofta stora investe-
ringar som kräver ett långsiktigt per-
spektiv. ÅF har i sin projektverksamhet 
många bevis på att det inte finns någon 
motsättning mellan hållbarhet och lön-
sam tillväxt. På längre sikt är det vår 
övertygelse att motsättningen är i stort 
sett obefintlig. Vi ser det som vår främsta 
uppgift att ta fram lösningar i partner-
skap med våra kunder som gör det möj-
ligt för dem att förbli konkurrenskraftiga 
och lönsamma i framtiden.

Ytterligare en trend är den ompositio-
nering som sker bland våra industriella 
kunder. Företagen vill flytta sig uppåt i 
värdekedjan genom att göra mer för sina 
kunder och mindre av det tekniska själva. 
Det gäller exempelvis biltillverkare och 
andra kundkategorier, såsom Trafikverket 
och kraftföretagen som allt oftare väljer att 
upphandla en större andel av teknikverk-
samheten externt. Det är en utveckling 
som gynnar ett företag som ÅF som har 
förmågan att erbjuda helhetslösningar  
i långsiktiga åtaganden.

Vi kan glädjas åt ett växande intresse 
för sådana långsiktiga partnerskap.  
Vi gör mer och mer för befintliga kunder 
och våra tio största kunder har under de 

senaste fem åren ökat sin andel av för-
säljningen. Det ger möjlighet att bygga 
förtroendefulla relationer och bli en 
verklig partner för framtiden.

En attraktiv arbetsgivare
Inom ÅF tror vi starkt på värdet av våra 
enastående medarbetare. Vi vill kunna 

rekrytera de bästa och även behålla dem. 
Ytterst handlar det om förutsättningar 
att nå våra tillväxt- och lönsamhetsmål. 
Vi investerar i en långsiktig relation till 
medarbetarna på olika sätt och erbjuder 
flera olika specialist- och karriärvägar 
och möjligheter till utvecklande team-
work, som är ett av våra kärnvärden.  
Att vara en attraktiv arbetsgivare inne-
bär för oss också att satsa på mångfald 
och jämställdhet i våra rekryteringar.

Därför är jag mycket stolt över årets 
utmärkelse som den mest attraktiva 
arbetsgivaren bland högskoleingenjörer 
och andraplatsen bland nyutexamine-
rade civilingenjörer. Den betyder mycket 
för att ytterligare stärka vårt varumärke.

ÅF fortsätter att följa FN:s initiativ 
Global Compact, som innefattar principer 
om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och anti-korruption, vilka vägleder 
oss i våra affärsbeslut och i vårt över-
gripande hållbarhetsarbete.

Utsikter för 2016
Vi har haft ett bra år 2015 trots en osäker 
värld. Vi har gjort ett antal strategiskt 
betydelsefulla investeringar, stärkt vårt 
varumärke och våra kundrelationer och 
fortsatt kunnat rekrytera de bästa med-
arbetarna. Detta tillsammans med 
starka kassaflöden och en bra kapital-
struktur gör att vi är väl rustade för 
framtida tillväxt i en marknad som  
långsiktigt gynnar ÅF.

ÅF är starkare än någonsin och år 2015 
utgör en bra plattform för att uppnå våra 
mål 2020.

Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder 
för ett förtroendefullt samarbete och alla 
medarbetare för fina insatser under året.

Stockholm i mars 2016
Jonas Wiström, VD och koncernchef
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ÅF Green Day
75 nyckelpersoner från bland andra Ericsson, IBM, 
Sida, TeliaSonera och Scania deltog i ÅF Green Day  
för att diskutera ”Samverkan och samarbeten driver 
hållbar utveckling”.

hållbarhetsutbildning
3 700 medarbetare genomförde ÅFs webbaserade håll-
barhetsutbildning som ger en grundläggande förståelse 
för hållbarhetsaspekterna. 

Antikorruptionsutbildning
65 medarbetare genomförde en fördjupad antikorrup-
tionsutbildning som ett resultat av riskanalys av projekt. 

Stolta medarbetare
Medarbetarundersökningen 2015 visade att 73 procent 
är stolta över att jobba på ÅF.

God kännedom om ÅFs hållbarhetsarbete
Medarbetarundersökning 2015 visade att 80 procent av 
medarbetarna har god kännedom om ÅFs hållbarhets-
arbete.

Mest attraktiva arbetsgivaren
ÅF tog en första och en andra plats i årets Universum 
”mest attraktiva arbetsgivare”. Årets lista för yrkesverk-
samma ingenjörer var uppdelad i två kategorier: en för 
högskoleingenjörer och en för civilingenjörer. ÅF tog 
den åtråvärda förstaplatsen bland högskoleingenjörer 
och andraplatsen bland civilingenjörer.

Fler söker till tekniksprånget 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien rapporterade 
att andelen unga kvinnor som söker till ÅF i programmet 
Tekniksprånget är högre än genomsnittet. 2014 sökte 
295 personer, varav 48 procent kvinnor, till ÅF. Till  
hösten 2015 ökade antalet sökande till 430 personer, 
varav 45 procent var kvinnor.

traineeprogram för invandrare
ÅF startade ett traineeprogram för invandrade ingenjö-
rer. Programmet består av en sex månader lång praktik-
period, utbildning, mentorskap och nätverksskapande.

67 anställda under Ladies’ Month
67 nya kvinnliga medarbetare anställdes på ÅF under 
oktober månad som ett resultat av årets Ladies’ Month, 
vilket är en ökning med 22 procent jämfört med före-
gående års Ladies’ Month.

Årets viktigaste händelser
Under 2015 fortsatte ÅF sin strategiska inriktning  

för att stärka hållbarhetsarbetet. 
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Vision
Den bästa partnern för de bästa kunderna.

Affärsidé
ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag 
inom energi, industri och infrastruktur.

Genom vår samlade erfarenhet och unika bredd av  
teknikområden skapar vi lönsamma, innovativa och  
hållbara lösningar.

Kärnvärden
Enastående medarbetare med driv
ÅFs medarbetare är kompetenta och framsynta lagspelare som 
tar egna initiativ och är öppna för att lära av andra. De över-
träffar kundernas förväntningar med lösningar som kombine-
rar tekniskt kunnande och affärsmannaskap. De är goda kom-
munikatörer som lyssnar, har en positiv attityd och som alltid 
håller vad de lovar.

Teamwork
ÅFs medarbetare skapar goda resultat genom lagspel med 
kunder och kollegor. För oss innebär teamwork samarbete och 
partnerskap – mellan människor och företag, över alla gränser. 
Vi drar nytta av varandras erfarenheter och delar med oss av 
våra egna. Det gör varje enskild konsult lika stark som hela ÅF 
och det gör företaget till en oumbärlig strategisk partner.

Absolut oberoende
För oss på ÅF är det självklart att vara oberoende i  förhållande 
till enskilda leverantörer eller lösningar.  Kundens behov avgör 
alltid lösningen. Vi går gärna in i strategiska partnerskap, men 
vi väljer alltid det som är bäst för kunden. 

Affärsidé, mål  
och strategier
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Mål
Finansiella mål
ÅF ska vara mest lönsamt av de närmast jämförbara bolagen  
i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent 
över en konjunkturcykel.

Nettolåneskulden i relation till EBITDA (Nettolåneskuld/
EBITDA) ska uppgå till mellan 1,5 och 2,0 över en  konjunktur- 
cykel.

Tillväxtmål 
ÅF ska omsätta 2 miljarder euro år 2020.

Medarbetarmål
Bättre balans mellan könen. Ett delmål är att andelen kvinn-
liga chefer och andelen kvinnliga medarbetare totalt ska uppgå 
till minst 30 procent år 2020. 

Fokusområden och hållbarhetsmål
ÅF strävar efter att bli ett mer hållbart företag. Tre övergripande 
fokusområden utgör basen för företagets hållbarhetsarbete. 
• Hållbara lösningar
• Ansvarsfulla affärer
• Attraktiv arbetsgivare
Målen för dessa områden sträcker sig fram till 2020. 
Fokusområden och dess mål beskrivs närmre på sid 17-18.

Strategi
ÅFs fyra divisioner samarbetar för att skräddarsy de bästa  
lösningarna och de starkaste teamen till  kunderna. De centrala 
delarna i strategin ONE ÅF innebär:

ÅFs verksamhet ska bedrivas decentraliserat, under ett och 
samma varumärke och med gemensamma  processer och  
system. En stark företagskultur, med gemensamma värde-
ringar, säkerställer att vi samverkar och utnyttjar koncernens 
hela erfarenhetsbank.

Vi förfogar över mer än 100 miljoner ingenjörs timmars 
 samlade erfarenhet. Denna erfarenhet och alla lösningar  
dokumenteras i vår unika kunskapsbank, ONE, som är  
tillgänglig för alla medarbetare. Detta innebär att: 
• varje ÅF-medarbetare kan använda hela ÅFs kraft.
• ÅF är redo för varje teknisk utmaning – nu och i framtiden.

Nummer ett eller två på varje marknad
ÅFs strategi är att vara nummer ett eller två mätt i omsättning 
inom de marknadssegment där vi verkar. 

Tillväxt organiskt och via förvärv
Tillväxttakten ska vara fortsatt hög. ÅF ska växa  organiskt och 
via förvärv. Hälften av ÅFs tillväxt ska komma från förvärv. 
Förvärven ska stärka företaget inom de utvalda sektorerna – 
energi, industri och infrastruktur – samt stämma väl med ÅF 
ur ett företagskulturellt perspektiv. Framför allt ska fortsatt 
tillväxt ske på ÅFs hemmamarknader och den globala energi-
marknaden.

”Connecting future technologies”
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ÅFs kärnverksamhet, med hjärtat i tek-
niken, levererar ständigt innovativa lös-
ningar i uppdragen för att skapa hållbart 
värde för sina kunder. Krav på resursef-
fektivitet, förnybarhet och långsiktiga 
lösningar styr ÅFs kunderbjudande. 
Vidare tillämpar ÅF försiktighetsprincipen 
i sina uppdrag genom att använda bästa 

möjliga teknik och arbetsmetoder.
En långsiktig lönsamhet säkerställs 
genom att ÅF driver utvecklingen av  
ett mer hållbart näringsliv och samhälle. 
Under 2015 har ÅF vidareutvecklat sin 
strategi genom att sätta mål inom tre 
fokusområden som beskriver de vikti-
gaste hållbarhetsfrågorna för företaget.

Fokusområden 

1. Hållbara lösningar
2. Ansvarsfulla affärer
3. Attraktiv arbetsgivare 

ÅFs strategi för  
hållbar utveckling 

Hur ser du på ÅFs hållbarhetsarbete ur ett  
strategiskt perspektiv?
– I grunden handlar det om att vara lyhörd och rätt rustad för 
att möta de globala trenderna urbanisering, hållbart samhälls
byggande, hållbar produktion och digitalisering. Vi förstår vad 
trenderna kräver och vi har rätt kompetens för att bistå kun
derna med intelligenta och hållbara helhetslösningar, där olika 
teknologier och kompetenser samverkar. 

Det är i kunduppdragen som vi gör störst skillnad. Våra kunder 
ska vara lönsamma och växa, samtidigt som de ska minska sin 
resursanvändning. Vi hjälper dem att skapa hållbara processer 
och produkter samtidigt som vi säkerställer att de lever upp till 
alla gällande regelverk. Och då menar jag även de krav som 
investerare och andra intressenter ställer, liksom de specifika 
kraven i produkternas hela värdekedja.

Hur åstadkommer ni det?
– Alla våra ingenjörer ska bidra till hållbar utveckling. Vi erbjuder 
hållbara lösningar för de utmaningar kunden ställs inför. Vi är 
lyhörda när kunden presenterar sina krav, men också proaktiva 
och i framkant så att vi kan föreslå helt nya lösningar. 

Vad kommer att bli nya steg i hållbarhetsarbetet 2016 
och framåt?
– Vi fortsätter hjälpa våra kunder utveckla sina verksamheter 
på ett hållbart sätt, för att bidra till de nya globala utvecklings
målen som FN:s medlemsländer har röstat ja till. Vi ska också 
fortsätta att utveckla våra egna interna processer enligt vår 
uppförandekod och FN:s Global Compact. 

Nyamko Sabuni 
Hållbarhetsdirektör

ÅFs verksamhet drivs med strävan att göra hållbara affärer i samklang med rådande 
omvärldstrender såsom globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen.
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ÅF driver hållbar utveckling 
genom innovation och teknik

Energi- och tekniklösningar
Tillsammans med flera av sina kunder 
deltog ÅFs hållbarhetsdirektör Nyamko 
Sabuni på klimatkonferensen i Paris,  
det tjugoförsta partsmötet under FN:s 
klimatkonvention. Näringslivets roll och 
samverkan för att minska klimatföränd-
ringarna är tydlig, liksom ÅFs bidrag i 
omställningen till en hållbar energi- och 
teknikutveckling i näringslivet. Minskad 
energiåtgång leder till lägre koldioxid-
utsläpp. Energieffektivisering har därför 
stor betydelse för effekten på klimatet. 
Tillsammans med sina kunder fortsätter 
företaget att fokusera på att skapa inno-
vationer som minskar koldioxidutsläppen 
och ökar energieffektiviteten. ÅF arbetar 
redan med framtidens hållbara energi-
försörjning i ett flertal projekt, såsom 
projektet Vägval el som samlar ledande 
företrädare för energibolag, tekniska 

konsulter, forskare och representanter 
för industrin samt miljöorganisationer 
för att hitta lösningar på den framtida 
svenska elförsörjningen. 

Hållbar stadsutveckling  
och infrastruktur 
Urbaniseringen har aldrig varit en star-
kare trend tidigare i världen. ÅF bidrar  
i utvecklingen av hållbara städer, infra-
struktur och transportlösningar. Genom 
kunskap och innovativa lösningar på-
verkar företaget positivt utvecklingen  
av framtidens städer.

