
Hållbarhets- 
redovisning
Strategiska hållbarhetsmål  ................................................. 9

Hållbart företagande  .............................................................. 10

Vårt ansvar i värdekedjan .......................................11

Intressentdialog  ........................................................................... 12 

Hållbarhetsfrågor  ......................................................................  14

Styrning  ................................................................................................ 16 

Ekonomiskt ansvar ....................................................................  18 

Miljöansvar  .......................................................................................  20 

Socialt ansvar  ...........................................................23

Hållbarhetsrisker  ....................................................34 

Om hållbarhetsredovisningen  ......................................  35 

GRI Standards index .................................................................36

Revisorernas granskningsrapport ..............................38

8 



80%
Orios strategiska 
hållbarhetsmål

Vårt ekonomiska ansvar 
Orio-koncernen ska ha en lönsamhet* på 4,5% samt en  
beläggningsgrad i våra anläggningar på 85% 

Vårt miljöansvar
Som en långsiktig vision ska 80% av de 
transporter som sker till våra kunder och 
från leverantörer drivas av fossilfria bränslen 
eller vara klimatkompenserade.

B I O B R Ä N S L E / E L

L Ö N S A M H E T

Utfall 2020: Lönsamheten i verksamheten blev 2%. Beläggningsgraden 
i vår anläggning i Nyköping var 42%.

Utfall 2020: T.o.m 2020 har vi dokumentgranskat leverantörer som tillsam-
mans står för 84% av total inköpsvolym, samt 94% av de leverantörer som 
bedömts ha betydande risk.

Utfall 2020: Andelen transporter som drivits av bio- 
bränslen/el eller varit klimatkompenserade var 3%.

B E L Ä G G N I N G S G R A D

Bedömning av våra leverantörer
Under perioden 2019-2021:
Kommer samtliga leverantörer som i riskbedömning erhåller 
värdering ”betydande risk” samt de leverantörer som står 
för 80% av Orios inköpsvolym att granskas avseende såväl 
sociala som ekonomiska och miljörelaterade frågor.

Våra behov av leverantörer 
av produkter och tjänster 
är stor. Vissa tjänster kan 
även säljas vidare till ex-
terna kunder inom logistik- 
verksamheten. Valet av le-
verantörer är viktigt och vår 
målsättning är att uteslu-
tande använda leverantörer 
som följer Orio’s Code of 
Conduct för att minimera 
risken för korruption och 
brister i sociala förhållan-
den. Under 2020 uppdate-
rades vår Code of Conduct 
för att ännu tydligare ställa 
krav på att våra leverantö-
rers anställda omfattas av 
kollektivavtal.

4,5% 85%

S J U K F R Å N V A R O

Utfall 2020: Sjukfrånvaron  
i koncernen har varit 4,6% 
Vi har haft 1 arbetsrelaterad 
skada som lett till frånvaro.

Hälsa bland våra medarbetare
Årligen ska:
Vår sjukfrånvaro vara mindre än 5% och antal 
arbetsrelaterade skador som lett till frånvaro 
skall vara 0.

5%
L

Ä
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R
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N

*Mätt som rörelsemarginal.

Motivation  
och engagemang
Målsättningen avseende 
motivation och engagemang 
bland våra medarbetare är  
att årligen ligga över 80% nöjdhet på 
punkterna 5, 7 samt 9 på Hälsotavlan.
Utfall 2020: Under 2020 uppnådde vi 89%, 89%  
respektive 87% nöjdhet på dessa punkter.



Så bidrar vi till en hållbar  
utveckling, ekonomiskt,  
miljömässigt och socialt.
Orio ska vara en ansvarsfull affärspartner, samhällsaktör och arbetsgivare. Att tillhandahålla 
såväl reservdelar som innovativa lösningar och service, som förlänger bilars livslängd är i sig 
en form av hållbarhetsarbete. För enligt vårt förmenande går långsiktig konkurrenskraft och 
hållbarhet hand i hand.

Orios ambition om att på alla sätt bedriva ett hållbart 

företagande ligger väl i linje med ägarens förväntningar 

på vårt agerande kring allt som gäller affärsetik, antikor-

ruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet 

och mångfald, såväl som ansvarsfull resursanvändning.

 Orio agerar på en global marknad för att ge bilverkstä-

der ett mervärde genom tjänster och service kombinerat 

med anskaffning, försäljning och distribution av reservdelar.

 Vårt berättigande i värdekedjan bygger på att vi 

levererar kundnytta. Vi driver ett hållbarhetsarbete som 

tar alla leden i värdekedjan i beaktande och det sker 

tillsammans med samarbetspartners och leverantörer.

 Dock innebär det här, tillsammans med de logistik-

tjänster som Orio erbjuder, en del utmaningar som till 

exempel utsläpp från transporter.

Grunden för Orios hållbarhetsarbete är vår väsentlighets-

analys. Den tas fram i samarbete med våra intressenter 

och ger oss kunskap om på vilka områden vi har störst 

möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Genom 

att tydligt identifiera och föra en kontinuerlig och lyhörd 

dialog med våra intressenter värnar vi i vår tur vårt rykte 

som bolag och arbetsgivare. Vi ska bedriva ett målinriktat 

arbete med att erbjuda våra medarbetare såväl en säker 

som utvecklande arbetsmiljö.

 Vi har ett ansvar för att minimera vår miljöpåverkan. 

Det handlar i första hand om att använda våra resurser 

så effektivt som möjligt. I andra hand har vi – inte minst 

genom att vi agerar på en global marknad – möjligheter 

att genom konstruktivt meningsutbyte påverka andra.

 Genom vårt förhållningssätt vill vi bidra till en hållbar 

utveckling, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt.

Innovativa partnerskap
Orio har identifierat möjligheter och vilja till samarbete  
i värdekedjan. Av volymskäl är Orios möjligheter att driva 
fram nya samarbetsformer på inköpssidan än så länge 
begränsade. I andra änden av värdekedjan – i riktning  
mot slutkund – finns däremot större möjligheter. 

Orios koppling till FNs Globala hållbarhetsmål
Flera av FNs Globala hållbarhetsmål berör områden där Orio har en 
direkt påverkan och möjlighet att bidra. Till exempel nämns förnybar 
energi och rena bränslen som en förutsättning för att kunna möta 
flera av de utmaningar världen står inför. Vi har bedömt att 5 av de 
17 Globala hållbarhetsmålen är relevanta för vår verksamhet i någon 
mening. Orios koppling är särskilt tydlig till följande mål genom att 
de direkt berör redan identifierade hållbarhetsfrågor för oss: 3) God 
hälsa och välbefinnande 5) Jämställdhet 8) Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt 12) Hållbar konsumtion och produktion samt 
13) Bekämpa klimatförändringarna.

HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Vårt ansvar i värdekedjan.
Hos flertalet av våra leverantörer är vi en förhållandevis liten kund. De allra flesta levererar  
delar även till andra aktörer som i många fall är betydligt större än Orio. Vi bedömer att vi 
trots detta har möjlighet att påverka. Vår ambition är att genom krav och goda dialoger bidra 
till en positiv utveckling i värdekedjan. 

Att åstadkomma betydande förändringar i hela värde-

kedjan är ett långsiktigt arbete som oftast kräver många 

involverade aktörer. Baserat på vår roll i värdekedjan, vår 

inköpsvolym och tillgängliga resurser är det i första hand 

transportleverantörer, första ledet i leverantörskedjan, 

samt våra verkstadskunder vi kan påverka. 

 I vår Code of Conduct för leverantörer tydliggör vi de 

krav vi ställer på våra leverantörer av såväl produkter som 

transporter. Vi kan också genom granskning, dialog och 

ytterligare krav åstadkomma positiva förändringar hos 

våra leverantörer. 

 Att minska i första hand klimatbelastningen från 

transporter är en stor utmaning eftersom det kan påverka 

såväl ekonomi som krav på leveranstid. Vår ambition är 

att över tid successivt minska klimatbelastningen från 

transporter.

Våra kunder strävar vi efter att påverka genom goda 

dialoger där vi försöker förmå dem att göra val som bidrar 

till ökad hållbarhetsprestanda. 

 Hur vi vill bidra till positiv utveckling de närmsta åren 

framgår i våra hållbarhetsmål som presenteras under 

respektive kapitel ”vårt ekonomiska ansvar”, ”vårt miljö-

ansvar” och ”vårt sociala ansvar”.

 I värdekedjan finns också risker rörande hållbarhets- 

frågor. Under 2018 genomförde vi en riskanalys där vi 

identifierade ett antal ”hållbarhetsrisker”. På sid 34  

beskrivs de identifierade hållbarhetsrisker, som fort- 

farande bedöms vara relevanta för Orio, och hur vi om- 

händertar de olika riskerna. 

11
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INTRESSENTDIALOG

Dialog hjälper oss identifiera 
väsentliga frågor
Orio omges av en rad intressenter som på olika sätt påverkar – och påverkas av – vår verksamhet. 
Att kartlägga och analysera deras förväntningar på oss är grundläggande för vårt ansvarstagande 
för hållbarhetsfrågor.

Orio eftersträvar en nära relation med alla intressenter. 
De kärnintressenter vi har identifierat är:

› Verkstadskunder

› Logistikkunder

› Potentiella logistikkunder

› Ägare

› Medarbetare

› Fackliga organisationer

› Leverantörer

› Strategiska partners

Under 2018 reviderade och uppdaterade vi vår väsentlig-

hetsanalys. Under det året genomförde vi en rad aktivite-

ter kopplat till vårt hållbarhetsarbete. Det mest fram-

trädande var vår revidering av den intressentdialog som 

gjordes 2014 och därtill hörande väsentlighetsanalys.  

Det hölls workshops, genomfördes fördjupade intressent-

dialoger och en mängd interna möten. I våra intressent- 

dialoger fick våra identifierade kärnintressenter välja från  

en lista, vilka frågor som de ansåg är de viktigaste för Orio  

att arbeta med. Resultatet av dialogerna har legat till grund  

för väsentlighetsanalysen och formulering av mål.