Ett exempel på uppdrag som är ban-
brytande är Oslos flygplats Gardermoen 
där ÅF projektleder alla faser i ombygg-
nationen som bland annat innefattar 
världens största passivhus (minimerar 
värmeförlusterna) på totalt 87 000 
kvadratmeter. 

Cirkulära affärsmodeller och ökad 
produkteffektivitet 
ÅF verkar inom ett brett spektrum av 
industriprojekt, allt från produktutveck-
ling och logistiklösningar till effektivise-
ringar i materialflöden. Världen går mot 
allt högre krav på cirkulära affärsmodel-
ler där avfallet används i nya kretslopp. 
ÅF hjälper kunderna att förverkliga sina 
hållbarhetsambitioner och att nå mer 
hållbara lösningar i samtliga processer. 

Partnerskap och helhetslösningar 
Partnerskap och innovativa helhetslös-
ningar är ledord för att kunna driva och 
skapa lösningar över hela värdekedjan. 
ÅFs kompetens säkerställer att kunder-
nas verksamheter bidrar till hållbara 
värden. FN:s nya globala utvecklingsmål 
öppnar upp för samarbeten och innovativa 
affärer över värdekedjan, för att gemen-
samt tackla hållbarhetsutmaningarna.

Partnerskap skapar innovationskraft
Under den årliga konferensen ÅF 

Green Day samlade ÅF sina viktigaste 
intressenter, kunder, partners och aka-
demin, för att uppmana till samarbete, 
skapa värde och göra hållbara affärer 
tillsammans. Exempelvis diskuterades 
lösningar såsom digitalisering, smart 
teknik och säkra transportsystem. 

Se summeringsfilmen här:  
afconsult.com/AFgreenday2015.

ÅF har en viktig roll att spela i omställningen till en hållbar energi- och teknikut-
veckling i näringslivet och samhället. teknikutvecklingen kommer att bli avgörande 
för många av de globala utmaningar samhället står inför, exempelvis när det gäller 
den framtida energiproduktionen. ÅFs position som innovativ teknikexpert skapar 
stora möjligheter att bidra positivt till samhällets hållbara infrastruktur.  
Uppdragen utförs i enlighet med höga krav på god affärsetik.

ÅF bidrar i utvecklingen av hållbara städer, infrastruktur och transportlösningar.
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ÅFs värdekedja

ÅF skapar värde i uppdragen

Före uppdrag Under uppdrag Efter uppdrag

LEVERANSER 
 INOM  

PROJEKTEN

FÖRETAGSSTYRNING

ÖVRIGA TJÄNSTER

MARKNADSFÖRING AFFÄRSUTVECKLING

PROJEKTERING
PLANERING

GENOMFÖRANDE
AV PROJEKT

UNDERHÅLL
OPTIMERING

LEVERERAT RESULTAT

NYTTA FÖR KUNDEN

ANVÄNDNING AV  
PRODUKT/TJÄNST

LEVERANSER  
TILL ÅF

Ex
te

rn
t

In
te

rn
t

 ÅFs värdekedja beskriver processer 
och inflytandesfär. Värdet i uppdragen 
utvecklas av medarbetarna och avgörs 
genom deras kompetens och tekniska 
bredd. Störst hållbarhetspåverkan 
finns i uppdragen genom innovation, 
energi- och teknikutveckling.  
När ÅF deltar i en tidig fas av projekten 
finns störst potential till påverkan på 
utformning, utförande, materialval 

och val av leverantörer för att skapa 
hållbara lösningar. Många av uppdra-
gen är en del av större projekt såsom 
energi-, infrastruktur- eller industri-
projekt. Ofta kommer ÅF in i ett tidigt 
skede och har inflytande över områden 
som kan påverka projektens hållbar-
hetsprestanda. 

I värdekedjan ingår även leveranser 
till de egna kontoren, samt resor och 

material för projektgenomförande. 
Inom ramen för uppdragen styr ÅF 
mot hållbara inköp av material och 
tjänster som används i uppdragen.

Ett exempel är flygplatsen Garder-
moen, som när den står klar kommer 
att ha nya världsunika och effektiva 
energilösningar.

När Gardermoen står klar kommer flygplatsen ha nya världsunika och energieffektiva energilösningar.
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Styrning och ansvar 

Prioriterat och integrerat hållbar-
hetsarbete i ledningen 
ÅFs hållbarhetsdirektör Nyamko Sabuni 
tillhör koncernledningen vilket skapar 
förutsättningar för ett proaktivt och inte-
grerat hållbarhetsarbete. På så sätt kan 
hållbarhetsfrågor lyftas, säkerställas och 
prioriteras tidigt i affärsprocessen. Det 
strategiska ansvaret ligger hos hållbar-
hetsdirektören. Hållbarhetsarbetet är 
integrerat i koncernledningen och 
befintliga stabsfunktioner, såsom finans, 
HR och juridik, ansvarar för genomför-
andet. Hållbarhetsarbetet styrs och följs 
upp genom verksamhetsövergripande 
ledningssystem och processer. Varje 
divisionschef ansvarar för att driva håll-
barhetsarbetet i sina kunduppdrag. 
Dessutom finns fyra hållbarhetssamord-
nare, en på varje division. Under 2015 
träffade hållbarhetssamordnarna ÅFs 
hållbarhetsdirektör vid sex tillfällen för 
att säkerhetsställa att arbetet implemen-
teras och utvecklas. ÅFs styrelse inklu-
derar även hållbarhetsaspekter i sin 
övergripande beslutsprocess.

Internationella riktlinjer och  
styrande ramverk 
ÅF har åtagit sig att följa FN Global 
Compacts principer och rapporterar år-
ligen till FN om sitt arbete och framsteg. 
Under 2015 genomfördes 80 interna  
revisioner för att förbättra arbetet. Kon-
cernen går inte in i affärsprojekt som  
riskerar att bryta mot FN:s principer eller 
mot sin egen uppförandekod. Hållbarhets-
arbetet styrs av företagets hållbarhets-
policy, verksamhetspolicy, resepolicy, 
policy för likabehandling, policy för hälsa 
och säkerhet, visselblåsarpolicy och upp-
förandekod. Uppförandekoden är en sam-

manställning av de regler och riktlinjer 
som ligger till grund för verksamheten. 
Den definierar hur ÅF bedriver sina 
affärsrelationer med kunder, affärspart-
ners, anställda och andra intressenter. 
Koden omfattar alla anställda och kon-
cernens styrelse. ÅF har ett verksam-
hetsövergripande ledningssystem som 
innefattar kvalitets-, miljö- och arbets-
miljöprocesser. Under 2015 har mindre 
incidenter och avvikelser rapporterats in 
via visselblåsarfunktionen och åtgärdats 
inom områdena arbetsmiljö och integritet. 

Under 2015 implementerades ett  
system för hälsa och säkerhet med ruti-
ner och processer för att uppfylla kraven 
i OHSAS 18001. Som ett resultat av 
2015 års externa revision av de interna 
processerna uppdaterades en rad sty-
rande dokument. Den uppdaterade 
inköpspolicyn kommunicerades ut till 
nya leverantörer i upphandlingsproces-
sen. Dessutom uppdaterades affärskrite-
rierna för ÅFs affärspartners och kom-
municerades till alla nya partners i upp-
handlingsprocessen för bättre hållbar-
hetsstyrning i projekten. 

Ökade utbildningsinsatser
Ett integrerat och värdeskapande håll-
barhetsarbete kräver medvetenhet om 
hållbarhetsfrågorna, liksom dess risker 
och möjligheter i hela verksamheten.  
3 700 medarbetare genomgick den obli-
gatoriska hållbarhetsutbildningen under 
2015; ambitionen är att alla ska omfattas 
av utbildningen. Nyanställda genomför 
utbildningen inom tre månader efter 
anställningsdatum. En rad kommunika-
tions- och utbildningsinsatser har skett 
på olika nivåer för fördjupad implemen-
tering av hållbarhetsstrategin. Exempel-

vis ingår hållbarhet i introduktions- och 
chefsutbildningen. Specifika områden 
såsom mänskliga rättigheter, jämställd-
het, mångfald och jämlikhet ingår även  
i EVEN ODDS talangprogram.

Fördjupat antikorruptionsarbete 
Korruption är en verklighet i många län-
der där ÅF är verksamt. I den obligato-
riska hållbarhetsutbildningen ingår även 
antikorruption och information om ÅFs 
policys för hållbarhet och visselblåsar-
funktion. Till hållbarhetspolicyn har 
även ett tillhörande antikorruptionsram-
verk tagits fram. För att stötta konsulter 
ytterligare i sin bedömning av korrup-
tionsrisker utvecklades en antikorrup-
tionsutbildning under 2015. Ett 60-tal 
konsulter utbildades genom scenario-
övningar i antikorruption. ÅF kommer 
fortsätta att utbilda sina konsulter som 
arbetar i riskprojekt och riskländer för 
att bidra till ansvarsfulla affärer. ÅF säkrar 
även ansvarsfullt företagande genom 
sin riskbedömningsprocess,  Sustaina-
bility Risk Assessment (SRA).

Grunden för ÅFs hållbarhetsarbete vilar på FN Global Compacts tio principer som 
är baserade på områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-
korruption. Värdegrunden bygger på kärnvärdena enastående medarbetare med 
driv, teamwork, och att vara absolut oberoende. Visionen är att vara den bästa  
partnern för de bästa kunderna.
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Fokusområden för hållbar utveckling 

ÅF säkerställer en långsiktig lönsamhet genom att verka proaktivt 
för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

ÅF arbetar systematiskt med de prioriterade hållbarhetsaspekterna.  
Samtliga ingår i fokusområdena.

HÅLLBARA LÖSNINGAR

ÅF bidrar till en hållbar utveckling 
genom att erbjuda de mest hållbara 
lösningarna. Varje projekt skapar 
värde för ÅF, kunden och samhället.

ANSVARSFULLA AFFÄRER

Alla projekt och uppdrag uppfyller 
principerna i ÅFs uppförandekod, 
som omfattar FN Global Compacts 
principer. ÅF säkrar ansvarsfullt 
företagande genom sin process för 
riskbedömning (SRA). 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

ÅFs mest avgörande faktor för fram-
gång är humankapitalet. ÅF attrahe-
rar enastående medarbetare med 
driv. Lagarbete är viktigt för att 
kunna utveckla innovativa bransch-
övergripande lösningar.

1 2 3

Fokus på det väsentliga 

ÅF genomför intressentdialoger för att fastställa att hållbar-
hetsarbetet fokuserar på det mest väsentliga. Drygt 2 000 
medarbetare, utvalda kunder, leverantörer och studenter har 
listat sina prioriteringar under aspekterna: miljöansvar, med-
arbetaransvar, samhällsansvar och ekonomiskt ansvar.

Resultatet från enkäten samt ÅFs interna bedömning ligger 
till grund för aspekterna som ÅF kommer att fokusera på 
framöver. 

PRIORITERADE HÅLLBARHETSASPEKTER

• Psykosocial arbetsmiljö
• Fysisk arbetsmiljö
• Jämställdhet mellan könen
• Kompetensutveckling

• Antikorruption 
• Långsiktig lönsamhet
• Utveckla ÅFs tjänsteutbud  

med avseende på hållbarhet

• Framtida kompetensförsörjning
• Mänskliga rättigheter
• CO2utsläpp
• Påverkan på lokalsamhället

   MILJÖANSVAR

 1 Tjänsteresor
 2 Pendlingsresor till och från jobbet
 3 Energibesparing på kontor
 4 Inköp av produkter
 5 Miljöledningssystem
 6 Materialval i uppdrag
 7 Miljöpåverkan av varutransporter

   MEDARBETARANSVAR

 8 Psykosocial arbetsmiljö
 9 Fysisk arbetsmiljö
 10 Jämställdhet mellan könen
 11 Mångfald
 12 Rättvis lönesättning mellan könen
 13 Rättvisa arbetsvillkor 
 14 Kompetensutveckling 
 15 Ökad kunskap om hållbar utveckling

   SAMHÄLLSANSVAR

 16 Påverkan på lokalsamhället
 17 Antikorruption
 18 Mänskliga rättigheter
 19 Utvärdering av leverantör 

   EKONOMISKT ANSVAR

 20 Långsiktig lönsamhet
 21 Kommunikation av 
  ÅFs hållbarhetsprestationer
 22 Innovation och nytänkande 
  (affärsutveckling)
 23 Framtida kompetensförsörjning
 24 Utveckla ÅFs tjänsteutbud med 
  avseende på hållbarhet

Siffrorna refererar till motsvarande siffra i dia-
grammet och anges inte i prioriteringsordning. 
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Under året genomförs löpande kund-
enkäter, medarbetarundersökningar, 
möten och seminarier. ÅF svarar dessutom 
på flera undersökningar från olika 
screening organisationer såsom 
Ecovadis och GES.

Intressentdialogen sätter agendan
Under året genomfördes flera dialoger med 
ägare gällande ÅFs hållbarhetsarbete. I 
årets intressentdialog bedömdes frågor 
som arbetsmiljö, jämställdhet, antikorrup-
tion och kompetensförsörjning som 
viktigast av intressenterna. Dessa 
områden är prioriterade och inkluderade 
i ÅFs hållbarhetsarbete. ÅFs kunder och 
omvärlden i stort ställer allt högre krav 
på ÅF att agera etiskt och ansvarfullt. 
Detta framgår också bland annat av de 
krav som kunderna ställer på ÅF vid 
upphandling av tjänster. Under 2015 
skickades kundundersökningar till 
utvalda kunder där bland annat kvalitets-
frågor och hållbarhetsfrågor togs upp.

Det är i ÅFs projekt och i samarbetet 
med kunderna som ÅF gör mest nytta 
för samhället. Några exempel på dessa 
projekt skildras i ÅFs Green Advisor 
Report som tas fram årligen och delas ut 
till kunder och andra intressentgrupper.

Studenter

Media

M
yndigheter och 

organisationerId
ee

lla
 

or
ga

ni
sa

ti
on

erInvest
era

re

Universitet och 

högskolor

Bransch- 

organisationer

Ä
gare Pa

rt
ne

rs

Lev
era

ntö
re

r

ÅF för en löpande dialog med kunder, medarbetare och andra nyckelintressenter 
för att förstå deras behov, bygga förtroende och för att utveckla affären i en mer 
hållbar riktning. intressenter har valts utifrån ÅFs värdekedja, vilka som påverkar 
ÅF eller som påverkas av ÅFs verksamhet. 

Intressentengagemang

Figuren illustrerar ÅFs viktigaste intressenter.
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1Hållbara lösningar 

Globala utmaningar kräver globala 
tekniklösningar 
Klimatförändringarna är den största 
globala utmaningen världen står inför. 
Den snabba befolkningstillväxten, ökad 
urbanisering och pågående flykting-
strömmar är trender som ställer allt 
högre krav på en hållbar stadsplanering 
med  minskade koldioxidutsläpp och till-
gång till arbete för fler. Världens energi-
användning förväntas öka med hela 
50 procent innan år 2035. Att säkra 
framtidens energiförsörjning och att 
transformera den till förnybar energi är 
en stor utmaning. Samhället står inför 
ett hoppingivande systemskifte med 
digitaliseringens möjligheter. Genom att 
applicera digitalisering och smart teknik 
kan ÅF bidra till en sammankoppling 
av system, samhällen och människor, 
som leder till effektivare energi- och 
resursanvändning.

Mål för hållbara lösningar 
FN:s globala mål för hållbar utveckling 
som lanserades 2015 ligger till grund för 
ÅFs målsättningar för hållbara lösningar. 
Ett stort antal av dessa 17 mål är relevanta 
för ÅFs verksamhet. Tre har valts ut, 
vilka har tydligast koppling till affärs-
verksamheten;
• Mål 7. Säkerställa tillgång till prisvärd, 

pålitlig, hållbar och modern energi 
för alla.

• Mål 9. Bygga motståndskraftig
infrastruktur, främja inkluderande 
och hållbar industrialisering och 
främja innovation.

• Mål 11. Göra städer och boplatser 
inkluderande, säkra, flexibla och 
hållbara. 

Dessa mål har omtolkats till följande 
målområden där ÅF kan skapa mest 
värde; ÅF bidrar till:
• utveckling av Hållbar energiproduktion
• utveckling av Hållbara industrier
• utveckling av Hållbara städer och 

infrastruktur

Genom uppdragen skapas värden 
såsom; effektiv och förnybar energi, 
resurseffektiviseringar, säkra arbetsplatser, 
tillgänglighet samt förbättrad luft och 
vattenkvalitet. De tre målområdena 
omfattar stora delar av ÅFs affär. Under 
2016 kommer ÅF att utveckla system för 
att följa upp uppdragens påverkan på 
hållbar utveckling.

ÅF styr sin verksamhet mot  
hållbara mål 
Under 2016 kommer målen att förankras 
i verksamheten och handlingsplaner 
samt uppföljning ska implementeras. 
Nedan beskrivs utmaningarna vi står 
inför och hur ÅF kan skapa värde.

ÅF påverkar utvecklingen av ett mer hållbart samhälle genom sin verksamhet. Upp-
dragen spänner över ett brett spektrum inom energi, infrastruktur samt produkt- och 
processutveckling inom industri. ÅFs tekniska lösningar bidrar till effektivt resursut-
nyttjande och minskad miljöpåverkan eller miljöförbättringar. Genom att kombinera 
bred kunskap från olika discipliner kan ÅF erbjuda hållbara helhetslösningar.

ÅF har valt att använda FN:s utvecklingsmål för hållbar utveckling  
som utgångspunkt för fokusområdet Hållbara lösningar.

HÅLLBAR 
ENERGI

HÅLLBARA STÄDER
OCH INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA  
INDUSTRIER
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Hållbar energi 
Mer än en miljard människor i världen 
lever utan tillgång till el. Samtidigt väntas 
befolkningen öka till 8,5 miljarder år 
2030 enligt FN. Samtidigt som energi-
användningen  ökar så ställs det allt högre 
krav på minskad klimatpåverkan. Detta 
är några av de utmaningar som ÅF 
adresserar genom sina energiprojekt.

Hållbar industri 
Idag drivs produktutveckling av hårda 
krav på hållbarhet. Resurseffektivitet 
och förnybara material är ofta ett krav. 
Spetskompetens inom hållbarhet utgör 
en konkurrensfördel. Genom de uppdrag 
ÅFs konsulter är involverade i utvecklar 
de mängder av applikationer och pro-
dukter som används dagligen. Det hand-
lar om allt från diskmaskiner, förpack-
ningar, smarta och säkra fordon till tele-
komlösningar. ÅF arbetar med att opti-
mera logistik- och processflöden på 
fabriker för att öka produktiviteten, und-
vika onödiga energiförluster och minska 
vattenanvändningen. ÅFs miljöspecialis-
ter hjälper dessutom företag och andra 
kunder med avfallshantering, miljöled-
ningssystem, miljö- och hälsoriskbe-
dömningar samt tillståndsansökningar. 
Specialister inom förorenade områden 
bidrar till sanering av giftiga ämnen i 
naturen och byggnader. Uppdragen 
bidrar i sin tur till att minska utsläppen 
till luft och vatten, trygga arbetsmiljön 
samt ökar förståelsen för säkerhet, 
hälsa och miljö. 

Världen rör sig mer och mer mot en  
cirkulär ekonomi1) som bygger på ett 
kretsloppssamhälle. ÅFs ambition är att 
bidra i utvecklingen av ett cirkulärt tan-
kesätt i produktutveckling genom att 
bland annat anpassa design och 
använda återvunna material i så stor 
utsträckning som möjligt.

Hållbara städer och infrastruktur 
Hälften av världens befolkning bor idag 
i städer och andelen växer. ÅF är med 
och driver utvecklingen kring framtidens 
städer, där allt högre krav ställs på klimat-
anpassade och trygga miljöer. Den 
starka urbaniseringstrenden och upp-
trappade luftföroreningar ökar också 
efterfrågan av smarta kommunikationer 
som intelligenta trafiklösningar och 
förarlösa bilar.

 ÅF är genom sin spetskunskap och 
innovativa lösningar med och påverkar 
utvecklingen av ett stort antal stadsut-
vecklingsprojekt både i Sverige och 
internationellt. Det kan vara allt från 
projektering av vägar och kollektivtrafik 
till att skapa framtidens sjukhus, bostäder, 
belysning och akustik. ÅF bidrar med 
expertkunskap om hållbarhetsfrågor  
och sociala perspektiv. Kommunal 
avfallshantering, bevarande av kulturarv 
och utveckling av trygga och tillgängliga 
grönområden är exempel på områden 
som ÅF arbetar med.

ÅF deltar i utbyggnaden av framti-
dens digitala infrastruktur – fiber. I takt 
med att fler och fler samhällsfunktioner 
digitaliseras är det viktigt att alla männ-
iskor, oavsett var man bor, får samma 
möjligheter att ta del av digitaliseringen. 
ÅF  
är en viktig aktör i det nationella arbetet 
med att nå Sveriges bredbandsmål som 
säger att 90 procent av befolkningen 
senast 2020 ska ha tillgång till hög- 
hastighetsbredband om 100 Mbit/s.

Green Advisor Report
Läs mer om ÅFs hållbara lösningar i  
Green Advisor Report som finns att ladda 
ner på afconsult.com/sustainability

ÅF är med och driver utvecklingen kring framtidens 
städer, där allt högre krav ställs på klimatanpassade 
och trygga miljöer.

1) Enligt Naturvårdsverket: ”En cirkulär ekonomi bygger på 
kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras 
så länge som möjligt och avfall elimineras. Det innebär att en 
produkt som har nått slutet av sin livscykel fortsätter att ut

 nyttjas i ny produktion och den skapar därmed ytterligare värde.”
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Ansvarsfulla affärer 

Mål för ansvarsfulla affärer 
ÅFs uppförandekod omfattar krav på god 
affärsetik som inte kränker mänskliga 
rättigheter eller accepterar korruption. 
Vidare förespråkas goda arbetsvillkor 
och minimal miljöpåverkan. För att följa 
upp att detta uppfylls har följande mål 
utvecklats. 
• ÅF ska leverera tjänster som når upp 

till eller överträffar kundernas för-
väntningar. 

• ÅFs uppdrag ska uppfylla FN Global 
Compacts tio principer för hållbart  
företagande. 

• ÅF ska bedriva sina affärer på ett
sådant sätt att vi minskar den interna 
miljö-påverkan såsom CO2-utsläpp.

Uppföljning av målen 
År 2016 kommer målen att förankras i 
organisationen och handlingsplaner, 
aktiviteter och uppföljningsprocesser 
kommer att implementeras. För de 
områden och mål som ÅF inte har mät-
bar data kommer 2016 att användas som 
basår för utveckling av rutiner och upp-
följningsprocesser. Målen kommer att 
mätas genom följande tillvägagångsätt:

Öka kundnöjdheten 
Kundnöjdheten mäts genom de kund-
undersökningar som görs i ÅFs affärs-
system efter avslutat projekt. 2016 blir 
basår då en rutin ska sättas upp för att 
inhämta och utvärdera resultaten. Där-
efter kommer målet att brytas ner i olika 
delmål. 

 Säkra efterlevnad  
av FN:s Global Compact 

För att säkra efterlevnaden av FN:s 
Global Compact i anbudsskedet görs en 
riskbedömning av uppdraget utifrån ett 
antal hållbarhetskriterier kopplade till 
de tio principerna. Syftet är att tidigt 
fånga upp möjliga risker kopplade till 
projektet och, om nödvändigt, göra en 
fördjupad riskanalys, så kallad SRA 
(Sustainability Risk Assessment). Analysen 
syftar till att identifiera eventuella risker 
och ge rekommendationer för hur dessa 
kan åtgärdas. Under 2015 gjordes för-
djupade analyser av sju projekt. I två 
fall krävdes en åtgärdsplan för att möta 
och åtgärda riskerna. Bland annat 
genomgick konsulterna, kopplade till 
ett av projekten, en fördjupad antikor-
ruptionsutbildning.

Nolltolerans mot korruption
De hållbarhetsrisker som kan uppstå i 
ÅFs uppdrag skiljer sig avsevärt mellan 
olika affärsområden, projekt och 
marknader. ÅF har därför utvecklat 
verktyg och metoder för att säkerställa 
att ÅFs hållbarhetspolicy och uppfö-
randekod följs i hela verksamheten. Ram-
verket för antikorruption är även inte-
grerat i riskhanteringsprocessen. ÅF 
har nolltolerans mot alla former av kor-
ruption, utpressning och mutor. Inom 
ramen för verksamhetslednings-syste-
met görs även interna revisioner av 
processer, projekt och fysiska platser. 
Under året rapporterades inga fall av 
korruption.

Minska CO2-utsläpp 
Större delen av ÅFs utsläpp är relaterade 
till tjänsteresor. För att uppmuntra till 
hållbart resande har ytterligare elbilar 
införskaffats under 2015 som tjänste- 
fordon och laddstationer för elhybrid-
bilar har installerats på ett flertal kontor. 
ÅF tecknade även ett avtal som prioriterar 
elbilar vid beställning av taxiresande för 
att främja elbilsmarknaden. En intern 
medvetenhet har skapats bland medar-
betarna, exempel på detta är att 50 procent 
av ÅFs hyrbilar är miljöbilar. Jämfört 
med föregående år har flygresor ökat 
med 12 procent, men tågresor har ökat 
ännu mer, med hela 31 procent. ÅF följer 
upp sina utsläpp genom en klimatrapport 
där koldioxidutsläpp per medarbetare 
sammanställs.

en av ÅFs viktigaste uppgifter är att säkerställa att uppdragen utförs på ett 
ansvarsfullt sätt. ÅF genomför sina uppdrag i 100 länder över hela världen och  
har därför en systematisk process och rutin för att säkra att dessa utförs enligt 
FN Global Compacts principer. 

2

 Ett exempel på att pluginhybrider fungerar väl 
i stadsmiljö är när det finns tillgång till ladd
ningsmöjligheter. Rekordet för denna V60 D6 
är 5 980 km på 42 liter diesel.

+12% flygresor*

50% andel miljöbilar / hyrbilar

+31% tågresor

*  Att flygresorna ökat beror på att ÅF har expanderat sina 
affärer och har projekt i fler länder jämfört med 2014
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Mål för attraktiv arbetgivare 
• Öka andelen kvinnor bland de 

anställda. 
• Öka medarbetartillfredsställelsen. 
• Ledarskapet karaktäriseras av ett 

högt förtroende för den närmaste 
chefen.

• Nolltolerans mot mobbning och 
diskriminering.

Uppföljning av målen 
År 2016 kommer målen att förankras  
i organisationen. Handlingsplaner, 
aktiviteter och uppföljningsprocesser 
kommer att inrättas. Målen kommer  
att mätas genom följande tillvägagångs-
sätt: 

Öka andelen kvinnor 
Till år 2020 ska 30 procent av samtliga 
anställda vara kvinnor. Målet följs upp 
genom månatlig personalstatistik. 
Genom HR-processer strävar ÅF efter 
jämställda rekryteringar till chefsposi-
tioner och genom olika aktiviteter ökas 
andelen sökande kvinnor till ÅF. 

Öka medarbetartillfredsställelsen 
Olika faktorer påverkar medarbetarnas 
trivsel på jobbet. Genom olika aktivite-
ter och insatser strävar ÅF efter att  
höja medarbetartillfredsställelsen. 
Detta kommer att mätas genom med-
arbetarundersökningen.