Väsentlighetsanalysen presenteras på nästa uppslag,  

sid 14-15.

 

1. Ekonomi: Att Orio har en långsiktigt god ekonomi som 
möjliggör för Orio att bidra till samhällsnytta

2. Korruption: att Orio arbetar för att motverka all form av 
korruption och otillbörlig konkurrens i våra affärer och affärs-
relationer

3. Material- och resursanvändning: att Orio strävar efter 
att minska resursförbrukningen (råvaror, kemikalier, vatten) 
och använda förnyelsebara och/eller återvunna råvaror i den 
utsträckning det är möjligt

4. Energianvändning: att Orio strävar efter att effektivisera 
och minska energianvändningen och använda energi från 
förnyelsebara källor

5. Klimatpåverkan: att Orio minskar utsläpp av klimatpåver-
kande och ozonnedbrytande ämnen liksom av andra miljö- 
eller hälsoskadliga ämnen i den utsträckning det är möjligt

6. Avfall: att Orio minimerar mängden avfall som uppkommer 
i verksamheten, samt att öka mängden avfall som återan-
vänds/återvinns

7. Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden: att 
Orio genomför leverantörsbedömningar avseende miljöfrågor

8. Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden:  
att Orio genomför leverantörsbedömningar avseende: 

- inget barn- eller tvångsarbete

- goda arbetsförhållanden för medarbetare

- hänsyn tas till mänskliga rättigheter

9.  Leverantörsbedömning avseende ekonomiska förhål- 
landen: att deras medarbetare erhåller en lön de kan leva på

10. Hälsa och säkerhet/arbetsmiljöförhållanden: att säkra 
och trygga arbetsförhållanden råder inom Orios egen verk-
samhet

11. Utbildning: att medarbetare inom Orio ges möjlighet att 
vidareutvecklas inom ramen för ordinarie arbete

12. Mångfald, jämlikhet & diskriminering: att Orio arbetar 
för en mångfald bland de anställda som speglar samhället, 
att jämlikhet råder inom organisationen och att all form av 
diskriminering motverkas.

HÅLLBARHETSFRÅGOR VID INTRESSENTDIALOGEN ATT RANGORDNA UTIFRÅN VÄSENTLIGHET

Dessa frågor fanns med i intressentanalysen. Intressenterna fick välja de tre frågor av ovanstående påståenden som 
man ansåg som väsentligast att Orio arbetar med. Därefter sammanställdes svaren och i väsentlighetsanalysen fast-
ställde arbetsgruppen graden av väsentlighet utifrån svaren som ledde fram till 5 väsentliga frågor att fokusera på  
(se sid 15).
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INTRESSENTDIALOG

Ambitionen är att fortsätta utveckla och systematisera 

intressentdialogen för att möjliggöra att den löpande ska 

kunna öka i omfattning och betydelse, samt anpassas 

utifrån varje intressentgrupps behov. Syftet är både att 

säkerställa en samsyn kring hållbarhetsfrågor som vi ska 

prioritera, och att tydligt förmedla att själva samtalen 

och kommunikationen, tillsammans med strävan mot 

gemensam förståelse, i sig är en viktig del av ett hållbart 

samhälle.

Tabellen nedan visar en översikt över dialogform och 

förväntningar på Orio kopplat till respektive kärnintres-

senter. De förväntningar som redovisas är frågor som vid 

intressentdialogen respektive intressentgrupp ansett 

som väsentligast för Orio att arbeta med.

Dialoger med våra intressenter

INTRESSENTER FÖRVÄNTNINGAR PÅ ORIO DIALOGFORM

Verkstadskunder › God ekonomi
› Leverantörsbedömning avseende sociala  

förhållanden
› Material och resursanvändning
› Minskad klimatpåverkan

› Samtal vid kundförfrågningar
› Löpande mejlväxlingar och telefonsamtal
› Kundbesök

Logistikkunder › Korruption
› God ekonomi
› Minskad klimatpåverkan
› Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio
› Material och resursanvändning

› Mejl och telefonsamtal
› Kundbesök
› Besök hos Orio

Potentiella
logistikkunder

› Korruption
› Leverantörsbedömning avseende sociala  

förhållanden
› Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio

› Samtal vid förfrågningar
› Mejl och telefonsamtal
› Kundbesök
› Besök hos Orio

Ägare › Ekonomiskt resultat
› Code of Conduct
› Vara föredöme avseende hållbart företagande

› Via statens ägarpolicy som anger riktlinjer för verksamheten
› Ägardialog – VD håller fortlöpande styrelsens ordförande 

informerad om verksamhet och utveckling; via telefon, mail 
och möten

› Löpande kontakt mellan styrelseutskottens ledamöter 
och berörda personer i bolaget

› Bolagsstämma

Medarbetare › Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio
› Minskad klimatpåverkan
› God ekonomi
› Hälsa och säkerhet/arbetsmiljöförhållanden

› Arbetsplatsmöten
› Medarbetarsamtal och informella kontakter 

som ett led i den dagliga verksamheten
› Medarbetarundersökning
› Hälsotavlan

Fackliga  
organisationer 

› Hälsa och säkerhet/arbetsmiljöförhållanden
› Utbildning
› Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio
› Korruption

› Facklig samverkan på arbetsplatsen
› Möten och förhandlingar
› Skrivelser, frågor och svar

Leverantörer › God ekonomi
› Material och resursanvändning
› Hälsa och säkerhet/arbetsmiljöförhållanden

› Återkommande dialog med transportörer, om möjligheter att 
begränsa utsläpp, som ett led i insamling av utsläppsdata

› Samtal/utvärdering vid nya/förlängda avtal
› Löpande avtal

Strategiska  
partners

› Mångfald, jämlikhet & diskriminering inom Orio
› Leverantörsbedömning avseende ekonomiska  

förhållanden
› Leverantörsbedömning avseende sociala  

förhållande

› Mejl och telefonsamtal
› Besök
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HÅLLBARHETSFRÅGOR

Våra väsentliga  
hållbarhetsfrågor
Vår omvärld förändras kontinuerligt och även Orio utvecklas och förändras. Därmed förändras 
också förutsättningarna för hur vi kan bidra till en mer hållbar värld. I syfte att säkerställa att 
vi arbetar med rätt frågor genomförde vi under 2018 en förnyad väsentlighetsanalys. Vi noterade 
att resultatet hade stora likheter med 2014 års väsentlighetsanalys.

I arbetet med väsentlighetsanalysen genomförde vi 

hållbarhetsutbildning med nyckelpersoner och medar-

betare vilka deltog i arbetet med väsentlighetsanaly-

sen. Syftet var att skapa förståelse för helheten kring 

hållbarhetsfrågorna och att säkerställa god kompetens 

i arbetet.

 Underlag i arbetet med väsentlighetsanalysen ut- 

gjordes bland annat av:

 > Resultat från intressentdialogen och övriga dialoger  

med olika intressentgrupper 

 > Resultatet från arbetet med våra hållbarhetsrisker

 > Intern dialog kring trender och utveckling som vi  

berörs av 

Vi anlitade även extern kompetens för att guida oss 

och granska det arbete vi genomförde. Som en del i vår 

verifieringsprocess granskade vi resultatet av väsentlig-

hetsanalysen mot de globala målen enligt agenda 2030. 

Ytterligare en del i verifieringsprocessen är ledningens 

granskning och godkännande av väsentlighetsanalysen. 

Själva väsentlighetsanalysen genomfördes vid en 

workshop där vi vägde samman intressenters värdering 

med Orios värdering (hur viktig frågan är för Orio). Vid  

värderingen har hänsyn tagits till de tre perspektiven 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Orios  

värdering har baserats på kriterierna:

 > Vår möjlighet att påverka

 > Var vi har möjlighet att påverka

 > Om det finns betydande risker kopplat till frågan och

 > Hur viktig frågan är för Orio/våra ägare 

Fokus har varit viktigt

Det finns många frågor som är angelägna att arbeta med. 

Orio har utmaningar med den ekonomiska hållbarheten 

och fokus på effektivitet i organisationen. I väsentlighets-

analysen som utfördes 2018 har vi haft ett tydligt fokus 

på att identifiera de allra viktigaste frågorna. En skillnad 

jämfört med analysen 2014 är därför att vi valde ut färre 

väsentliga hållbarhetsfrågor. Flera hållbarhetsfrågor har 

inte bedömts vara väsentliga för att vi redan är bra på 

denna fråga och att förbättringspotentialen bedöms vara 

förhållandevis liten. Ytterligare en skillnad är att vi har 

förtydligat vår potential att påverka i leverantörskedjan, 

vilket också avspeglas i våra hållbarhetsmål för de kom-

mande åren. 

 Ett resultat av vårt tydligare fokus är att vi väljer att 

fokusera och rapportera om de väsentliga hållbarhets- 

frågorna, vilka med andra ord redovisas med indikatorer.

De hållbarhetsfrågor som inte är väsentliga, men fortfa-

rande är viktiga för oss väljer vi att informera om och i 

ett par fall även redovisa med indikatorer under avsnittet 

”vårt miljöansvar” samt ”vårt sociala ansvar”. 

 De fem hållbarhetsfrågor som i väsentlighetsanalysen 

beömdes som mest väsentliga åskådliggörs på nästa sida. 