Ökat förtroende för ÅFs ledare 
ÅFs chefer ska utöva modernt ledar-
skap som präglas av jämställdhet, 
mångfald och inkludering. Genom 
utbildning och praktiskt ledarskap  

är målsättningen att höja förtroendet 
för ÅFs chefer bland medarbetarna. 
Även detta kommer att mätas genom 
medarbetarundersökningen.

Nolltolerans mot diskriminering 
Det råder nolltolerans mot diskrimine-
ring. Genom medarbetarundersök-

ningen och visselblåsarfunktionen får 
organisationen kännedom om och kan 
vidta åtgärder för att motverka alla  
tendenser till diskriminering.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är viktigast för kvaliteten och konkurrenskraften i ÅFs erbjudande.  
i takt med att ÅF växer rekryteras och införlivas nya medarbetare kontinuerligt i 
företaget. Mycket görs för att attrahera de bästa talangerna och stor vikt läggs vid 
att öka andelen kvinnor. De anställda erbjuds stora möjligheter i en stark gemensam 
företagskultur och får chansen att bidra till en hållbar utveckling genom ÅFs uppdrag.

3
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Vad gör du på ÅF? 
– Jag arbetar på policy och regelverksavdel

ningen. Mitt expertområde är främst utvecklingen av förnybar 
energi och resurseffektivisering. Redan under mitt första år  
på ÅF fick jag möjlighet att arbeta med projektledning och 
kommersiella aktiviteter och att hitta nya marknader och 
kunder, med målet att föra dem närmare de hållbara spjut
spetslösningar som utvecklas inom ÅF.

Nyligen blev jag antagen till ÅFs Talent Management  
Program 2016. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla mina 
kompetenser, utvidga mitt nätverk inom företaget och att 
använda min hela potential.

Berätta om Madridkontoret. 
– Vi är ett blandat internationellt team med medarbetare från 
15 länder. Var och en tillför något speciellt vilket gör gruppen 
innovativ och unik.

Många kollegor har känt varandra under flera år vilket  
skapar en speciell atmosfär där man lätt kan be om råd och 
återkoppling eller diskutera idéer. Det underlättar för nya 
medarbetare att komma in i teamet och snabbt komma  
igång i jobbet. 

Eugenia Seleskerova,  
Senior Energy Consultant, division International  
på ÅF sedan 2009, Madrid

Vad jobbar du med just nu? 
– Jag bygger upp och utvecklar en grupp med 

kompetenser inom planering och projektstyrning för industri
branschen i Västsverige.

Just nu jobbar jag med Västlänken, är ansvarig för tidplane
ringen och samordningen av alla delprojekts tidplaner. Primärt 
sätter jag upp struktur, analyserar projektets tids och arbets
åtgång, ser över status, kritiska moment samt tidplanens 
handlingsutrymme. Jag räknar fram vad som är kritiskt och 
vilka marginaler som finns för att möta tid och budgetkraven, 
allt i relation till projektets olika faser.

Hur hjälper ÅF sina kunder att bli mer hållbara? 
– För ÅF är projektplanering och projektstyrning en konstart.
Vi ser till att projekten, ofta stora och komplexa, är kostnads 
och tidseffektiva, håller kvalitet samt förebygger risker och 
arbetsmiljörisker. Med hjälp av avancerade verktyg och pro
gramvaror planerar vi arbeten i nödvändiga detaljer för att 
säkerställa projektleveransen. Vi effektiviserar resurser och  
förbereder åtgärder för att möta oförutsedda utmaningar  
och behov. Skräddarsydda lösningar åt kunden efter bransch  
är mitt motto. Det gäller att hänga med och använda det 
senaste inom tekniken. Att ligga i framkant och att vara en  
del av utvecklingen. 

Elliot Badal , Team Leader,  
Planering och projektstyrning, division Industry,  
på ÅF sedan 2013, Göteborg
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Mångfald av talanger 
för tillväxt och 
innovationskraft

Som ett snabbt växande företag är ÅF 
ständigt på jakt efter de bästa talangerna 
på marknaden. Den mångfald av talanger 
som finns i organisationen bidrar till en 
ökad innovationskraft hos såväl kunder 
som samhället i stort, samt gör ÅF till ett 
föredöme bland arbetsgivare.

Ett av de viktigaste målen för HR-arbetet 
är att skapa en sammanhållen organisa-
tion över lands- och divisionsgränser med 
en gemensam företagskultur samt syn på 
ledarskap och karriärutveckling. Detta är 
en ständigt pågående process givet ÅFs 
snabba tillväxttakt.

Under de senaste tre åren har ÅF förvär-
vat 28 verksamheter och drygt 1 000 
medarbetare har anställts via dessa för-
värv. Nära 1 300 medarbetare nyrekryte-
rades till prov- och tillsvidareanställ-
ningar under 2015. Den snabba tillväxt-
takten understryker behovet av en stark 

ÅF strävar efter en inkluderande företagskultur där medarbetarna får växa 
tillsammans. Målsättningen är att skapa en global kompetensbaserad  
organisation som präglas av samverkan mellan en mångfald av talanger.

Emma Claesson 
HR och kommunikationsdirektör

Vilka har varit de största framgångarna och vad har  
ni prioriterat under året?
– Mycket glädjande är att vi har gått framåt så starkt i Univer
sums arbetsgivarranking. Vi har satsat hårt för att stärka vårt 
arbetsgivarvarumärke ytterligare, både ur ett internt och 
externt perspektiv. 

Vi har genomfört en rad nya initiativ där bland annat ÅF 
Future Talent kan nämnas, vårt nystartade studentprogram.  
Ett annat initiativ är vårt samarbete med Arbetsförmedlingen 
där målet är att bredda basen för vår kompetensförsörjning 
genom att skapa praktikplatser för invandrade civilingenjörer.

Vi har vidare genomfört en omorganisation inom HR med  
syftet att arbeta mer fokuserat med frågor som rör kompetens
försörjning, karriär samt ledarutveckling.

Vilka områden kommer att stå i fokus under 2016?
– Till att börja med ska 2015 års medarbetarundersökning följas 
upp i hela organisationen. Den visade ett överlag bra resultat 
och nu ska varje enhet arbeta vidare med sådant som kan för
bättras. Här ser vi att frågor som rör kulturbygge, ledarskap  
och internkommunikation kontinuerligt behöver prioriteras  
och stärkas.

En stor utmaning som följer av ÅFs tillväxtstrategi är den höga 
förvärvs och rekryteringstakten. För att nå våra tillväxtmål krävs 
en professionell och effektiv rekryteringsprocess som säkerställer 
en förstklassig kandidatupplevelse. Detta och frågan om intern 
rörlighet ska vi jobba vidare med under 2016. 
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och gemensam företagskultur, samt 
gemensamma processer, rutiner, regel-
verk och system.

En mängd olika karriärvägar
ÅF är ett företag som är fyllt av möjlig-
heter och spännande utmaningar för sina 
medarbetare. Företagets storlek och 
bredd, med 39 000 uppdrag, som spän-
ner över ett stort antal teknikgrenar och 
branscher och 11 000 kunder i över 100 
länder, erbjuder många utvecklingsmöj-
ligheter.

ÅF har ett eget ramverk för karriär-
utveckling som kallas för ÅF Career 
Model. Denna modell tydliggör de olika 
karriärvägarna på ÅF och stöttar utveck-
ling i olika riktningar beroende på upp-
satta karriärmål. ÅF Career Model 
sträcker sig utöver de traditionella  
karriärvägarna som chef, specialist och 
projektledare. Karriärmodellen är en  
viktig del i bygget av en stark gemensam 
företagskultur.

Utbildningar via ÅF Academy
ÅF Academy är organisationens utbild-
ningsplattform som stödjer ÅFs olika 
karriärvägar. Utbudet innehåller en 
mängd olika kurser och utbildningar - 
från grundkurser för nya konsulter till 
specialinriktade vidareutbildningar som 
anpassats efter individens behov och den 
kompetens som efterfrågas av kunderna. 
Alla utbildningar genomsyras av ÅFs 
värderingar och en grundsyn på gott 
affärsmannaskap. Både interna och 
externa personer är utbildare och före-
dragshållare. Förutom fortbildning och 
kompetensutveckling bidrar ÅF Aca-
demy även till att medarbetarna får ett 

större nätverk inom företaget, vilket är 
till nytta i det dagliga arbetet och ökar 
möjligheterna till nya affärer.

Obligatorisk chefsutbildning
För att ÅF ska kunna växa behöver verk-
samheten skickliga chefer som är duk-
tiga på att utveckla ÅFs affär och medar-
betare. Förutom att vara kunniga inom 
sitt teknikområde behöver de även vara 
affärsmässiga säljare samt kommunika-
tiva och motiverande ledare som bygger 
starka team.

Alla nytillträdda chefer på ÅF går en 
chefsutbildning som innehåller olika 
delar såsom ledarskap, ekonomi och  
försäljning.

Talent Management Program
Inom ramen för EVEN ODDS finns ett 
ledarskapsprogram för kvinnor. Syftet 
med programmet är att utveckla och 
stärka ett antal utvalda talangfulla kvin-
nor med ledarpotential. Programmet 
kombinerar lärande med erfarenhetsut-
byte och alla deltagare erbjuds en senior 
mentor.

Specialistutbildningar 
ÅF Academy utbildar projektledare för 
att bli certifierade enligt bland annat den 
europeiska certifieringsstandarden 
IPMA (International Project Manage-
ment Association) på fyra nivåer. ÅF är 
det bolag i Sverige med flest medarbe-
tare som är certifierade projektledare. 
ÅF Nuclear Academy är en kompetens-
satsning inom kärnkraft som möter de 
ökande kraven från myndigheterna och 
kärnkraftsindustrin. Utbildningarna 
leder till kompetenscertifiering på fyra 

nivåer. Utbildningarna och certifierings-
möjligheterna är även öppna för kunder 
och andra intressenter. Totalt har 516 
personer certifierats sedan 2009.

Ledarutbildning
ÅFs företagsledarutbildning, Business 
Executive Leadership Programme 
(BELP), är ett samarbete med Stockholm 
School of Economics Executive Educa-
tion (fd IFL) som riktar sig till utvalda 
chefer. Programmet sträcker sig över ett 
år och ger deltagarna djupare förståelse 
för ÅF som företag samt kunskaper om 
strategi, internationellt ledarskap och 
kommunikation. Det ger också tillgång 
till värdefulla nätverk i organisationen. 
Utbildningen arrangeras vartannat år, 
och genomförs igen 2016.

Bättre balans med EVEN ODDS
ÅFs övergripande medarbetarmål är 
bättre balans mellan könen bland både 
konsulter och chefer. Ett delmål är att 
andelen kvinnliga chefer och medarbe-
tare totalt ska uppgå till minst 30 pro-
cent år 2020. År 2015 var andelen kvinn-
liga medarbetare (prov- och tillsvidare-
anställda) på ÅF totalt 23,2 procent. 
Andelen kvinnliga konsulter uppgick till 
21,5 procent och andelen bland cheferna 
till 14,4 procent. Av rekryteringarna 
under 2015 utgjorde andelen kvinnor 
28,0 procent.

För att uppnå målet om en högre andel 
kvinnor startades i slutet av 2013 EVEN 
ODDS – ett ramverk för ett fokuserat 
jämställdhetsarbete. Inom ramen för 
EVEN ODDS driver ÅF ett antal olika 
aktiviteter. Arbetet inom Employer Bran-
ding och rekrytering har setts över för att 

Vad arbetar du med och vad är mest 
spännande med ditt jobb?  

– Jag är hydrolog och hydrogeolog och jobbar som konsult 
främst i stora projekt som Förbifart Stockholm, Ostlänken 
och Västlänken. Dessutom arbetar jag som forskare med 
fokus på klimat, mark och vattenförändringars påverkan 
på väg och järnvägsinfrastruktur samt strategier och 
åtgärder för hur denna påverkan ska kunna minskas och 
hanteras. Jag har genom min kompetens och mitt stora 
engagemang, både som forskare vid Stockholms universitet 
och som konsult på ÅF, lyckats öppna nya möjligheter till 
samverkan mellan olika samhällsaktörer, markägare,  
ansvariga myndigheter och företag. 

Bland annat arbetar vi med de översiktliga översväm
ningskarteringar som visar de områden som hotas av  
översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå. 
Extrema väderförhållanden är något som vi kommer  
att få se mer av och behöver ta hänsyn till.

Zahra Kalantari Teknologie doktor (KTH) och teknisk  
expert inom mark och vattenteknik, division Infrastructure,  
på ÅF sedan 2014, Stockholm
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säkerställa att ÅF attraherar både kvinnor 
och män. Vid chefstillsättningar finns ett 
krav om att minst en kvinnlig kandidat  
ska vara med i urvalet. De två senaste åren 
har en fokuserad rekryteringskampanj, 
Ladies’ Month, genomförts som innebär 
att under en månads tid nyanställs enbart 
kvinnor.

Tillsammans med kvinnliga studenter 
vid Kungliga Tekniska Högskolan i  
Stockholm driver ÅF ett mentorskaps-
initiativ som ska stötta och inspirera unga 
kvinnor att välja teknik. 

Förutom jämställdhet mellan könen 
arbetar ÅF strukturerat för att öka 
mångfalden. Under hösten har ÅF, till-
sammans med Arbetsförmedlingen, 
inlett ett pilotprojekt för att attrahera 
och anställa fler ingenjörer med utländsk 
bakgrund. Programmet innehåller prak-
tikperiod, mentorskap, nätverkande och 
kompetensutveckling. 

Höga index i medarbetarundersökning
ÅF genomför regelbundet en medarbetar-
undersökning som bland annat mäter 
hur väl medarbetarna trivs, hur stolta de 
är över sitt arbete, om de har förtroende för 
sin chef och om de känner gemenskap med 
sina kollegor. Medarbetarundersökningen 
är ett viktigt verktyg för att säkerställa att 
ÅF behåller kompetenta medarbetare. 
Under 2015 genomfördes en fullskalig 
medarbetarundersökning som visade att 
ÅFs nyckeltal, medarbetarindex och 
ledarskapsindex, ligger kvar på samma 
höga nivå som vid mätningen 2013. 

Bland årets särskilt positiva utfall 
noteras höga siffror för samarbete inom 
teamet och förtroende för den närmaste 
chefen. ÅFs medarbetare tycker också att 
de har ett meningsfullt jobb där deras 
kompetens och kunskaper tas till vara. 

Frågor som fick lägre ”betyg” i under-
sökningen var tydliga karriärvägar och 
kompetensutveckling. ÅFs relativt nya 
ramverk för karriärutveckling kommer 
att utvecklas ytterligare under 2016. En 
stor satsning inleddes under 2015 för att 
vidareutveckla ÅF Academy.

Svarsfrekvensen i årets undersökning 
var 83 procent. Varje chef är ansvarig för 
att informera sin enhet om de egna 
resultaten av enkäten och varje enhet ska 
definiera två till tre fokusområden att 
arbeta med under det kommande året.

Tydlighet vid lönesättning
I Sverige arbetar ÅF och de fackliga orga-
nisationerna sedan några år tillbaka med 
ett eget system för lokal lönebildning. 

Systemet bygger på att den närmaste 
chefen har en klar uppfattning om löne-
utrymmet i förhållande till sin egen verk-
samhets lönsamhet, marknadssituation, 
efterfrågan, prestationer och utveckling. 
Cheferna har ett stort ansvar för att 
lönerna sätts efter tydliga motiveringar.

Rörlig ersättning som tillägg till fast 
lön är vanligt inom ÅF. Ersättningen kan 
antingen vara baserad på enhetens resul-
tat eller kopplad direkt till den personliga 
prestationen.

En koncernövergripande lönekartlägg-
ning påbörjades strax före årsskiftet.  
Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhin-
dra osakliga skillnader i lön mellan kvin-
nor och män i Sverige. Resultatet mynnar 
ut i en likabehandlingsplan som infogas  
i ÅFs övergripande jämställdhetsplan.  
Projektet slutförs i början av 2016.

Förmåner varierar mellan länder bero-
ende på kultur och skattelagstiftningar. 
Exempel är tjänstepension, försäkringar 
och tillgång till tjänstebil. Andra exempel 
är ett generöst friskvårdsbidrag för med-
arbetarna i Sverige, medan samtliga med-
arbetare har möjlighet att hyra något av 
de fritidshus och lägenheter som ägs och 
förvaltas av ÅFs Personalstiftelse.

ÅF har kollektivavtal med Sveriges 
Ingenjörer (Svenska Ingenjörer) och 
Unionen, Sveriges största privata sektorn 
fackförening. Majoriteten av ÅFs 
anställda omfattas av kollektivavtal.

Arbetsmiljö får ökat fokus
Under 2015 certifierades ledningssystemet 
för hälsa och säkerhet med rutiner och 
processer för att uppfylla kraven i 
OHSAS 18001. Implementeringsinsatser 
såsom utbildningar och utvärderingar 
för att minimera risker inom hälsa och 
säkerhet genomfördes. Extern revision 
baserat på kraven i OHSAS 18001 
genomfördes 2015 och några ytterligare 
implementeringsinsatser i början av 
2016 kommer att slutföras för att uppnå 
certifiering enligt OHSAS 18001.

I ÅFs intressentdialog med medar-
betare rankades psykosocial och fysisk 
arbetsmiljö som de viktigaste parame-
trarna. Arbetsmiljö har också fått större 
uppmärksamhet i det strategiska HR-
arbetet under 2015.

Utbildning i säkerhet
Det finns anställda som arbetar på risk-
arbetsplatser inom ramen för uppdrag hos 
kund. Samtliga utbildas i säkerhet utifrån 
de krav som finns på de olika arbetsplatser 
där en given ÅF-konsult verkar. 

Exempel på aktiviteter för att förbättra 
den fysiska kontorsarbetsmiljön under 
året var utveckling av riktlinjer för hur 
en kontorsarbetsplats ska se ut och 
fungera. Detta skedde i samråd med 
fackliga företrädare. Chefer på ÅF har 
möjlighet att avropa ergonomironder 
genom företagshälsovården. 

Under 2015 anmäldes 19 skador från 
verksamheten i Sverige. Sjukfrånvaron 
ökade något under 2015, till 2,5 procent 
jämfört med 2,2 procent under 2014. 
Statistik gällande sjukfrånvaro analyseras 
månadsvis på ledningsnivå, vid behov tas 
handlingsplaner fram som noggrant 
följs upp.  

Psykosocial arbetsmiljö
Området psykosocial arbetsmiljö har fått 
större uppmärksamhet det senaste året. 
Diskriminering, mobbning, kränkande 
särbehandling och hög arbetsbelastning 
kan leda till stressrelaterade sjukdomar. 

Personer som upplevt sig diskrimi-
nerade eller utfrysta på ÅF har minskat 
med 22 procent, från 194 fall 2013 till 151 
fall 2015 enligt ÅFs medarbetarunder-
sökning. Under samma period har antalet 
medarbetare ökat med 12 procent, från 
6 666 till 7 453. Det är den närmsta chefens 
ansvar att hantera frågan, om det kommer 
chefen till känna, men upplevd diskrimi-
nering rapporteras inte alltid. Därför är 
det viktigt att jobba förebyggande mot 
diskriminering med ett brett mångfalds- 
och inkluderingsarbete. 

ÅF jobbar kontinuerligt med att 
utveckla ÅFs ledarutbildning för att 
skapa ett inkluderande ledarskap där 
chefer ska kunna upptäcka ohälsosamma 
arbetssituationer och diskriminering. 
Chefer har även fått bättre tillgång till 
statistik för att kunna ta ett större ansvar för 
uppföljning av arbetstid för sina anställda 
och för att undvika överbelastning. 
Cheferna är ansvariga för att rehabilitera 
långtidssjukrivna med stöd av företags-
hälsovården. Vilket ligger i linje med de 
nya föreskrifterna för arbetsmiljö som 
kom i mars 2016. 

ÅF använder sig även av friskvårds-
bidrag för att uppmuntra anställda till en 
hälsosam livsstil. Friskvårdsbidraget 
omfattar en rad av aktiviteter från gymkort 
till massage och kostrådgivning.
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*  Alla tillsvidareanställda och provanställda.

Könsfördelning 2015* kvinnor Män

Konsulter

21,5% 

Chefer

14,4%

Rekryterade  

28,0%

Medarbetare  
totalt

23,2%

Ännu en framgångsrik 
Ladies’ Month
För andra året i rad arrangerade ÅF kampanjen Ladies’ 
Month i oktober 2015. Under denna månad skrevs nya 
anställningskontrakt enbart med kvinnor. De män som 
kvalificerade sig för jobb denna månad skrev anställ
ningskontrakt följande månad.

Kampanjen resulterade i att 67 nya kvinnor anställ
des på ÅF under oktober, en ökning med 22 procent 
jämfört med Ladies’ Month föregående år. 

Även det totala antalet kvinnor som intresserade  
sig för ÅF som arbetsgivare ökade under oktober.

– Vi fick en ökning av kvinnliga sökande med 24 
procent under oktober jämfört med föregående års 
Ladies’ Month. Vi kan också konstatera att Ladies’ 
Month även lockar män till ÅF. Jämställdhet är en  
viktig aspekt när man väljer arbetsgivare för såväl 
män som kvinnor, säger Emma Claesson, HR och 
kommunikationsdirektör på ÅF.

Nyamko Sabuni, hållbarhetsdirektör på ÅF:
– För ÅF är Ladies’ Month en strategisk åtgärd 

för att locka fler kvinnor till ÅF. Målet är att vi ska ha 
30 procent kvinnor på alla nivåer fram till 2020, och 
det är en förutsättning för att vi ska fortsätta att  
vara innovativa och framgångsrika i framtiden. 

2015 gjordes något nytt för att sprida kännedom  
om kampanjen. En musikvideo togs fram och låten 
Curious lanserades, ett nytt grepp för att locka  
kvinnor till ingenjörsyrket. Musikvideon finns på  
youtube.com.

Johanna Sjöberg (JosJ) sångerskan som också är teknologstudent på  
Lunds Universitet och studerar Maskinteknik med inriktning teknisk design.
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Utbildning 2)
% 2015 2014 2013 2012 2011

Post examina licensiat  
eller doktor 3,1 3,8 3,5 3,7 3,7

Akademisk examen 60,8 59,7 59,5 57,4 54,1

Annan eftergymnasial 
utbildning 17,6 16,1 15,8 15,6 16,4

Gymnasial utbildning  
(inkl. grundskola) 18,5 20,4 20,3 23,3 25,8

Medelålder 1)
ÅR 2015 2014 2013 2012 2011

41,3 41,1 41,3 41,1 42,8

Sjukfrånvaro 1)
% 2015 2014 2013 2012 2011

2,5 2,2 2,1 2,0 1,9

Anställningstid 2)

% 0–2 år 2–5 år 5–10 år 10–20 år >20

34,2 30,8 19,7 10,8 4,6

Åldersfördelning 1)

%
2015 
män

2015 
kvinnor

2014 
män

2014 
kvinnor

–29 13,0 5,5 14,4 5,1

30–39 23,0 7,9 23,3 8,0

40–49 19,3 5,9 19,2 5,6

50–59 13,4 2,7 12,9 2,5

60– 8,4 0,9 8,0 1,0

Totalt 77,1 22,9 77,8 22,2

Vad jobbar du med just nu?  
– Jag kom till ÅF 2001 och jobbar idag 

som teknisk specialist och projektledare och hjälper 
även till med försäljning och mentorskap. Möjligheten 
till variation och utmanande uppdrag är viktig för mig. 

Just nu jobbar jag med nästa generations mobila 
satellitkommunikationssystem. Utvecklingen inom 
satellitområdet drivs mycket av ITentreprenörers 
satsningar på rymden för global internetåtkomst och 
kommersiella högupplösta jordobservationer. Man tar 
fram helt nya sätt att bygga, skjuta upp och driva 
satellitsystem. De kan göras mycket mindre och  
billigare än traditionella system, samtidigt som  
digitalisering, mjukvarustyrning och nya sensor  
och kommunikationsteknologier ger hög prestanda 
och flexibilitet. Gröna bränslen har också börjat 
introduceras. Mycket spännande!

Johan Tenstam  
Civilingenjör, seniorkonsult med 26 års erfarenhet av mobila  
kommunikations och sensorssystem, division Technology, Uppsala

1) Alla anställningsformer
2) Alla tillsvidareanställda och provanställda.
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IVA – Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien 
IVA skapar nytta för samhället genom att 
främja teknisk och ekonomisk vetenskap 
och näringslivets utveckling. ÅFs VD 
Jonas Wiström har en aktiv roll som 
styrelseledamot i IVAs näringslivs råd. 

Business Sweden
Business Swedens syfte är att hjälpa 
svenska företag i nära 50 av världens 
mest intressanta marknader. ÅFs VD 
Jonas Wiström är aktiv som styrelse-
ledamot och för dialoger kring hållbara 
affärer i exportmarknader. 

Sustainable Innovation
ÅF är aktiva inom ett flertal innovations-
projekt i Sustainable Innovation. Fören-
ingen driver ett flertal projekt som 
fokuserar på mobilitet, bebyggelse, och 
smarta system som stödjer hållbara inno-
vationer och samverkan mellan företag, 
forskare, och entreprenörer. 

NIR – Näringslivets internationella Råd
NIR stöttar näringslivets långsiktiga 
intressen och arbetar med social och 
ekonomisk utveckling på marknader 
som är politiskt, ekonomiskt eller socialt 
komplexa. Konkret sker arbetet i form av 
kapacitetsutveckling, utbildningar eller 

rapporter. Hållbarhetsdirektör Nyamko 
Sabuni är aktiv som styrelseledamot. 
Medlemskapet sträcker sig tom 2016.

ÅF engagerar sig i nästa generations 
ingenjörer
Förutom strategiska partnerskap så 
engagerar sig ÅF i samhällsfrågor kopplade 
till ÅFs omvärld. Ett exempel på detta är 
ÅFs och Fortums samarbete för att öka 

kunskap inom teknik och hållbar utveckling 
genom projektet Fortbildning inom 
NT & Hållbar utveckling. ÅF stärker 
lärarnas kunskap om hur de kan locka 
fler unga till yrken inom natur, teknik 
och hållbar utveckling.

Strategiska partnerskap och 
samhällsengagemang 

ÅF är aktiv i en rad olika initiativ och strategiska partnerskap för omvärldsbevakning 
och för att kunna påverka och driva hållbar utveckling i olika näringslivsforum. 

ÅF genomför tusentals uppdrag varje år och vår ambition är att vara den tekniska konsult som bäst kan lösa 
framtidens utmaningar. För att kunna vara det långsiktigt måste vi även fortsättningsvis kunna anställa personer 
med kunskaper inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, förklarar ÅFkonsulten Kajsa Fougner.
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hÅLLBArhetSDAtA

Nuläget 2015 
Under 2015 tog ÅF fram en ny hållbarhetsstrategi med nya 
fokusområden som stäcker sig till 2020. Nya uppföljnings-
system, mätverktyg och mätetal kommer att tas fram under 
2016 för att användas och följas fram till 2020. 