 

Figur 2. Hållbarhetsfrågor för Orio vi valt att informera, rapportera och fokusera kring

Figur 1. Väsentliga hållbarhetsfrågor rangordnade i fallande ordning utifrån väsentlighetsanalysen

HÅLLBARHETSFRÅGOR VÄRDESKAPANDE INDIKATORER  
GRI STANDARDS

SIDA INTERN/EXTERN 
PÅVERKAN

God ekonomi Ekonomiskt 19 Intern

- att Orio har en långsiktigt god ekonomi som  
möjliggör för Orio att bidra till samhällsnytta

201-1

Bedömning av leverantörer socialt  29 Extern

- att Orio genomför leverantörsbedömningar  
avseende sociala frågor

414-1

- att Orio arbetar för att motverka all form  
av barnarbete

408-1

- att Orio arbetar för att motverka all form  
av tvångsarbete

409-1

Jämställdhet, mångfald, & diskriminering socialt  33 Intern/Extern

- att Orio arbetar för en mångfald bland de anställda 
som speglar samhället, att jämlikhet råder inom  
organisationen 

405-1

- att Orio arbetar för att motverka all form av  
diskriminering

406-1

Klimatpåverkan - Utsläpp av växthusgaser  
från transporter

miljömässigt  201-1 21 Extern

- att Orio minskar utsläpp av klimatpåverkande och 
ozonnedbrytande ämnen liksom av andra miljö- eller 

 hälsoskadliga ämnen i den utsträckning det är möjligt 

305-3

Hälsa och säkerhet socialt  32 Intern

- att goda anställningsförhållanden råder inom Orio 401-1

- att säkra och trygga arbetsförhållanden råder inom  
Orios egen verksamhet

403-1 -  
403-10     

Dessa kommer vi att  
informera kring

›  Material och resursanvändning

›  Energianvändning

›  Bedömning av leverantörer avseende  
 miljöförhållanden

›  Bedömning av leverantörer avseende  
 ekonomiska förhållanden

Dessa kommer vi att  
informera och rapportera kring enligt GRI

›  Anti-korruption och mutor

›  Utbildning av Orios medarbetare

Dessa kommer vi att  
rapportera och fokusera kring enligt GRI

›  God ekonomi

›  Minskad klimatpåverkan

›  Jämställdhet, mångfald och  
 diskriminering bland Orios medarbetare

›  Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa   
 bland Orios medarbetare

›  Bedömning av leverantörer avseende sociala   
 förhållanden (goda arbetsförhållanden,   
 mänskliga rättigheter, barn-och tvångsarbete) 

Samtliga hållbarhetsfrågor som identifierats i väsentlighetsanalysen ordnade efter tilltagande väsentlighetsgrad.

Vi har valt att informera kring samtliga av de i intressentanalysen indentifierade hållbarhetsfrågorna. Att identifiera och hantera förekomst 
av korruption och mutor är viktigt och ett lagkrav att rapportera kring. I den sammanvägda väsentlighetsanalysen har dock denna fråga inte 
bedömts vara bland de mest väsentliga att fokusera kring. Detsamma gäller utbildning av Orios medarbetare men på detta har vi valt att 
rapportera enligt GRI då det finns bra underlag för uppföljning.
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STYRNING

Styrning som stödjer hållbart 
företagande
Att kontinuerligt förbättra styrningen av vårt hållbarhetsarbete syftar till att säkerställa att 
våra åtaganden och förnyelsen av verksamheten hanteras på ett hållbart sätt. God styrning 
bidrar också till att skapa förtroende för Orio, både som affärspartner, samhällsaktör och som 
arbetsgivare.

I samband med att Orio vid årsskiftet 2012/2013 övergick 

i statlig ägo genomfördes en översyn och analys av håll- 

barhetsarbetet. Syftet var dels att identifiera och sätta 

fokus på de väsentligaste hållbarhetsfrågorna, dels att 

skapa effektivare processer och arbetssätt för att öka 

integreringen av hållbarhetsarbetet i den dagliga verk-

samheten.

 Arbetet har fortsatt löpande sedan ägarskiftet, med 

ambitionen att anpassa och organisera Orio på ett sätt 

som ger oss bäst möjlighet att ta ett samlat ansvar för 

ekonomi, miljö och sociala frågor. Därtill att säkerställa 

ett integrerat löpande utvärderingsarbete som följs av 

ett systematiskt och strukturerat förbättringsarbete.

 Arbetet med att vidareutveckla styrningen av håll-

barhetsarbetet kommer att fortsätta vara en pågående 

process under kommande år.

Ansvar och redovisning – status

Års- och hållbarhetsredovisningen 2013 var första gången 

Orio redovisade verksamhetens hållbarhetsfrågor och 

mål med utgångspunkt i Global Reporting Initiativ (GRI).  

I och med att organisationen förändrats mycket de se-

naste åren var inställningen att en omfattande revidering 

av intressenter och intressentdialog var nödvändig samt 

att en översyn av ansvar och redovisning behövde göras.

För att säkerställa att vi hela tiden fokuserar på rätt saker 

gjordes 2018 en översyn av aktuella intressenter följt av 

en ny intressentdialog. Arbetet ledde till en fördjupad 

väsentlighetsanalys.

Ekonomiska hållbarhetsfrågor

Den ekonomiska styrningen utgår från ägarens krav. 

Ansvaret för de ekonomiska hållbarhetsfrågorna av verk-

samheten ligger ytterst hos styrelse och vd, med CFO 

som operativt ansvarig för administration och rapporte-

ring. Även det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet lig-

ger hos styrelse och vd. Uppföljning och utvärdering sker 

löpande inom ramen för den finansiella rapporteringen.

Hållbarhetsfrågor ur ett miljöperspektiv

Det dagliga arbetet och det operativa ansvaret för miljö-

frågorna ligger hos affärsområdescheferna, vilka i sin tur 

rapporterar till vd.

 Ett övergripande ansvarstagande för miljön är en 

integrerad del av samtliga medarbetares vardag, men av-

seende uppföljning och utvärdering vilar ansvaret ytterst 

hos styrelse och vd.

Hållbarhetsfrågor ur ett socialt perspektiv

Det övergripande ansvaret för de sociala hållbarhets-

frågorna ligger hos HR-chefen som rapporterar till vd, 

medan det operativa ansvaret fördelas mellan HR-chefen 

och övriga avdelningschefer.

 Uppföljning och utvärdering i fråga om hållbarhets-

frågorna hälsa och säkerhet, utbildning, arbetsförhål-

landen, samt mångfald och jämställdhet, är HR-chefens 

område. När det gäller hållbarhetsfrågan bedömning av 

leverantörer, så ansvarar respektive avdelningschef för de 

avtal som hör till avdelningen samt för löpande uppfölj-

ning och utvärdering. Det yttersta ansvaret för hållbar-

hetsarbetet avseende sociala hållbarhetsfrågor ligger hos 

styrelse och vd.



Code of Conduct

Ansvaret för affärsetiska frågor ligger ytterst hos styrelse 

och vd, men ingår även som en naturlig del i samtliga Orios 

medarbetares ansvar. Även på många andra områden 

stödjer sig uppföljning och utvärdering på att hållbar-

hetsfrågorna är integrerade i den dagliga verksamheten 

för Orios samtliga medarbetare och därmed också hante-

ras på regelbunden basis av företagets avdelningschefer. 

Bland de affärsetiska frågorna märks hållbarhetsfrågan 

antikorruption. Sedan 2017 har Orio fortsatt processen 

med att kommunicera ut en Code of Conduct, samt ut- 

bilda medarbetarna i dess innehåll. 

Bolagsstyrning

Styrelsen rapporterar sitt arbete i den årliga bolagsstyr-

ningsrapporten. Även den övergripande styrningsstruk-

turen för Orios verksamhet beskrivs med hållbarhetsar-

betet som en integrerad del. Mer om bolagsstyrning och 

utvärdering av styrelsens och ledningens arbete finns  

i bolagsstyrningsrapporten, sidorna 39-49.

Regelverk som styr Orios hållbarhetsarbete 

OECD:s riktlinjer ligger till grund för hur vi och våra leve-

rantörer förväntas agera. Ett antal externa och interna 

regelverk i form av policyer, instruktioner, riktlinjer samt 

processbeskrivningar bildar ramverk för hur vår verksam-

het ska bedrivas och för vårt agerande. 

Branschorganisationer

Ett sätt att tillvarata frågeställningar och finna gemen-

samma vägar för att utveckla branschen är att engagera 

sig i olika forum och branschorganisationer. Orio ingår 

som medlem i Teknikföretagen.

Externa regelverk;

UTÖVER LAGAR OCH REGLER

›  Statens ägarpolicy

Interna regelverk; 

POLICYER, INSTRUKTIONER, RIKTLINJER  
SAMT PROCESSBESKRIVNINGAR

Orios övergripande policyer är:
›  Bolagsstyrningspolicy
›  Arbetsordning för styrelsen (riktlinje)
  - vd-instruktion
  - Instruktioner för revisionsutskott
  - Instruktioner för förändringsutskott
  - Instruktioner för ersättningsutskott
  - Attestinstruktioner

›  Riktlinje för hantering av styrande dokument
›  Riktlinje för riskhantering och internkontroll
›  Riktlinje för ersättning till ledande befattningshavare
›  Finanspolicy
  - Riktlinjer för redovisning och rapportering
  - Riktlinjer för finansiell riskhantering

›  Medarbetarpolicy
  - Riktlinjer för personalen

›  Miljöpolicy
›  Kvalitetspolicy
›  Upphandlings/inköpspolicy
›  IT-policy
›  Arbetsmiljö- och Säkerhetspolicy
›  Kommunikationspolicy
›  Whistleblowerpolicy
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Vårt ekonomiska ansvar
Orio är inom reservdelsbranschen för bilindustrin en förhållandevis liten aktör. Grunden för 
verksamheten har sedan starten utgjorts av reservdelar till Saab. Efterfrågan på reservdelar  
till Saab-bilar minskar successivt i takt med att antalet Saabar på våra vägar blir färre. 

Förutsättningar

Med bristande lönsamhet är det svårt att åstadkomma 

positiv påverkan på omgivningen i betydande omfattning. 

En långsiktigt god lönsamhet är idag den enskilt viktigaste 

hållbarhetsfrågan för Orio. 

 Orio ska som statligt bolag vara ett föredöme för 

hållbart företagande. Det avser såväl god affärsetik som 

hur vi arbetar med korruption och konkurrens och krav 

vid inköp och upphandlingar. Reservdelar till bilar köper  

vi in från stora delar av världen. Bara det innebär ett  

stort ansvar samtidigt som det innebär en möjlighet  

att åstadkomma positiv påverkan genom de krav vi kan 

ställa på våra leverantörer. 

 Vi skapar värde utifrån ett antal grundläggande 

förmågor: lång och gedigen branscherfarenhet, omfat-

tande kundförståelse kombinerad med tjänste- och 

produktkunskap, konkurrenskraftigt erbjudande samt 

vår förmåga att leverera snabbt och med hög precision. 

De ekonomiska värden som verksamheten genererar 

kommer våra olika intressenter till del i olika former.

Utmaningar

Med en vikande efterfrågan på Saab-delar och en hård 

konkurrens inom logistiklösningar är lönsamheten för 

närvarande vår största utmaning. Minskade volymer gör 

det svårare för oss att ställa krav på våra leverantörer och 

därigenom bidra till en mer hållbar leverantörskedja, lika-

väl som att det är en utmaning att erhålla en konkurrens-

kraftig kostnadsbild. Positivt är dock att vi har långsiktiga 

relationer med våra leverantörer vilket möjliggör en 

långsiktighet i vårt arbete med leverantörskedjan.

 För våra kunder är snabba leveranser mycket viktigt. 

Just snabba leveranser går på tvärs mot våra miljömål då 

tätare leveranser genererar en större klimatbelastning, 

samtidigt som det också är kostnadsdrivande. Även  

i denna fråga är det en utmaning att hitta rätt balans.

Mål & Resultat

Koncernens strategi inom affärsområde Parts är att 

bredda kundbasen av verkstäder som servar Saab-bilar 

samt säkerställa ett komplett produktprogram av Saab 

originaldelar med tillhörande tjänster. Inom affärsområde 

Logistics är strategin att tillhandahålla logistiktjänster 

genom innovativa lösningar som stärker våra kunders 

konkurrenskraft och lönsamhet. 

 > För Orio-koncernen är det ekonomiska målet är att nå 

en lönsamhet på 4,5%. 

 > Vidare har vi som mål att nå en beläggningsgrad i våra 

anläggningar på 85%. 

För 2020 nådde vi inte upp till de långsiktiga målen. 

Lönsamheten i verksamheten blev 2%, vilket till stor del 

berodde på ett fortsatt tapp i Saab reservdelsförsäljning, 

påverkat av covid-19, samt att vi ej lyckades uppnå den 

tillväxt i logistikaffären som vi planerade för under 2020. 

Beläggningsgraden i vår anläggning i Nyköping under 

2020 var 42%.  Under 2020 har vi fortsatt att optimera 

reservdelslagret och anpassa för nya logistikkunder. 
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Uppföljning

Uppföljningen av Orio-koncernens ekonomi sker främst 

genom månatliga och kvartalsvisa utfallsanalyser mot 

fastställd budget av de finansiella resultaten och hållbar-

hetsmålen från Koncernens bolag. Utfallsanalyserna tas 

fram av koncernens finansfunktion. Styrelsen och revi-

sionsutskottet erhåller regelbundet finansiella rapporter 

från finansfunktionen och vd:n avseende Koncernens 

resultatutveckling och finansiella ställning och behandlar 

samtliga kvartalsbokslut, kvartalsrapporter, boksluts-

kommunikéer samt årsredovisningen.

koncErnEn modErbolagEt

MSEK 2020 2020 2019 2018

Betalningar från kunder 404 322 404 468

Genererat ekonomiskt värde 404 322 404 468

Betalningar till leverantörer -269 -208 -292 -311

Löner och andra ersättningar -79 -59 -84 -90

Betalningar till ägare - - -25 -50

Skatter och avgifter -17 -18 -27 -34

Fördelat till dotterbolag - 0 6 3

Fördelat ekonomiskt värde -365 -285 -422 -502

Kvar i bolaget 39 37 -18 -34

Kommentar: Jämförande siffror för 2018 och 2019 avser 
moderbolaget

Hållbarhetsfråga: Ekonomiskt resultat
201 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

Hållbarhetsdata
GRI-RESULTATINDIKATORER
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Vårt miljöansvar
Med sikte på ständiga förbättringar är det Orios ansvar att kontinuerligt utveckla processer 
och arbetssätt som minimerar vår miljöpåverkan. Lika viktigt är att se till hela värdekedjan och 
bidra till konstruktiva samtal kring miljöansvar.

Förutsättningar

Orios huvudverksamhet är att uppfylla kunders förvänt-

ningar på att produkter finns på rätt plats i rätt tid. Hela 

vår verksamhet är uppbyggd för effektiv distribution, in-

kluderat transporter och lagerhantering av stora mängder 

produkter. Det gör att emissioner från transporter, i första 

hand koldioxid som bidrar till klimatproblematiken är vår 

viktigaste hållbarhetsfråga ur miljöperspektiv.

 Att effektivisera logistiken och minimera utsläppen, 

till exempel genom att välja mindre miljöpåverkande 

transportalternativ, kommer fortsätta vara en väsentlig 

och prioriterad hållbarhetsfråga för Orio.

 Andra frågor där vi redan har kommit långt och där ut-

vecklingspotentialen i dagsläget bedöms vara begränsad 

är till exempel energianvändning och avfall.

Utmaningar

Väsentlighetsanalysen  framhåller Orios möjligheter att 

bidra till minskad klimatbelastning i värdekedjan. Orio 

bedriver ingen egen åkeriverksamhet, samtliga transpor-

ter upphandlas antingen av Orio eller av våra leverantörer 

av produkter. De transportsätt som idag används är väg-, 

båt- och flygtransporter. I takt med att transportmark-

naden gör allt fler miljövänliga alternativ tillgängliga så 

är vår strävan att välja det  som har minst påverkan på 

miljön, med hänsyn taget till ett ekonomiskt perspektiv. 

En utmaning är vår ekonomiska situation som inte medger 

möjlighet att göra de val vi vill i alla lägen. Allteftersom 

lönsamheten förbättras kan vi lägga ytterligare fokus på 

upphandlingarna av transporter.

 I vår verksamhet ger varuhantering och ompaketering 

ofrånkomligen upphov till avfall. Det är en prioriterad 

uppgift att genom förbättrade processer och arbetssätt 

kontinuerligt arbeta med att minska mängden avfall. Ett 

arbete som sker i samarbete med våra logistikkunder. Li-

kaså ger våra försändelser till de egna verkstadskunderna 

upphov till avfall och där styr vi helt själva över de löpande 

förbättringsprocesserna. 

Våra kunder kräver snabba leveranser vilket blir en kon-

flikt i förhållande till miljöpåverkan. Ur ett miljöperspektiv 

skulle det vara bättre med färre leveranser som möjliggör 

ökad samlastning, färre transporter och därmed minskad 

klimatbelastning. Utmaningen för oss ligger främst i att 

hantera och formulera upphandlingskriterier som tar hän-

syn såväl till kundernas krav på leveranser och ledtider, 

som de eventuella affärsmässiga konsekvenserna vid val 

av mindre miljöpåverkande transportalternativ.

 Våra mål och vårt miljöarbete i övrigt bidrar till i första 

hand till de globala målen 12 (Hållbar produktion och 

konsumtion) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Mål & Resultat

Att balansera en ökande servicegrad med större miljö-

hänsyn i val av transportslag, är grundläggande för vår 

framtida konkurrenskraft. Det är också en förutsättning 

för god uppfyllelse av både hållbarhetsmål och verksam-

hetsplaner.

 Som en långsiktig vision ska 80 % av de transporter 

som sker till våra kunder och från leverantörer drivas av 

fossilfria bränslen eller vara klimatkompenserade. Vi nåd-

de inte upp till det långsiktiga målet under 2020. Andelen 

transporter som drivits av biobränslen/el eller varit klimat-

kompenserade var 3% (2019: 1%).

 Arbetet med att långsiktigt uppnå visionen har pågått 

under 2020 men har på grund av begränsningar i fossilfria 

alternativ, som erbjuds på transportmarknaden, inte 

framskridit enligt plan under året. Som ett alternativ till 

att på kort siktigt frångå fossilfria bränslen har en plan 

utarbetats under 2020 med mål att klimatkompensera 

100% av alla transporter. Planen innebär att ca 25% av 

årliga CO2e-utsläpp från egenupphandlade transporter 

ska klimatkompenseras under 2021 och att samtliga årliga 

CO2e-utsläpp från egenupphandlade transporter ska 

klimatkompenseras från och med 2022. Vi ser klimatkom-

penseringen som ett led till att på längre sikt övergå till 

fossilfria bränslen. 

MILJÖANSVAR
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Transportmarknaden har börjat erbjuda alltfler miljö- 

vänliga alternativ. I takt med att kontrakt går ut ger detta 

möjligheter att förändra förutsättningar och upplägg. Vi 

har inlett ett arbete som nu är en naturlig del av vardagen 

i transportupphandlingarna. Kortsiktigt är ekonomisk håll-

barhet högsta prioritet, men enskilda ställningstaganden 

görs i samband med varje transportupphandling.

 Som verktyg för inventeringen av aktuella utsläpp, 

används utsläppsrapporter från transportörerna. Vi har 

använt oss av schablonberäkning utgående från CO2e per 

kg fraktat gods i de fall vi ej kunnat få del av utsläppsrap-

porter från transportörerna. Det kopplat till hållbarhets-

målet redovisade totalbeloppet hänför sig till den totala 

mängden utsläpp av koldioxid som orsakats i samband 

med egenupphandlade leveranser från leverantörer till  

Orios anläggningar i Nyköping, USA, England, Tyskland 

och vidare till våra kunder.

Uppdaterade inköpsvillkor och löpande kontakt

Insamlingen av utsläppsrapporter har även som syfte att 

ge underlag och tillfälle för utvärdering tillsammans med 

våra leverantörer. Vår avsikt är att på detta sätt kunna öka 

insynen i leverantörsledet och med tiden skapa större 

möjligheter att minska miljöpåverkan av de transporter 

vi upphandlar. Orios leverantörsavtal kräver efterlevnad 

av principer avseende bland annat mänskliga rättigheter, 

arbetsrättsliga frågor, miljö och arbete mot korruption. 

 Vi har även mål som syftar till att utveckla vårt 

hållbarhetsarbete i leverantörskedjan. Målen omfattar 

riskbedömning och granskning av leverantörer. Målen 

fokuserar på det sociala perspektivet eftersom det erhöll 

högst värdering i vår väsentlighetsanalys. Vi har dock valt 

att inkludera även miljöperspektivet i vårt arbete med 

leverantörskedjan. För ytterligare information se avsnittet 

”Vårt sociala ansvar”, sid 23.