Mål Hållbara lösningar
Nedanstående mål har identifierats för fokusområdet Hållbara 
lösningar.
• ÅF levererar förnybara moderna energilösningar och skapar 

ständiga energieffektiviseringar.
• Genom innovativa lösningar bidrar ÅF till hållbara industri-

processer som förbereder för den cirkulära ekonomin.
• ÅF föreslår lösningar som gör städer och infrastruktur 

inkluderande, säkra och hållbara.

Mål Ansvarsfulla affärer
Följande mål har identifierats för fokusområdet Ansvarsfulla 
affärer.
• ÅF ska leverera tjänster som når upp till eller överträffar 

kundernas förväntningar. Genom att leverera ständigt hög 
kvalitet ska kundnöjdheten kontinuerligt öka.

• Alla ÅFs uppdrag ska uppfylla FN:s Global Compacts tio 
principer för hållbart företagande. Internrevisioner genom-
förs för att säkerställa att ÅFs uppförandekod uppfylls.

• ÅFs uppdrag ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. 
ÅF följer upp klimatavtrycket från verksamheten med ambi-
tionen att minska klimatutsläppen. För årets resultat,  
se tabell Klimatpåverkan 2009–2015.

Mål Attraktiv arbetsgivare
Under året har följande mål identifierats för fokusområdet  
Attraktiv arbetsgivare. 
• ÅF ska höja andelen kvinnor på alla nivåer till 30 procent. 

Se resultat i tabellen, Jämställdhet och mångfald.
• ÅF ska höja medarbetarnöjdheten.
• Alla medarbetare ska ha högt förtroende för sin närmaste 

chef.
• På ÅF gäller nolltolerans mot alla former av utfrysning 

och diskriminering.

Hållbarhetsdata

Försäljningen av ÅFs ryska verksamhet Lonas år 2014 
innebar att andelen prov- och tillsvidareanställda kvinnor 
sjönk från 23,4 procent i juni 2014 till 21,7 procent i juli 
2014.

Under 2015 har andelen åter ökat, bland annat tack vare 
aktiviteter som Ladies’ Month, och vid årsskiftet var 
andelen kvinnliga anställda i koncernen 23,2 procent.

Attraktiv arbetsgivare – data 2015  

Jämställdhet och mångfald 

Fördelning 2015*, % Män Kvinnor
Ålder  

<30
Ålder 

30-50
Ålder  

>50

Styrelse 70,0 30,0 0 25,0 75,0

Koncernledning 63,6 36,4 0 36,4 63,6

Chefer 85,6 14,4 0,4 66,2 33,4

Konsulter 78,5 21,5 20,5 57,6 21,8

Admin-personal 25,0 75,0 8,9 57,4 33,7

Totalt 76,8 23,2 17,8 58,6 23,6
*Alla tillsvidareanställda och provanställda.

Jämställdhet divisioner
  2015   2014

Andel kvinnor*, % Chefer Medarbetare Chefer Medarbetare

Division Industry 11,2 20,1 9,9 13,8

Division Infrastructure 14,8 25,5 13,5 25,9

Division International 9,0 19,2 8,7 19,8

Division Technology 20,4 17,4 23,0 21,0

ÅF AB 50,0 58,3 36,8 60,0

*Alla anställningsformer. 

Medarbetarundersökningen 
2015 2013

Alla medarbetare skall ha högt förtroende för sin närmaste chef. 
(Mäts genom ledarskapsindex i Medarbetarundersökningen), % 69 69

ÅF ska höja medarbetarnöjdheten. (Mäts genom  
medarbetarindex i Medarbetarundersökningen), % 67 67

På ÅF gäller nolltolerans mot alla former av utfrysning och  
diskriminering. (Mäts genom Medarbetarundersökningen), antal 151 194

Kompetensutveckling 
Antal utbildningstimmar per  
genomsnittligt årsanställd, totalt 2015 2014 2013

Utbildningstimmar 212 754 219 745 232 084

Genomsnittligt antal  årsanställda 7 453 6 887 6 666

Antal utbildningstimmar/anställd 29 32 35

Lönsamhet 
Direkt skapat ekonomiskt värde, MSEK 2015 2014 2013

Nettoomsättning 9 851 8 805 8 337

Driftskostnader inkl avskrivningar -3 584 -3 253 -3 201

Anställdas löner och förmåner -4 456 -3 932 -3 622

Inkomstskatt och arbetsgivar avgifter -1 201 -1 066 -988

Kvarvarande ekonomiskt värde 609 553 525
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hÅLLBArhetSDAtA

Om rapporten 
Hållbarhetsredovisningen omfattar ÅF-koncernens 
bolag enligt samma principer som för den finansiella 
redovisningen.

Rapporten avser verksamhetsåret 2015. Rapporten 
publiceras årligen, den senaste rapporten gjordes för 
2014 och publicerades i april 2015. Den fristående håll-
barhetsredovisningen är utformad enligt GRI G4 ”Core”. 
Rapporten är inte granskad av tredje part.  
Rapporteringsprinciperna enligt GRI G4 har använts  
för att definiera rapportens innehåll. 

Antalet anställda ökade från 7117 år 2014 till 7852  
2015. I övrigt har inga större förändringar gällande 
rapportens avgränsningar eller omräkningar skett.

Frågor om hållbarhetsrapporten ställs till: Nyamko 
Sabuni, Hållbarhetsdirektör, tel: +46 10 505 00 00.

Klimatpåverkan 2009–2015 

Klimat 
Klimatutsläpp totalt,  
ton CO2-ekv 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Energi 1 911 1 503 2 033 2 162 1 852 1 258 1 110

Resor 8 042 8 159 7 231 6 174 5 783 4 747 4 415

Totala utsläpp 9 953 9 662 9 264 8 336 7 635 6 005 5 525

Klimatutsläpp
per medarbetare, 
kg CO2 ekv per medarbetare 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Energi 257 221 305 408 415 313 283

Resor 1 083 1 201 1 087 1 165 1 297 1 182 1 125

Totala utsläpp 1 340 1 423 1 393 1 573 1 712 1 495 1 408

Beräkningarna avser klimatpåverkan från resor och energi-
användning för alla anställda inom ÅF. I utsläpp från energi 
inkluderas inköpt el, värme och kyla till kontoren. I resor  
inkluderas tjänsteresor med bil, tåg och flyg.
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Styrelsen

Anders Narvinger Marika Fredriksson Staffan Jufors Björn O. Nilsson Maud Olofsson Joakim Rubin Kristina Schauman Anders Snell Anders Forslund Anders Toll

Styrelseordförande, 
ordförande i ersätt-
ningsutskottet och 
ledamot i revisions-
utskottet

Styrelseledamot och 
ledamot i ersättnings-
utskottet

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och 
ledamot i revisions-
utskottet

Styrelseledamot och 
ordförande i revisions-
utskottet

Styrelseledamot och 
ledamot i ersättnings-
utskottet

Styrelseledamot, 
arbetstagar-
representant

Styrelseledamot, 
arbetstagar-
representant

Invald

2011 2013 2014 2010 2013 2012 2012 2009 2012 2009

Född

1948 1963 1951 1956 1955 1960 1965 1950 1974 1955

Utbildning

Civilingenjör, Lunds 
Tekniska Högskola 
samt ekonomexamen, 
Uppsala Universitet

MBA Svenska 
Handels högskolan, 
Helsingfors

Civilekonom, Handels-
högskolan i Göteborg

Teknologie Doktor, Civ. 
Ing., Kungliga Tekniska 
Högskolan

Gymnasieutbildning Civilingenjör, Lin-
köpings Tekniska 
Högskola

Civilekonom, Handels-
högskolan i Stockholm

Civilingenjör Kungliga 
Tekniska Högskolan

Högskoleingenjör, 
Lunds Tekniska 
Högskola

Ingenjör

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF

Styrelseordförande i 
Alfa Laval AB, Capio 
Holding AB, Coor  
Service Management 
Holding AB. 

CFO, Vestas Wind 
system A/S. Styrelse-
ledamot i Ferronordic 
machines.

Styrelseledamot i 
Akelius Residential 
Property AB, Haldex 
AB och Nordens Ark.

Professor, VD och leda-
mot i Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien 
(IVA), docent vid Kung-
liga Tekniska Högskolan. 
Styrelseordförande i 
BioInvent International 
AB och Stiftelsen 
ÅForsk. Styrelseleda-
mot i SwedNano Tech 
AB.

Styrelseordförande i 
Visita. Styrelseleda-
mot i Arise AB, Diös 
Fastigheter AB och 
Envac AB. 

Funding Partner på 
Zeres Capital Partners 
Styrelseledamot i 
Cramo Oyj.

Styrelseledamot och 
ordförande i revisions-
utskottet i Apoteket 
AB, BillerudKorsnäs 
AB, Orexo AB, Coor
Service Management 
Holding AB och Ellos 
Group Holding AB. 
Styrelseledamot i Liv-
försäkringsbolaget 
Skandia, ömsesidigt. 

Styrelseordförande
i Wibax AB och verk-
ställande ledamot i 
Stiftelsen ÅForsk.

Verksam inom ÅF, 
division Industry.

Verksam inom ÅF, 
division Industry.

Arbetslivserfarenhet

VD i Teknikföretagen, 
tidigare VD och  
koncernchef i ABB 
Sverige.

Medlem av bolagsled-
ningen för Volvo Con-
struction Equipment, 
Autoliv och Gambro.

VD för Volvo Last-
vagnar och Volvo 
Penta samt styrelse-
ordförande för Volvo 
Bussar.

vVD för Biovitrum AB, 
VD för KaroBio AB, 
Forskningsdirektör för 
Amersham Pharmacia 
Biotech AB. 

Partiordförande för 
Centerpartiet, Sveri-
ges närings- och 
energiminister under 
åren 2006–2011 samt 
Sveriges vice stats-
minister under åren 
2006–2010.

Senior Partner på
det finska riskkapital-
bolaget CapMan. Chef 
Corporate Finance 
och Dept för Handels-
banken Capital 
Markets. 

Ekonomi- och finans-
direktör på OMX och 
Carnegie samt Apote-
ket AB, VD på Apote-
ket AB och Finanschef 
på Investor AB.

Senior Vice President 
BillerudKorsnäs,
Senior Vice President 
AssiDomän, VD 
Grycksbo, VD Norr-
sundet Bruks AB, 
Ordförande i stiftelsen 
ÅForsk.

Automationsingenjör, 
division Industry.

Besiktningsingenjör, 
projektingenjör på 
division Industry. 

Innehav 2015-12-31

10 000 B-aktier 0 2 000 B-aktier 0 2 000 B-aktier 0 2 500 B-aktier 0 763 B-aktier
2013 års konvertibel-
program: nominellt 
belopp SEK 60 000

254 B-aktier
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Anders Narvinger Marika Fredriksson Staffan Jufors Björn O. Nilsson Maud Olofsson Joakim Rubin Kristina Schauman Anders Snell Anders Forslund Anders Toll

Styrelseordförande,
ordförande i ersätt-
ningsutskottet och 
ledamot i revisions-
utskottet

Styrelseledamot och 
ledamot i ersättnings-
utskottet

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot och 
ledamot i revisions-
utskottet

Styrelseledamot och 
ordförande i revisions-
utskottet

Styrelseledamot och 
ledamot i ersättnings-
utskottet

Styrelseledamot, 
arbetstagar-
representant

Styrelseledamot, 
arbetstagar-
representant

Invald

2011 2013 2014 2010 2013 2012 2012 2009 2012 2009

Född

1948 1963 1951 1956 1955 1960 1965 1950 1974 1955

Utbildning

Civilingenjör, Lunds 
Tekniska Högskola 
samt ekonomexamen, 
Uppsala Universitet

MBA Svenska 
Handelshögskolan, 
Helsingfors

Civilekonom, Handels-
högskolan i Göteborg

Teknologie Doktor, Civ. 
Ing., Kungliga Tekniska 
Högskolan

Gymnasieutbildning Civilingenjör, Lin-
köpings Tekniska 
 Högskola

Civilekonom, Handels-
högskolan i Stockholm

Civilingenjör Kungliga 
Tekniska Högskolan

Högskoleingenjör, 
Lunds Tekniska  
Högskola

Ingenjör

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag utanför ÅF

Styrelseordförande i 
Alfa Laval AB, Capio 
Holding AB, Coor
Service Management 
Holding AB. 

CFO, Vestas Wind 
system A/S. Styrelse-
ledamot i Ferronordic 
machines.

Styrelseledamot i 
Akelius Residential 
Property AB, Haldex 
AB och Nordens Ark.

Professor,VD och leda-
mot i Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien
(IVA), docent vid Kung-
liga Tekniska Högskolan.
Styrelseordförande i
BioInvent International
AB och Stiftelsen
ÅForsk. Styrelseleda-
mot i SwedNano Tech
AB.

Styrelseordförande i 
Visita. Styrelseleda-
mot i Arise AB, Diös 
Fastigheter AB och 
Envac AB. 

Funding Partner på 
Zeres Capital Partners 
Styrelseledamot i 
Cramo Oyj.

Styrelseledamot och 
ordförande i revisions-
utskottet i Apoteket 
AB, BillerudKorsnäs 
AB, Orexo AB, Coor 
Service Management 
Holding AB och Ellos 
Group Holding AB. 
Styrelseledamot i Liv-
försäkringsbolaget 
Skandia, ömsesidigt. 

Styrelseordförande  
i Wibax AB och verk-
ställande ledamot i 
Stiftelsen ÅForsk.

Verksam inom ÅF, 
division Industry.

Verksam inom ÅF,  
division Industry.

Arbetslivserfarenhet

VD i Teknikföretagen, 
tidigare VD och 
koncernchef i ABB 
Sverige.

Medlem av bolagsled-
ningen för Volvo Con-
struction Equipment, 
Autoliv och Gambro.

VD för Volvo Last-
vagnar och Volvo 
Penta samt styrelse-
ordförande för Volvo
Bussar.

vVD för Biovitrum AB, 
VD för KaroBio AB, 
Forskningsdirektör för
Amersham Pharmacia 
Biotech AB. 