Energianvändning

Orios huvudsakliga verksamhet bedrivs i vår anläggning 

på Arnö i Nyköping. Vår ambition är att anläggningen 2023 

skall drivas på ett långsiktigt hållbart sätt fritt från fossila 

energikällor. Anläggningstekniska installationer skall präg-

las av effektivt energiutnyttjande. Det aktiva miljö- och 

energiarbetet skall leda till en ökad konkurrenskraft och 

attraktivitet på marknaden inom våra olika verksamhets-

områden.

 Största delen av Orios energianvändning går till värme/

ventilation och belysning. För att hålla nere energiförbruk-

ningen tidstyrs ventilation och belysning. På några avdel-

ningar finns närvarosensorer som styr belysningen.

 Under 2020 har vi fortsatt att byta till LED-lampor 

i lagret. Ambitionen att kartlägga elförsörjningsdelen 

tillsammans med aktörer inom solcellsbranschen under 

2020 blev uppskjuten på grund av covid-19.

Uppföljning

Vårt miljöarbete följs upp genom vårt operativa Miljömöte 

som sammanträder varje kvartal. 

 Mötet diskuterar operativa miljöfrågor som berör Orio 

såsom miljöriskbedömningar, lagar och föreskrifter, kemi-

kalier och avfall, miljömål och hållbarhet. Vi utför regel-

bundet miljöriskanalys på områdena köldmedium, farligt 

gods, kemikalier, miljöstationen, gasflaskor och diesel 

samt fordon, utifrån kriterierna brand, explosion, läckage 

och spill. Riskbedömningen dokumenteras och eventuella 

korrektiva planer upprättas och genomförs. Skydds- och 

miljöronder genomförs månadsvis. Miljöarbete följs även 

upp genom regelbundna avstämningsmöten med Stena 

Recycling vad gäller vår avfallshantering.

2020 2019 2018

Utsläpp från varutransporter,  
inkommande och utgående,  
ton CO2e

1 006 1 226 1 569

Totalt, ton CO2e 1 006 1 226 1 569

Utsläpp från varutransporter,  
inkommande och utgående,  
ton CO2e i relation till redovisad  
nettoomsättning i MSEK 

2,6 3,1 3,3

Totalt, ton CO2e/MSEK 2,6 3,1 3,3

Kommentar: Orio inhämtar informationen via emissionsrapporter 
som vi begär in från våra transportörer. CO2e-utsläppet beräknas 
sedan genom en schablonuträkning baserat på kilometer och vikt. 
Information om vilka växthusgaser som ingår i CO2e saknas i emis-
sionsrapporterna. Emissionsrapportering saknas från en av våra 
transportörer, som står för ca 10% av total transportvolym, varför 
utsläppen från den transportören schablonberäknats. Orio har valt 
att i utsläppsmätningen inte inkludera andra utsläpp än egenupp-
handlade transporter. Bedömningen är att exempelvis dem från 
tjänsteresor och medarbetares egna resor till och från arbetsplatsen, 
inte är väsentliga i relation till totalen.
Fr.o.m 2020 ingår i rapporteringen även varutransporter från vårt  
lager i USA. Av dessa har utsläppen från ca 20% av transporterna 
schablonberäknats eftersom emissionsrapporter ej funnits till- 
gängliga.

Hållbarhetsfråga: Utsläpp till luft & vatten samt avfall
305-3 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i ton CO2e

Hållbarhetsdata
GRI-RESULTATINDIKATORER
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Vårt sociala ansvar
Att vara en tillförlitlig affärspartner, samhällsaktör och en attraktiv arbetsgivare är en över- 
gripande ambition med Orios hållbarhetsarbete. Det gäller såväl internt som i förhållande till 
vår omgivning och då särskilt våra leverantörer.  

Vårt ansvar som arbetsgivare

God arbetsmiljö inom Orio

Vi vill ha nöjda medarbetare och vara en attraktiv arbets- 

givare som bidrar till en god livsbalans bland våra med-

arbetare. Samtidigt vill vi ge möjlighet till utmaning och 

utveckling i anställningen.

 Orios medarbetare tillhör våra viktigaste resurser och 

är en central drivkraft för förnyelsen av bolaget. Medarbe-

tarnas kompetenser och färdigheter utgör förutsättningar 

för vår förändringsförmåga såväl som vår förmåga att nå 

strategiska och operativa mål.

 Våra mål och vårt arbete med frågor kring socialt  

ansvar internt bidrar till i första hand till de globala målen  

3 (Hälsa & välbefinnande), 5 (Jämställdhet) och 8 (Anstän- 

diga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt). 

 Fr.o.m 2020 redovisar vi hållbarhetsdata för hela Orio. Vi 

har valt att redovisa även data för den svenska verksamhet 

eftersom jämförelsetal finns från tidigare år. Rapportering 

kring skyddsarbetet avser enbart den svenska verksam-

heten, som även innefattar en produktionsenhet. För 

dotterbolagen, som enbart består av kontor, följer Orio 

respektive lands regler. Inget skyddsarbete kopplat till 

produktion bedrivs på dessa enheter.

Våra medarbetares hälsa - mål & resultat

Orios hållbarhetsmål när det gäller vår personal är att vår 

sjukfrånvaro årligen ska vara lägre än 5% och antal arbets-

relaterade skador som lett till frånvaro ska vara 0. Vi har till 

följd av pandemin pausat en del åtgärder gällande arbetet 

med att minska sjukskrivningar. En utförligare beskrivning 

kring arbetet med pandemin finns på sid 25 under avsnittet 

”en frisk arbetsplats”. 

 Målet för sjukfrånvaron reviderades under 2018. För 

2020 var sjukfrånvaron 4,6% för koncernen i sin helhet 

och 5,3% (5,4)% för den svenska verksamheten. För ar-

betsrelaterade skador som lett till sjukfrånvaro var siffran 

1 och olyckan inträffade vid den svenska verksamheten. 

Utfall för tidigare år framgår av tabell på sid 32. 

Vi jobbar aktivt med korttidssjukfrånvaro för att tidigt 

fånga upp ofta upprepad frånvaro. Exempelvis erbjuder 

Orio ersättning för förstagångsbesök hos naprapat för att 

därigenom motverka att problem utvecklas och förvärras.

 Sjukfrånvaron påverkas starkt av att vi bland annat 

under 2020 haft 2 stycken långtidssjukskrivna medar-

betare, vilka även var sjukskrivna under 2019. Räknas 

enbart korttidsfrånvaron ligger den endast på 2,2%. 

Medarbetares hälsa fick under 2020 nytt fokus på att 

skydda personalen under den pandemi som bredde ut sig 

över hela Sverige. Under året har företaget haft 2 stycken 

bekräftade covid-19-sjuka samt ytterligare 2-3 stycken 

misstänka fall som inte testats. Alla smittfall har föranlett 

smittspårning och information på arbetsplatserna. Smitt-

fallen har inte haft några samband och ingen spridning 

har kunnat konstateras på arbetsplatsen.

 Dotterbolagen har följt de lokala reglerna för respek-

tive region och anpassat sitt arbete därefter. Tyskland, 

Schweiz, Storbritannien och USA har haft olika former av 

nedstängningar under året. 

 Inledningsvis hade Orio begränsningar som påver-

kade de svenska kontoren, dels för anställda som varit 

utomlands, dels för besökare vid kontoren. Under året har 

bland annat följande åtgärder vidtagits:

› Ändrade städrutiner

› Utplacering av skyltar som uppmanade till avstånd och  

 till användning av handsprit

› Utplacering av handsprit

› Borttagning av stolar för att påminna kring lämpligt  

 antal deltagare per rum. 

 Viktigaste åtgärderna har gällt hantering av kontakter 

med olika transportörer och åkeriföretag samt att upp-

muntra anställda att stanna hemma vid sjukdom och att 

vara observanta på eventuella symptom. 

 Vid 2020 års utgång var totalt 147 personer anställda 

av Orio. 125 personer arbetade i den svenska organisatio-

nen och 22 personer arbetade inom Orios olika dotterbo-

lag. Dotterbolagen har tidigare inte inkluderats i siffrorna 

för sjukfrånvaro, utan Orio har fullföljt vardera lands olika 



24
HÅLLBARHETSREDOVISNING

SOCIALT ANSVAR

lagstiftningar och arbetssätt. För 2020 har vi samlat in- 

formationen gemensamt för att ge en tydligare överblick. 

 Alltsedan svenska staten övertog ägandet december 

2012 har ett omfattande förändringsarbete pågått inom 

koncernen, som en anpassning till ändrade förutsättning-

ar. För att säkra Orios fortsatta sociala värdeskapande 

krävs förnyelse, anpassning och kompetensväxling. Ny 

och mer kompetens har tillförts samtidigt som det varit 

nödvändigt att minska det totala antalet medarbetare.  

Under 2020 har 31 medarbetare lämnat inom koncernen: 

  

 > 12 personer har sagts upp på grund av arbetsbrist

 > 7 personer har lämnat företaget på egen begäran

 > 3 av de som lämnat företaget avser pension

 > 9 av de personer som lämnat avser att tidsbegränsad 

anställning upphör 

Arbetsgivaransvar och avvägningar

Att mot denna bakgrund skapa delaktighet, motivation, 

engagemang och trivsel hos våra medarbetare är inte bara 

en grundläggande förutsättning för vår framtida framgång 

– det är också vårt ansvar som arbetsgivare.

 För att framgångsrikt nå uppsatta mål krävs att vi 

som företag kan fortsätta vara en attraktiv arbetsplats, 

behålla och utveckla medarbetare, men även förstärka vår 

verksamhet genom att rekrytera kompetens vi inte kan 

utveckla internt. I rekryteringar genomförda under året 

har ny och ytterligare kompetens tillförts bolaget.

 Genomsnittsåldern i bolaget beräknas 2020 till 51 år. 

Mot bakgrund av väntade framtida pensionsavgångar och 

den omorganisation som genomfördes i slutet av 2019, 

har Orio gjort en översyn ämnad att säkerställa framtida 

kompetensförsörjning.

 För en bibehållen balans mellan befintliga medarbeta-

re och behovet av ny kompetens ligger Orios ambition för 

personalomsättning på 6–10 procent på årsbasis. Beräk-

nat utifrån antal anställda som slutade på egen begäran 

var den genomsnittliga personalomsättningen 4,1% inom 

Orio-koncernen för 2020.

Jämställdhet och mångfald berikar

Vår övertygelse är att vi med kvinnor och män i alla åldrar 

med olika bakgrunder och erfarenheter skapar en mer 

innovativ arbetsplats. Grundläggande för detta är en ar-

betsmiljö som präglas av mångfald och jämställdhet, samt 

frånvaro av kränkande särbehandling.

 Under 2020 rapporterades inget fall av trakasserier/

kränkande särbehandling. Vi har fortsatt att aktivt arbeta 

med att upptäcka, utbilda medarbetarna inom dessa 

frågor i form av bland annat workshops. Vi har nolltollerans 

mot dessa typer av beteenden och fortsätter jobba för att 

utbilda personal i både företagets värderingar men också 

att upptäcka eventuella ärenden.

 I slutet av 2019 genomfördes en fullständig medarbe-

tarundersökning för att tidigt fånga upp hur medarbetare 

upplever sin arbetssituation och eventuell förekomst 

av trakasserier/kränkande särbehandling. Medarbetar-

undersökningen låg till grund för 2020 års arbete med 

arbetsmiljöfrågor, även om covid-19 förändrat fokus och 

begränsat vilka aktiviteter som varit möjliga. För 2020 

genomfördes i slutet av året ännu en medarbetarunder-

sökning, utöver tidigare årets frågor ställdes även frågor 

kring hur trygghet på arbetsplatsen till följd av covid-19 

uppfattades av den anställde. 

 Orio ser det som självklart att kvinnor och män ges 

lika möjligheter till utveckling och befordran samt lika lön 

för likvärdigt arbete. I statistiken ser man en skillnad i lön 

mellan kvinnor och män. Däremot när vi jämför likvärdiga 

arbeten i lönekartläggningen, finner vi ingen oskälig skill-

nad mellan kvinnor och män bland de anställda. Målsätt-

ningen är att företagets tjänster ska vara tillsatta så att 

andelen av vardera kön är minst 40 procent. För koncernen 

i sin helhet var könsfördelningen 55/92 (antal kvinnor/

män) per 31 december 2020.

 Eventuella fall av diskriminering fångas företrädesvis 

upp via någon av följande kanaler: närmaste chef, kollegor, 

HR-chef samt fackliga parter. Orios whistleblower-policy 

säkerställer att detta kan ske på ett för den anställde tryggt 

sätt utan risk för att på något sätt hamna i trångmål. 

 Anmälningar om missförhållanden kan göras muntli-

gen eller skriftligen. Det finns möjlighet att göra anmälan 

anonymt via skriftlig anmälan. Mottagare av anmälningar 

är HR/vd som är ansvariga för whistleblower-funktionen. 

 Uppföljning av eventuella missförhållanden görs av 

HR-funktionen och/eller vd. Under 2020 lades en epost-

adress för whistleblower-ärenden till på hemsidan.  Många 

av de mejl som kommit in är kopplade till direktreklam 

eller för business support. Samtliga ärenden har utretts 

enligt processens gång. Inget har mött upp till definitio-

nen för whistleblower-ärende, dvs att vara ett larm om 

missförhållanden i Orios verksamhet.

Säker arbetsmiljö med nollvision

Med en gedigen bakgrund i svensk industrihistoria har Orio 

en både lång och väl utvecklad tradition av skyddsverk-

samhet. För 2020 har även siffror för antalet arbetstimmar 

samt rapporterade olyckor vid våra dotterbolag inkluderats 

i statistiken. 

 Exempel på olyckor är fall- och klämskador i samband 

med logistikhantering.
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Medarbetardata 2020 koncErnEn 2020 1 2019 1 2018 1

Antal medarbetare, totalt 147 125 140 179 

varav heltid (kvinnor/män) 136 (46/90) 118 (38/80) 130 (41/89) 164 (53/111)

varav deltid (kvinnor/män) 11 (9/2) 7 (7/0) 10 (10/0) 15 (12/3)

varav tillsvidareanställda (kvinnor/män) 142 (53/89) 123 (45/78) 137 (50/87) 169 (64/105)

varav visstidsanställda (kvinnor/män) 5 (2/3) 2 (0/2) 3 (1/2) 10 (1/9)

Genomsnittsålder – år 51 52 49,0 50,93

Genomsnittlig personalomsättning, % 4,1 3,2 8,0 5,27

Antal kvinnliga medarbetare 55 45 51 65

Andel kvinnor i styrelsen, % 60 60 38 29

Andel kvinnor i koncernledningen, % 33 33 33 33

Sjukfrånvaro 4,6 5,3 5,4 4,6

Olycksfall med frånvaro 1 1 1 4

1 Avser den svenska verksamheten

Antalet olycksfall med åtföljande sjukfrånvaro för 2020 var 

1 stycken. Olyckan skedde vid hantering av tung last och 

orsakades främst på grund av att den anställde saknade 

skyddsutrustning då den anställde hade uppfattat skydds-

utrustning som valbar. Orio strävar efter att få en fullstän-

digt säkerhetsmedveten kultur. För att undvika att detta 

sker igen behöver vi se över samtliga arbetsmoment och 

säkerställa att alla anställda genom utbildning är medvetna 

om vikten att använda hjälpmedel.    

 Vi har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade 

olyckor och arbetet med att bygga och förvalta en gedigen 

säkerhetskultur sker därför kontinuerligt. Vid sidan av 

investeringar i ny teknik handlar en stor del av arbetet om 

att upprätthålla processer och arbetsmetoder, liksom om 

att påverka attityder. Skyddskommittén utgör Bolagets 

revisionsfunktion för att säkerställa en god och säker 

arbetsmiljö för medarbetarna vid våra svenska enheter. 

Kommittén sammanträder kvartalsvis och består av repre-

sentanter från ledning och de fackliga organisationerna 

samt representanter från vår externa företagshälsovård. 

Ett motsvarande partsammansatt operativt skydds- och 

miljöråd sammanträder på månadsbasis som verkställande 

utskott till skyddskommittén, vars uppgift är att följa upp 

det dagliga skydds-och arbetsmiljöarbetet. Om det sker en 

olycka på Orio identifierar vi även i anmälan vad det beror 

på och åtgärd vidtas. Dotterbolagen bedrivs enbart som 

kontorsverksamhet, och för dessa följer vi lokala regler 

och standarder för respektive land. 

 Samtliga olyckor, risker och tillbud dokumenteras  

i arbetsmiljöverkets egna arbetsmiljösystem IA, ett av- 

vikelsesystem för bättre arbetsmiljö som infördes 2013 

och togs i bruk 2014. Utöver inrapportering sker uppfölj-

ning och handlingsplaner för alla ärenden via systemet. 

Systemet används endast för den svenska marknaden och 

hanteras via skyddsombud, arbetsmiljöansvariga och HR. 

Systemet implementerades för att på ett enkelt sätt följa 

upp, rapportera och föra statistik över de behov som syns i 

verksamheten. I våra dotterbolag har inte samma behov av 

arbetsmiljösystem framkommit i den analys som gjorts då 

dotterbolagen enbart har tjänstemän anställda.

Under 2020 var målet att genomföra skyddsronder 8 

gånger per avdelning på lagret och 2 gånger per kontor 

(Nyköping respektive Trollhättan). Årsplanen har följts och 

ronder har genomförts.

 Skyddsronder, som inkluderar kontroll med inriktning 

på livsmedel, har genomförts på de avdelningar där lagring 

av livsmedel har förekommit under året.

 Protokoll från skyddsronder, riskinventeringar, åtgärds-

planer, operativa skyddskommittémöten och skyddskom-

mittémöten lagras på intranätet, tillgängligt för samtliga 

anställda.

 Under december 2020 genomfördes en årlig Brand- 

och Riskanalys över hela lagret. Varje avdelning bedöms 

efter ett antal riskpunkter i en matris. Identifierade risker 

prioriteras och åtgärdsplan skapas. Denna åtgärdsplan 

hanteras av den operativa skyddskommittén i det löpande 

arbetet.

 Under 2020 utökades vårt tillstånd för lagring av 

brandfarlig vara avsevärt av Sörmlandskustens Räddnings-

tjänst. Tillståndet gäller till 2023. Vårt tillstånd att lagra 

explosiva varor (airbag och bältessträckare) gäller även det 

till 2023.

 All information samt protokoll från skyddskommittéerna 

går att hitta lokalt för samtliga anställda. 
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En frisk arbetsplats

Målinriktade satsningar på en säker arbetsmiljö och 

medarbetarnas hälsa har en lång tradition inom Bolaget. 

Sjukfrånvaron under 2020 uppgick för hela koncernen till 

4,6 procent. Orio har som långsiktigt mål att sjukfrånvaron 

ska vara lägre än 5 procent. Sjukfrånvaron följs upp varje 

månad och rapporteras kvartalsvis till skyddskommittén. 

2020 var i många fall ett annorlunda år och så gälle även 

sjukfrånvaron. Under mars-april samt oktober-december 

hade Orio mycket höga sjuktal som en effekt av uppma-

ningen till medarbetarna att stanna hemma vid symtom. 

Målet, att ha en sjukfrånvaro lägre än 5%, ligger kvar, men 

under 2020 var prioriteten att medarbetare som även 

hade mindre förkylningar skulle stanna hemma. 

 Om någon anställd varit frånvarande vid fler än sex 

tillfällen under en 12-månadersperiod ska rehabiliterings-

utredning göras för att klarlägga orsaken till sjukfrånvaron. 