Partiordförande för
Centerpartiet, Sveri-
ges närings- och 
energiminister under
åren 2006–2011 samt 
Sveriges vice stats-
minister under åren 
2006–2010.

Senior Partner på  
det finska riskkapital-
bolaget CapMan. Chef 
Corporate Finance 
och Dept för Handels-
banken Capital  
Markets. 

Ekonomi- och finans-
direktör på OMX och 
Carnegie samt Apote-
ket AB, VD på Apote-
ket AB och Finanschef 
på Investor AB.

Senior Vice President 
BillerudKorsnäs, 
Senior Vice President 
AssiDomän, VD 
Grycksbo, VD Norr-
sundet Bruks AB, 
Ordförande i stiftelsen 
ÅForsk.

Automationsingenjör, 
division Industry.

Besiktningsingenjör, 
projektingenjör på  
division Industry. 

Innehav 2015-12-31

10 000 B-aktier 0 2 000 B-aktier 0 2 000 B-aktier 0 2 500 B-aktier 0 763 B-aktier
2013 års konvertibel-
program: nominellt 
belopp SEK 60 000

254 B-aktier 

Suppleanter

Ida Yveborg 
Suppleant för  
arbetstagarrepresentant 

Invald: 2014 
Född: 1979
Utbildning: Civilingenjör,  
Linköpings Tekniska Högskola
Övriga uppdrag: Verksam  
inom ÅF, division Technology.
Innehav: 0

Johan Lindborg 
Suppleant för  
arbetstagarrepresentant 

Invald: 2015 
Född: 1981
Utbildning: Gymnasieingenjör
Övriga uppdrag: Verksam 
inom ÅF, division Industry.
Innehav: 2012 års  
konvertibelprogram:  
belopp SEK 60 000 

Revisorer

Ernst & Young AB 

Huvudansvarig revisor
Hamish Mabon 
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MeDArBetAre

Stefan Johansson
Ekonomi- och finansdirektör

Anställd: 2011 
Född: 1958
Utbildning: Civilekonom, Linköpings  universitet
Arbetslivserfarenhet: CFO Haldex och Duni, 
olika befattningar inom ABB-koncernen
Innehav: 20 134 B-aktier
2013 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 1 500 000 
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 3 000 000

Roberto Gerosa
Divisionschef International

Anställd: 2007 
Född: 1965
Utbildning: Civilingenjör, Swiss Federal  Institute 
of Technology, Zürich
Arbetslivserfarenhet: VD AF-Colenco Ltd, 
Schweiz, VD Colenco Power Engineering Ltd, 
Schweiz
Innehav: 34 063 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 3 000 000

Marie Edman
VD-assistent

Anställd: 2010 
Född: 1953
Utbildning: Chefssekreterarutbildning, Affärs-
kommunikation DIHM
Arbetslivserfarenhet: VD-assistent Proffice, 
Electrolux Cleaning Applicances och Skandex
Innehav: 12 576 B-aktier
2013 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 1 500 000
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 3 000 000

Viktor Svensson
Divisionschef Technology

Anställd: 2003 
Född: 1975
Utbildning: Civilekonom, Blekinge Tekniska 
Högskola 
Arbetslivserfarenhet: Börsskribent  
Finanstidningen
Innehav: 23 500 B-aktier
2013 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 1 500 000
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 3 000 000

Lars-Eric Aaro
Försäljningsdirektör

Anställd: 2015 
Född: 1956
Utbildning: Bergsingenjör, Luleå Tekniska  
Universitet
Arbetslivserfarenhet: VD LKAB, Divisionschef 
Boliden, försäljningsdirektör Atlas Copco/
Secoroc
Innehav: 0

Koncernledning
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MeDArBetAre

Jonas Wiström
VD och koncernchef

Anställd: 2002 
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga  
Tekniska Högskolan
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Teknikföre-
tagen, Business Sweden. Ledamot av Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och vice 
ordförande i IVAs Näringslivsråd, Styrelse-
ledamot i ICC (Sweden International Chamber  
of Commerce).
Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef  
Prevas AB, VD norra Europa Silicon Graphics, 
Sverigechef Sun Microsystems
Innehav: 73 541 B-aktier
2013 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 3 000 000
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 6 000 000

Lena Tollerz Törn
CIO

Anställd: 2015 
Född: 1972
Utbildning: Civilekonom, Handelshögsskolan i 
Stockholm
Arbetslivserfarenhet: COO SPP,  
CIO Skatteverket, Manager Accenture
Innehav: 0 
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 900 000

Per Magnusson
Divisionschef Industry

Anställd: 2006 
Född: 1954
Utbildning: Ingenjör elkraftteknik, Polhems  
Tekniska Gymnasium, påbyggnadsutbildningar 
inom ekonomi, marknad, affärsutveckling,  
KTH Executive
Arbetslivserfarenhet: Anläggningsingenjör 
ASEA AB, konsult Rejlers Ingenjörer AB, kon-
sultchef J&W AB, Sigma AB, VD Benima Syd-
Väst
Innehav: 9 911 B-aktier
2013 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 500 000
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 2 000 000

Nyamko Sabuni
Hållbarhetsdirektör

Anställd: 2013 
Född: 1969
Utbildning: Juridik, Uppsala universitet, Infor-
mation och Kommunikation, Berghs School  
of Communication, Migrationspolitik,  
Mälardalens Högskola 
Arbetslivserfarenhet: Statsråd, Riksdags-
ledamot Näringsutskottet, Kommunikations-
rådgivare Geelmyuden. Kiese, Projektledare 
Folksams sociala råd
Innehav: 668 B-aktier

Emma Claesson
HR- och kommunikationsdirektör

Anställd: 2014
Född: 1974
Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet
Arbetslivserfarenhet: VP HR SSAB EMEA, 
Director Leadership & Competence Develop-
ment SSAB, Managementkonsult Accenture
Innehav: 345 B-aktier
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 3 000 000

Mats Påhlsson
Divisionschef Infrastructure

Anställd: 2009 
Född: 1954
Utbildning: Civilingenjör V&V, Tekniska  
Högskolan i Luleå 
Arbetslivserfarenhet: Arbetschef Skanska,  
VD SWECO VBB Viak och SWECO VBB,  
Affärsområdeschef ÅF Samhällsbyggnad
Innehav: 21 049 B-aktier
2012 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 1 500 000
2013 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 1 500 000
2015 års konvertibelprogram: nominellt belopp 
SEK 3 000 000

ÅF ÅrSreDoViSNiNG 2015 
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Risker och riskhantering

ÅFs riskhanteringsmodell är implementerad för att möta de strategiska, operativa 
och finansiella risker som är kopplade till ÅFs verksamhet. Under 2015 har ÅF  
kontinuerligt bedömt och övervakat riskernas utveckling, vilket bidragit till att ÅF 
har kunnat bemöta både förändringar i marknaden och förändringar som har skett 
som ett resultat av företagets starka tillväxt. 

Strategiska risker Beskrivning Riskhantering

Marknad Konjunkturförändringar, strukturförändringar 
och ändrade marknadstrender är händelser 
som med jämna mellanrum utmanar ÅF och 
kräver vaksamhet och initiativförmåga på flera 
nivåer och inom olika områden i organisationen. 

Vidare utmanas ÅF av konkurrenter i form av 
ett antal stora internationella aktörer samt ett 
antal medelstora och mindre, lokala konkurren-
ter på varje enskild marknad. 

ÅF bemöter risker kopplade till konjunktur, struktur och marknadstrender 
genom att vara verksamt på flera marknader och inom områden som har 
olika konjunkturförlopp och som påverkas på skilda sätt av strukturföränd-
ringar och ändrade marknadstrender. ÅF försöker också vara rörligt internt 
och utnyttja sina resurser där de behövs bäst för stunden. Företaget 
genomför även återkommande värderingar av rådande konkurrenssituation 
på varje lokal marknad och på relevanta nivåer i verksamheten. ÅFs breda 
och samlade kompetens tillsammans med korrekta bedömningar i respek-
tive situation ökar konkurrenskraften. 

Hållbarhet ÅFs närvaro på en global energi-, industri- och 
infrastrukturmarknad medför hållbarhetsrisker 
inom områden som mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden, miljö och korruption. 

ÅF minskar sin exponering för risker relaterade till hållbarhet med hjälp av en 
uppförandekod, en tydligt reglerande hållbarhetspolicy och en obligatorisk 
hållbarhetsriskanalys tidigt i affärsprocessen. Ansvar för vidmakthållande 
och utveckling av ÅFs hållbarhetsarbete finns tydligt utdelat i organisatio-
nen och ÅFs hållbarhetschef ingår i koncernledningen. Avseende miljö har 
ÅF uppföljningssystem inom ramen för det certifierade miljöledningssyste-
met för att säkerställa att miljölagstiftningen följs i hela koncernen. 

Ett antikorruptionsramverk finns som tydliggör de etiska spelreglerna för 
ÅFs beteende i relation till kunder samt i operativa sammanhang. För att 
stötta konsulter ytterligare i sin bedömning av korruptionsrisker utveckla-
des en antikorruptionsutbildning under 2015.

Genom en whistleblowingkanal ger ÅF varje medarbetare möjlighet att 
på ett integritetssäkert sätt rapportera avvikelser. 

Under 2015 implementerades ett system för hälsa och säkerhet med 
rutiner och processer för att uppfylla kraven i OHSAS 18001.

Förvärv Konsolideringen av teknikkonsultbranschen 
fortsätter och ÅF är via förvärv en del av  
den utvecklingen för att inte tappa i  
konkurrenskraft. 

Riskerna med förvärv minimeras i ÅF genom ett systematiskt arbetssätt 
och en genomtänkt förvärvs- och integrationsprocess.

Förvärvsbeslut sker i koncernledning och styrelse för att säkerställa att 
företagsförvärv och etableringar på nya geografiska marknader sker på ett 
framåtriktat och systematiskt sätt. En årlig utvärdering av genomförda 
förvärv över en viss storlek görs av ÅFs styrelse. Ansvar för själva förvärvs-
processen samt integrationen av förvärvade företag delas ut till berörda 
delar av organisationen i samband med respektive förvärv. Koncernen har 
en utsedd person som leder förvärvs- och integrationsarbetet.

IT IT-infrastrukturen i ÅF måste fungera och  
icke planerade avbrott innebär oundvikligen 
intäktsbortfall. 

ÅF säkerställer att koncernen har rätt IT-resurser både genom interna 
resurser och via outsourcing till välrenommerade leverantörer. 

Både interna och externa resurser har slutit avtal om hur snabbt fel ska 
åtgärdas. En incitamentsstruktur för att förebygga problem finns också på 
plats. ÅF följer kontinuerligt upp att de resurser som finns att tillgå är till-
räckliga och har nödvändig kompetens. 

ÅF säkerställer att systemägarskap och förvaltning har tillräckliga  
resurser och att hanteringen sker enligt en fastslagen förvaltningsmodell. 
Allokering sker till utveckling och utbildning. 
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Operativa risker Beskrivning Riskhantering

Kvalitet Resultatet av de tekniska konsulttjänster som 
ÅF tillhandahåller utgör underlag för utveckling 
av produkter, system, byggnader, infrastruktur 
och industri. ÅF har ett stort ansvar för att leve-
rera tjänster och/eller funktioner som stämmer 
överens med kundernas krav och förväntningar 
avseende kvalitet och prestanda. Risker relate-
rade till detta ansvar behöver kontinuerligt 
bevakas och hanteras. 

ÅF har ett verksamhetssystem för intern kontroll, styrning och uppföljning 
av den operativa verksamhetens åtaganden. 

Verksamhetssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2008 (kvalitet) och 
ISO 14001:2004 (miljö) och är tillgängligt för alla medarbetare via intranätet. 

Verksamhetssystemets processbeskrivningar för den operativa verk-
samheten är skräddarsydda för olika tekniska områden och innehåller 
detaljerat stöd för planering, uppföljning, kontroll och leverans i de åtagan-
den som ÅF tar på sig. Experter i den operativa organisationen har tilldelats 
ansvar för respektive operativ process för att säkerställa processernas till-
förlitlighet och prestanda likväl som processernas implementering i organi-
sationen. 

Verksamhetens överensstämmelse med verksamhetssystemet och de 
operativa processernas riktighet bevakas kontinuerligt av ÅFs interna revi-
sion och årligen vid extern revision av kvalitets- och miljöledningssystemet. 

ÅFs försäkringsskydd är omfattande och innehåller allmän ansvarsför-
säkring, produktansvarsförsäkring och konsultansvarsförsäkring. 

Debiteringsgrad  
och timpris

ÅF har en förhållandevis stor andel konsulter 
som förstärker organisationerna hos ÅFs kun-
der med expertis och detaljerad kunskap. Denna 
konsultverksamhet präglas av att tjänsterna 
utförs hos kund i kundens system, vilket mins-
kar ÅFs riskexponering kopplad till ansvar för 
slutresultatet. Konkurrensen är emellertid hård 
och verksamhetens finansiella resultat behöver 
bevakas kontinuerligt då varje procentenhets 
förändring i debiteringsgrad och timpris har 
avsevärd påverkan på ÅFs resultat. Varje pro-
centenhets förändring i debiteringsgrad påver-
kar ÅFs resultat med plus/minus cirka 90 MSEK. 
En höjning av timpriset med 1 procent, med en 
bibehållen debiteringsgrad, motsvarar en resul-
tatförbättring för ÅF på cirka 70 MSEK.

ÅF har effektiva system för säljstöd och kompetenshantering för att säker-
ställa hållbara affärsuppgörelser och framgångsrik matchning av kompe-
tens mot aviserade behov. 

ÅFs känslighetsanalys är utformad för att poängtera vikten av en hög 
debiteringsgrad och relevanta timpriser. 