Så har skett även under pandemin, även om arbetsmeto-

den och samtalen sett annorlunda ut. Lämpliga åtgärder, 

anpassade utifrån individuella behov, sätts sedan in.

 Vi har noga valt leverantör av företagshälsovård 

baserat på företagets möjlighet att genomföra arbetet 

på ett tryggt och effektivt sätt med hög kvalité. Företa-

get erbjuder möjlighet till anonymiserade fakturor och 

att resultatet från undersökningen delas endast med 

den anställde. I det fall den anställde godkänner delas 

resultatet vidare med HR. Det kan gälla exempelvis bevis 

på drogfrihet som måste delas med HR före anställning. 

Den anställde kan vid behov kontakta skyddsombud, när-

maste chef eller HR för att få stöttning vid frågor gällande 

företagshälsovård. Vid upptäckten av ökat behov av hälso- 

vårdstjänster för en enskild medarbetare, till exempel 

genom en riskbedömning, inkluderas ofta företagshälso-

vården i kommunikation och planering. 

Hälsofrämjande åtgärder och en god livsbalans

Friska medarbetare är något vi alla vinner på. Det är inte 

bara positivt för individen utan vi är också väl medvetna 

om att det finns ett värde med att medarbetare som mår 

bra bidrar till verksamheten med energi och engagemang. 

En viktig förutsättning för detta är att som arbetsgivare se 

till att förutsättningar finns i form av stödjande åtgärder 

och förståelse för skiftande behov i livets olika skeden. 

 För den svenska verksamheten erbjuder Orio för-

månsprogram av varierande art. Allt från egen idrotts-

förening, Orio IF, och friskvårdsbidrag till hälsokontroller 

för anställda samt tillgång till fritidsboende. Under 2020 

nyttjade 58 personer tillgången till friskvårdsbidrag. 

Motsvarande siffra för 2018 var 75 och för 2019 var siffran 

61 personer.

 Orio IF förfogar över en inomhushall i direkt anslut-

ning till anläggningen i Nyköping. Hallen kan utnyttjas till 

allt som går att göra i en inomhushall, allt från basket och 

innebandy, till fotboll, handboll, badminton, gymaktiviteter 

och tennis. 

 Alla anställda på den svenska verksamheten av Orio 

är medlemmar i Orio IF. I början av året var innebandyn 

igång men aktiviteterna har minskat och anpassats allt 

eftersom pandemin och rekommendationer förändrats. 

Aktiviteter under året har bestått av gemensamma löptu-

rer, badminton och pickleball i smågrupper. Även gymmet 

har använts i viss utsträckning. Inga större gemensamma 

aktiviteter utanför den egna sporthallen har kunnat ge-

nomföras. Till skillnad från tidigare år när nästan hälften 

av de anställda varit aktiva i någon aktivitet har i år del- 

tagandet sjunkit till ca 10%. 

 När det gäller friskvård och hälsofrämjande åtgärder 

för övriga dotterbolag följer dessa de lokala reglerna för 

respektive region.

Medarbetarsamtal

Genom att vända oss direkt till våra medarbetare fångar vi 

upp synen på Orio som arbetsgivare, samt vad man som 

medarbetare tycker om arbetsklimatet och vad som mo-

tiverar och engagerar. Frågor som undersöker och mäter 

exempelvis motivation och nöjdhet hos medarbetarna, ger 

viktiga värden vad gäller engagemang och upplevelse av 

tydlighet kring vad man som medarbetare förväntas bidra 

med för att nå såväl verksamhetsmål som individuella mål. 

2020 har varit ett annorlunda år även vad gäller med-

arbetarsamtal. Anställda har varit permitterade, jobbat 

hemifrån och/eller varit sjuka. Detta gjorde att medarbe-

tarsamtalen drog ut på tiden längre än vanligt. Under 2019 

lade Orio stort fokus på att uppdatera arbetsbeskrivning-

arna för arbetare i produktionen samt skapa nya rutiner för 

medarbetarsamtal för att mer likna de samtal vi har med 

tjänstemännen. Trots pandemin och dess påverkan har det 

varit viktigt att hålla denna rutin levande och genomföra 

samtalen med samtliga anställda. För 2020 var avsikten 

att utveckla dessa ytterligare och även inkludera hälso-

tavlan. På grund av rådande läge togs beslut att inte öka 

komplexiteten för samtalen med arbetare i produktionen 

utan istället  upprätthålla tidigare nivå.

 De årliga medarbetarsamtalen säkerställer att ut- 

bildning och kompetensutveckling genomförs på ett 

strukturerat vis. Ambitionen med en enskild dialog mellan 
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chef och medarbetare är att bättre kunna fånga upp och 

samordna olika behov och efterföljande insatser. För de 

arbetsmoment som har ett tydligt säkerhetsbehov som 

tex farligt gods, hög höjd eller kräver elbehörigheter logg-

förs dessa för att säkerställa att all personal har relevant 

och adekvat utbildning i rätt skede. Denna logg stäms av 

i början av året för att planera in årets utbildningar. De 

utbildningar som kunnat skjutas upp 2020 har skjutits 

framåt till följd av det rådande läget kring möten och 

träffar. Detta i sin tur har lett till högre utbildningsbehov 

2021 för att säkerställa att alla anställda med denna typ av 

arbetsmoment har fortsatt behörigheter och kunskaper att 

bedriva sitt arbete. 

 Under mål- och utvecklingssamtal för 2020 har 

”Hälsotavlan” likt tidigare år använts för tjänstemännen 

i den svenska verksamheten. I år har vi även inkluderat 

anställda i dotterbolagen. Planen är att även arbetare 

fyller i hälsotavlan 2021. Om någon medarbetare markerar 

ett påstående mellan 0-30 % tas en åtgärdsplan fram 

tillsammans med chef.

Medarbetarundersökning 

Som ett komplement till dessa samtal har Orio utvecklat 

medarbetarundersökningen, som även inkluderar frågor 

från Hälsotavlan. Första medarbetarundersökningen 

genomfördes i slutet av november 2019 och till skillnad 

från medarbetarsamtalen var den anonym. Vårt antagan-

de var att den omorganisation som inleddes under 2019, 

samt det faktum att enkäten var anonym, skulle leda till 

sjunkande förtroende och engagemang mot tidigare års 

undersökningar. Resultatet för medarbetarnas nöjdhet 

var något lägre än vid medarbetarsamtalen, men visade 

ändå en allmänt positiv bild bland deltagande medarbe-

tare. Oktober 2020 genomfördes återigen en medarbe-

tarundersökning baserat på samma frågor, men där även 

frågor kring arbetstrygghet och upplevd risk för smitt-

spridning lades till. 

Resultat medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen för 2019 kopplades till behovet 

av gemensamma mål, tydligare kommunikation och behov 
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av att utveckla ledarskapet. Dessa frågor har därför varit 

i fokus under 2020. Att kunna genomföra ledarskapsut-

veckling och kommunikation i form av seminarium, har 

inte varit möjligt i den utsträckning som planerat till följd 

av begränsningar vad gäller fysiska möten till följd av 

pandemin.

 Orio har haft ett extra stort fokus på tjänstemännen 

med anledning av den omfattande omorganisation som 

slutfördes i februari 2020. Detta fokus tillsammans med 

det omfattande arbetet med de fokusområden vi valt att 

jobba med är främsta anledningen till ökningen i nöjdhet. 

Kollektivanställda har också påverkats av fokusområdena 

men i lägre utsträckning, och resultatet visar därmed en 

lägre ökning vad gäller de tre fokusområdena.

 Fokus 2021 kommer att vara att lyfta arbetsmiljö- 

frågor för kollektivanställda samt implementera ett nytt 

lönerevisionsverktyg, som bygger på en utvecklad kom-

petensmatris, tydliga mål och arbetsbeskrivningar. Fokus 

för hela organisationen kommer vara fortsatt ledarskaps-

utveckling och förbättrad kommunikation genom olika 

aktiviteter.

Hälsotavlan och medarbetarundersökningen:

På Hälsotavlan får varje enskild medarbetare markera 

i procent för de tio parametrarna hur de upplever den 

psykosociala arbetsmiljön. Chefen sammanställer Hälso-

tavlans resultat till ett gruppresultat som redovisas för 

HR. I medarbetarundersökningen görs detta anonymt 

och eftersom avdelningarna är så små samlas inte heller 

uppgifter in kring vilken avdelning man tillhör.

 Om Hälsotavlan resulterar i svar under 30% upprättas 

en handlingsplan. Ifall resultatet från medarbetarunder-

sökningen hade hamnat under 30% hade en förberedd 

handlingsplan trätt i kraft. För 2020 fick ingen fråga i 

genomsnitt under 30% i den anonyma medarbetarunder-

sökningen.

 Ett index/nyckeltal på respektive parameter gör det 

möjligt att följa utvecklingen över tid samt jämföra det 

anonyma värdet med det samtal som förs med närmaste 

chef.

Hälsotavlan kan även användas som ett stödjande verktyg  

i det individuella samtalet med den enskilde medarbetaren.

Våra medarbetares motivation

Orios målsättning avseende motivation och engagemang 

bland våra medarbetare är att årligen ligga över 80% 

nöjdhet på punkterna 5), 7) samt 9) i Hälsotavlan. 

 I medarbetarundersökningen delades frågan kring 

stöd upp i två frågor, stöd respektive återkoppling. Snittet 

av dessa hamnade 2020 på 65% (66%). Engagemang fick 

i medarbetarundersökningen 2020 80% (78%). Frågan 

kring lyhördheten kring idéer hamnade 2020 på 76% (69).  

Om de kollektivanställda inkluderas sjunker siffrorna något 

ytterligare. Därför har fokus sedan 2019 års medarbetar-

undersökning varit kring psykosocial arbetsmiljö för kol-

lektivanställda. Utöver uppdaterade arbetsbeskrivningar, 

medarbetarsamtal och fokus på ledarskapsutveckling 

har också gemensamma informationstavlor upprättats 

på prov för att öka kommunikation och transparens. För 

kollektivanställda som separat grupp var resultatet 41% 

både 2019 och 2020. Kring engagemang besvarade kollek-

tivanställda 54% 2019 och ökade till 65% 2020. På frågan 

kring lyhördhet var värdet 2020 48% (51%).