Risken reduceras också genom att underkonsulter används. 

Projektverksamhet Ett antal större engagemang inom infrastruktur 
och industrisektorn under de senaste åren har 
gjort att ÅF ses som en förtroendeingivande 
partner när det gäller att sätta upp kompetenta 
och effektiva projektorganisationer. 

Stora åtaganden med stort ansvar ökar 
också riskexponeringen – både finansiellt och 
avseende kvalitet och prestanda i projektresul-
tatet. Ett projektåtagande med en fastprisupp-
görelse kan innebära en ökad risk om tiden för 
uppdragets slutförande missbedöms, vilket för 
ÅFs del innebär minskade marginaler. 

Även i projektverksamheten ger systemen för säljstöd och kompetens- 
hantering ett väl fungerande stöd för att skapa kompetenta projektorgani-
sationer och nå hållbara affärsuppgörelser. 

För projekt med en tydligt specificerad omfattning kan en fastprisupp-
görelse vara fördelaktig. Konsulten kan då dra fördel av tidigare erfaren-
heter som kommer kunden till del samtidigt som konsulten har god  
möjlighet att bedöma tids- och resursåtgång i sin projektkalkyl. 

Väl inne i projekten finns ett system för projekthantering som är direkt 
kopplat till de processbeskrivningar och verktyg som ÅF har utformat för sin 
projektverksamhet. 

ÅF har utbildningsprogram för att utveckla projektledning och projekt-
arbete. Stor vikt läggs vid utformning av ändamålsenliga avtalsvillkor som 
reducerar de risker som är förknippade med fastprisuppdrag. 

ÅFs metoder för löpande uppföljning och kontinuerlig värdering av åter-
stående arbete i uppdragen reducerar också risken.

Partners,  
underleverantörer 
och underkonsulter

ÅFs fortsatta tillväxt, både när det gäller att 
tillhandahålla professionella konsulter och kom-
pletta projektorganisationer, leder till ökade 
behov av underleverantörer med en speciell 
kompetens samt underleverantörer som kan 
tillhandahålla specifika projekteringstjänster. 

ÅF exponeras för risk både när företaget för-
medlar ett uppdrag och i de fall där partners 
arbetar i ÅFs namn som underleverantörer i ett 
projektåtagande. 

ÅF behöver i varje projekt där underleverantörer används, försäkra sig om 
att de håller samma kvalitet på sina leveranser som ÅF gör – och att de får 
lika goda förutsättningar att utföra ett fullgott arbete som ÅFs egna med-
arbetare. Verktyg för bedömning och utvärdering av underleverantörer, pro-
jekt för projekt, finns tillgängliga för att minska riskexponeringen. 

I ÅFs system för hantering av partners finns särskilda funktioner för 
utvärdering och uppföljning för att säkerställa att kvalitet och prestanda 
ligger på förväntade nivåer – även i de fall där det är en partner som utfört 
tjänsten. 
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Medarbetare Efterfrågan på kvalificerade medarbetare sti-
ger och ökar kraven på ÅF att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Motiverade medarbetare med relevanta fär-
digheter och kunskaper är helt avgörande för 
att ett konsultföretag ska nå de uppställda 
målen. En risk finns alltid för att kompetenta 
medarbetare lämnar ÅF och går till konkurren-
ter, kunder eller startar egen verksamhet. Risken 
förstärks av att dessa medarbetare, som känner 
företaget väl, också kan ta med sig andra kvali-
ficerade medarbetare. 

Varje år allokeras avsevärda resurser till rekryterings- och introduktions-
aktiviteter. 

ÅF har en hög ranking i flera undersökningar avseende attraktiva arbets-
givare. 

I syfte att behålla och stimulera rekryterade medarbetare satsar ÅF, 
bland annat genom ÅF Academy, på kontinuerlig utbildning, kompetens-
utveckling och ledarskapsutveckling. Det är också ÅFs ambition att varje år 
genomföra utvecklingssamtal med varje medarbetare, där individuella 
utvecklingsplaner diskuteras och utformas. 

Årliga medarbetarundersökningar utförs för att undersöka i vilken 
utsträckning medarbetarna är tillfreds med sin arbetssituation. 

Tvister I ÅFs affärsverksamhet finns det risk för tvister. 
Tvister kan uppstå i uppdragen genom att ÅF 

blir oense med kunden om de villkor som gäller 
för uppdraget. 

Tvister kan också uppstå till exempel vid för-
värv av verksamheter. 

Genom att i uppdragsverksamheten alltid upprätta avtal med ändamåls-
enliga avtalsvillkor minskas risken för tvister. I mer komplicerade affärer 
anlitas alltid juridisk expertis. 

Högst ansvarig för juridiska frågor är koncernens chefsjurist. 

Finansiella risker Beskrivning Riskhantering

Finansierings-  
och likviditetsrisk

Koncernens finansieringsrisk utgörs av risken 
att bolaget inte kan uppta nya, eller refinansiera 
existerande, lån till acceptabla villkor. Koncer-
nen är också utsatt för en likviditetsrisk, vilken 
definieras som risken att inte kunna möta sina 
omedelbara betalningsförpliktelser. 

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker innehas cen-
tralt av moderbolagets treasuryavdelning, som arbetar efter en av styrelsen 
fastställd policy. Det finns en rutin för att löpande säkerställa att ända-
målsenliga kreditfaciliteter innehas. ÅFs policy är att bolaget ska vara 
skuldsatt över tiden, och att nettoskulden i relation till EBITDA ska uppgå 
till 1,5–2,0 över en konjunkturcykel. 

För att möta likviditetsrisken är policyn att koncernen ska inneha likvida 
medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgående till minst 6 procent av 
årsomsättningen. 

Ränterisk Med ränterisk avses risken för att förändringar i 
marknadsräntan påverkar koncernens ränte-
netto och kassaflöde negativt. 

ÅFs ränteexponering uppstår huvudsakligen från utestående externa lån. 
Enligt gällande policy får ÅF ta upp lån både till fast och rörlig ränta, men 
den genomsnittliga räntebindningstiden ska ej överstiga 12 månader. ÅF 
kan vid behov använda ränteswappar för att uppnå önskad genomsnittlig 
räntebindningstid.

En förändring av marknadsräntorna med 1 procentenhet skulle påverka 
koncernens räntekostnad med 18 MSEK. 

Valutarisk Med valutarisk avses risken att förändringar i 
valutakursen har en negativ påverkan på kon-
cernens resultaträkning, balansräkning och 
kassaflöde. 

Valutarisk kan delas in i transaktionsexpone-
ring och omräkningsexponering. 

Transaktionsexponering utgör nettot av ope-
rativa och finansiella in- och utflöden i valutor. 

Omräkningsexponering utgörs av utländska 
dotterbolags nettotillgångar och resultat i 
utländsk valuta. 

Transaktionsexponeringen är relativt begränsad inom ÅF då försäljning och 
kostnader till största delen sker i lokal valuta. Enligt gällande policy säkras 
in- och utflöden i främmande valuta då belopp och tidpunkt för transaktio-
nen kan bestämmas med stor säkerhet och när det förväntade nettoflödet 
beräknas överstiga 100 000 EUR. 

ÅFs största operativa transaktionsexponering utgörs av valutaparen 
USD/EUR, USD/SEK samt EUR/SEK. En osäkrad valutakursförändring på  
10 procent av dessa valutor skulle påverka ÅFs rörelseresultat på årsbasis 
med 2, 1 respektive 1 MSEK. 

Enligt gällande policy kurssäkras inte omräkningsexponering inom ÅF. 

 Kreditrisk ÅFs kommersiella och finansiella transaktioner 
ger upphov till kreditrisker gentemot koncer-
nens motparter. Med kreditrisk eller motparts-
risk avses risken för förlust om motparten inte 
fullgör sina förpliktelser.

Kreditrisken utgörs av utestående kundfordringar och upparbetade men 
ofakturerade konsultuppdrag. 

Denna risk begränsas genom att ÅF har en genomarbetad kreditpolicy. 
Alla nya kunder genomgår en kreditprövning och projekten faktureras 
löpande för att minimera den upparbetade kreditrisken. 

ÅFs tio största kunder, som står för 32 procent av koncernens omsätt-
ning, är samtliga stora internationella företag eller statliga institutioner. 
Resterande 68 procent av omsättningen är spridd på ett stort antal kunder. 
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Rapporten är ej granskad av tredje part. 

Förkortningar:

ÅR ÅFs årsredovisning 2015

HBR ÅFs hållbarhetsredovisning 2015

GRI GRI Index 2015: www.afconsult.com/GRI2015index 

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General Standard 
Disclosures Innehåll Sida

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1 Uttalande från VD om relevansen av håll-

barhet för organisationen 
s. 5

ORGANISATIONSPROFIL
G4-3 Organisationsnamn ÅR s. 60

G4-4 Huvudsakliga märken, produkter och tjänster ÅR s. 1, 14–15

G4-5 Huvudkontorets säte ÅR Baksidan

G4-6 Länder där organisationen har verksamhet ÅR s. 1, 82

G4-7 Ägandeskap ÅR s. 51

G4-8 Marknader ÅR s. 1, 82

G4-9 Organisationens storlek och omfattning ÅR Framsidan

G4-10 Sammansättning av anställda ÅR s. 83 & 
HBR s. 23, 26

G4-11 Procent av antalet anställda som täcks av 
kollektivavtal

HBR s. 22

G4-12 Leverantörskedjan HBR s. 11

G4-13 Betydande förändringar under rapportperioden 
gällande organisationens storlek, struktur, 
ägandeskap och leverantörskedja 

ÅR s. 82–83 
HBR s. 2

G4-14 Försiktighetsprincipen HBR. 9

G4-15 Externt utvecklade stadgar, principer och initi-
ativ som organisationen stödjer/följer

HBR s. 12

G4-16 Medlemskap i branschföreningar och medverkan i 
nationella och internationella organsationer

HBR s. 25

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGHETSASPEKTER 
OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17 Enheter som omfattas av koncernredovisnigen ÅR s. 99–100

G4-18 Processen för att definiera innehåll och avgräns-
ningar för rapporten

HBR s. 13

G4-19 Lista över identifierade väsentlighetsaspekter HBR s. 13

G4-20 Avgränsningar inom organisationen för res-
pektive väsentlighetsaspekt 

HBR s. 13

G4-21 Avgränsningar utanför organisationen för res-
pektive väsentlighetsaspekt 
Samtliga identifierade aspekter är relevanta för hela ÅFs 
interna verksamhet, följande aspekter är även väsentliga 
utanför organisationen:
• Jämställdhet mellan könen
Genom att arbeta med jämställdhetsfrågan, t.ex. genom 
kampanjer som Ladies’ Month, lockas fler kvinnor att söka 
jobb på ÅF. Det inspirerar även andra företag att lyfta frå-
gan.
• Antikorruption
Antikorruptionsarbetet styr ÅFs val av uppdrag, kunder, part-
ners och leverantörer. Påverkan kan ske bland företagskul-
turer i länder där korruption är utbrett.
• Framtida kompetensförsörjning
Genom olika riktade projekt och initiativ för att öka ingen-
jörsyrkets status lockas högstadie- och gymnasieelever i all-
mänhet och tjejer i synnerhet att utbilda sig till ingenjörer.
• Utveckling av ÅFs erbjudande med avseende på hållbar-
het 
Genom att utveckla och erbjuda fler hållbara tjänster 
utvecklas både ÅFs kunder och samhället i stort, mot en 
mer hållbar utveckling.

Se hänvisning i 
index

G4-22 Effekter av eventuella omräkningar jämfört med 
tidigare rapporter

HBR s. 27

G4-23 Betydande förändringar jämfört med tidigare 
rapporteringsperioder

HBR s. 27

INTRESSENTDIALOG
G4-24 Lista över intressentgrupper HBR s. 14

G4-25 Identifiering och urval av intressentgrupper att 
involvera

HBR s. 14

G4-26 Organisationens förhållningssätt till intressentdia-
log m.m.

HBR s. 14

G4-27 Nyckelfrågor och angelägenheter som intressen-
terna har lyft och hur organisationen har bemött 
frågorna 

HBR s. 14

RAPPORTPROFIL
G4-28 Rapporteringsperiod HBR s. 27

G4-29 Datum för föregående rapport HBR s. 27

G4-30 Rapporteringscykel HBR s. 27

G4-31 Kontaktuppgifter för ev. frågor om rapporten HBR s. 27

G4-32 GRI Content Index HBR s. 35

G4-33 Försäkran om policys och rutiner m.m. HBR s. 27

STYRNING
G4-34 Organisationens styrningsstruktur HBR s. 12

ETIK OCH INTEGRITET
G4-56 Organisationens värderingar, principer, standarder 

och uppförandekod m.m.
HBR s. 12

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Väsentlighet-
aspekter 
(ange GRI-nummer)

DMA och indikatorer 
(Lista Specific Standard Disclosures som relaterar till 
resp. väsentlighetsaspekt med sidnummer eller länk)

Utelämnande 
(förklara var-
för ev. info ej 
kan ges)

G4-EC1 ÅR  

G4-LA6 Medarbetaravsnittet

G4-LA9 Medarbetaravsnittet

G4-LA11 Medarbetaravsnittet

G4-LA12 Medarbetaravsnittet

G4-SO3 Ansvarsfulla uppdrag 

G4-SO4 Styrning och ansvar 

G4-SO5 Ansvarsfulla uppdrag 

G4-HR9 Ansvarsfulla uppdrag 

G4-EN16 Hållbarhetsdata

G4-EN17 Hållbarhetsdata

G4-EN18 Hållbarhetsdata

GRI Index
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ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med 
uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. 
Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders 
utveckling och framgång. 

Genom att kombinera olika teknikområden 
och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa 
och hållbara lösningar för en bättre framtid. 

Vår bas är i Europa men vår verksamhet och 
våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience.