 Hälsotavlan består av 10 frågor, och medarbetarunder-

sökningen bestod 2020 av 51 frågor (tillägg av 3 frågor 

gällande covid-19). Ovan redovisas de tre frågorna från 

Hälsotavlan som upplevs som främst kopplade till anställ-

das motivation. Medarbetarundersökningen inkluderade 

även frågor kring hur pass nöjda medarbetare var med sin 

totala arbetssituation som ökat 13% för kollektivanställ-

da och 8%  för tjänstemän mellan åren 2019 och 2020. 

Precis som planen för att utöka medarbetarsamtalen att 

inkludera hälsotavlan 2021 kommer medarbetarundersök-

ningen lanseras för dotterbolagen under 2021.

Våra medarbetares välmående under pandemin

Utöver frågor kring motivation besvarade 38 personer 

(44% av enkätdeltagarna) att de kände oro för egna hälsan 

till följd av covid-19. Ingen anställd uppgav att de har dag-

lig oro för att gå till arbetet, men 8 personer uppgav att de 

känner sig oroliga i vissa arbetsmoment. 

Medarbetares motivation enligt Hälsotavlan (%)
2020
HEla  

koncErnEn

2020
SvEnska  

vErksamhEtEn

2019
SvEnska  

vErksamhEtEn

5) Jag får det stöd/den återkoppling som behövs i mitt arbete från min närmaste chef 89 90 88

7) Jag känner ett engagemang i mina arbetsuppgifter 89 90 90

9) Mina idéer blir lyssnade på 87 85 85

Resultat vid medarbetarundersökningen av de tre frågor från Hälsotavlan som upplevs som främst kopplade till anställdas motivation.

SOCIALT ANSVAR
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Vårt externa ansvar i samhället

Som globalt företag har vi extra  
ansvar för en hållbar kedja

Orios sociala ansvar i värdekedjan omfattar bland annat 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption. 

Vår ambition är att driva och utveckla verksamheten så att 

även värdekedjan utvecklas i linje med internationella upp-

förandenormer. Till vår hjälp i detta arbete har vi bland 

annat vår Code of Conduct. Denna uppdaterades under 

2020 för att ännu tydligare ställa krav på att våra leveran-

törers anställda omfattas av kollektivavtal. Vi ställer också 

tydliga krav i våra avtal och för goda dialoger med våra 

intressenter som bidrar till en positiv utveckling.

Hållbara inköpsvillkor

Bolagets verksamhet är inköpsintensiv med ett stort och 

brett produktsortiment från ett stort antal leverantörer 

runt om i världen. Orio har ingen egen tillverkning. Alla 

reservdelar som Orio saluför har köpts in från externa 

tillverkare. Totalt har Orio ungefär 370 olika leverantörer 

av direkt material. 95% av dessa leverantörer finns inom 

Europa.

 Sedan många år tillbaka ställer vi krav kring sociala,  

etiska och miljörelaterade frågor i inköpsvillkoren gent-

emot vårt leverantörsnätverk. Jämte grundläggande krav 

på att bedriva en verksamhet som följer lagstiftning, 

gäller OECD:s riktlinjer som ramverk för hur vi och våra 

leverantörer förväntas agera.

För att säkerställa att Orio efterlever gällande lagar och 

förordningar, statens ägarpolicy samt koncernens Code of 

Conduct, utvecklade Orio under 2018 en upphandlings- 

och inköpspolicy. Denna policy syftar till att etablera en 

enhetlig och affärsmässig policy för att handha affärer 

med våra leverantörer och säkerställa en gemensam 

attityd i inköpsfrågor för koncernen. Övergripande denna 

policy relateras även till koncernens Code of Conduct.

Leverantörbedömningar – Mål & Resultat

Under 2018 formulerade Orio följande hållbarhetsmål:

Under 2019-2021 kommer samtliga leverantörer som i 

riskbedömning erhåller värdering ”betydande risk” samt 

de leverantörer som står för 80% av Orios inköpsvolym 

att granskas avseende såväl sociala som ekonomiska och 

miljörelaterade frågor.  

 De globala målen 12 (Hållbar konsumtion & produktion) 

samt 13 (Bekämpa klimatförändringen) är kopplade till 

vårt arbete med granskning av våra leverantörer.

 Vår metodik har varit att dokumentgranska en rad 

leverantörers egna Code of Conduct, både versioner som 

de inkluderat i avtal med oss samt publik dokumentation 

på deras respektive officiella hemsidor och säkerställt att 

de är i enighet med de krav som vi själva ställer i vår Code 

of Conduct. Vi har i kombination med denna metodik 

även skickat vår egen ”Supplier Code of Conduct” som en 

rad leverantörer signerat. På grund av rådande pandemi 

har inga leverantörsbesök med syftet att granska hållbar-

hetsarbete utförts.

SOCIALT ANSVAR
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Resultatet för 2020 var att totalt 254 stycken leveran-

törer dokumentgranskats sedan 2019. De står för ett 

sammanlagt årligt inköpsvärde av drygt 195 MSEK vilket 

motsvarar 84% av totala inköpsvärdet. De dokument-

granskade leverantörerna utgör 38% av det totala antalet 

leverantörer. 

 För de 97 leverantörer som står för 80% av Orios  

totala inköpsvolym, 186 MSEK, har vi dokumentgranskat 

88 av dem, vilket motsvarar 96% av inköpsvärdet och 

91% av totala antalet leverantörer.

 Under året har 87 nya leverantörer tillkommit till ett 

årligt inköpsvärde av 3,6 MSEK. 28 av dessa är granskade 

till ett värde av 2 MSEK (32% antal och 56% värde).

 Leverantörer med betydande risk uppgår totalt till 

17 stycken med ett årligt inköpsvärde av 3 MSEK. Vi har 

dokumentgranskat 16 av dem, vilket motsvarar 87% av 

inköpsvärdet och 94% av totala antalet leverantörer.

 Arbetet innefattar även en riskbedömning utifrån 

mänskliga rättigheter, inklusive barn- och tvångsarbete. 

För 2020 har vi inte sett någon förhöjd risk där detta inte 

efterlevs genom vår dokumentgranskning, även om vi inte 

helt kan utesluta det då vi har leverantörer i länder där 

det finns en förhöjd risk. 

 Vår granskning av leverantörer fortgår och kommande 

år avser vi att slutföra dokumentgranskning i kombination 

med signering av vår egen ”Supplier Code of Conduct” samt 

att göra en uppföljning av redan granskade leverantörer.

En viktig del i vår värdekedja är transporter. Produkterna 

som köps in fraktas till övervägande del till Orio med last-

bil. Även när det gäller de transporter som går från Orio 

är det företrädelsevis lastbilar som används, även om båt 

och flygtransporter förekommer. 

 Orios försäljning når mer än 50 länder, spridda över 

hela jordklotet. Försäljning och distribution utgår i första 

hand från Orios anläggning i Nyköping. Från USA sker dist-

ribution genom ett dotterbolag med eget lager. Även om 

Orio har dotterbolag i ett antal europeiska länder skickas 

normalt sett varor direkt till återförsäljaren i respektive 

land. Orios försäljning till marknader utan dotterbolags- 

representation sker med hjälp av importörer som vidare-

försäljer produkterna till verkstäderna i respektive land, 

antingen från Nyköping eller via lokala distributionscentra 

i Tyskland och Storbritannien.

Internt arbete som tydliggör vårt ansvar

Ett trovärdigt och långsiktigt företagande kräver trans-

parens och en affärsetik som genomsyrar alla delar av 

verksamheten och präglar allt vi gör. 

 Våra mål och vårt arbete med frågor kring socialt ansvar 

externt bidrar till i första hand till de globala målen 3  

(Hälsa & välbefinnande), 5 (Jämställdhet) och 8 (Anständiga 

arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt).   

 Samtliga medarbetare ska agera ansvarsfullt och 

etiskt i förhållande till varandra och övriga intressenter. 

Implementering av en Code of Conduct påbörjades under 

2015 och har fortsatt under 2020. Vi har tagit med Code 

of Conduct i offertunderlaget i större säljprocesser med 

nya 3PL-kunder. Vår Code of Conduct tydliggör hur frågor 

kopplade till hållbarhetsarbetet är samtliga av Orios med-

arbetares ansvar. Under 2020 har inget fall av korruption 

uppdagats inom Orio. Följaktligen har heller inga åtgärder 

mot bekräftad korruption vidtagits.

84% 
av totalt inköpsvärde  

är granskat

38% 
av totalt antal  
leverantörer är 

granskade

Tabellen visar antalet dokumentgranskade leverantörer i förhållande till totala antalet leverantörer, samt deras andel av totalt inköpsvärde. 

Dokumentgranskning

totalt inköpsvärdE total antal lEvErantörEr
totalt inköpsvärdE
dokumEntgranskat

granskadE lEvErantörEr
totalt antal

2019-12-31 503 090 102 900 259 004 378 121

2020-12-31 233 687 887  668 195 266 260 254
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Hållbarhetsdata
GRI-RESULTATINDIKATORER

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 2020 2019 2018

Antal medarbetare vid årets början 169 140 179 193

Antal nya medarbetare 9 8 43 38

Antal avgångar 31 23 73 52

Antal medarbetare vid årets slut 147 125 140 179

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

kön åldErsintErvall antal 2020 antal 2020 antal 2019 antal 2018

Kvinnor <30 år 0 0 4 2

30-50 år 3 2 11 4

>50 år 8 7 10 8

Män <30 år 3 3 11 14

30-50 år 4 1 10 10

>50 år 13 10 27 19

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

kön åldErsintErvall antal 2020 antal 2020 antal 2019 antal 2018

Kvinnor <30 år 0 0 5 4

30-50 år 1 1 3 2

>50 år 3 2 3 0

Män <30 år 1 1 11 10

30-50 år 0 0 10 7

>50 år 3 3 11 3

Kommentar: Jämförande siffror för 2019 och 2018  omfattar Orios verksamhet i Nyköping och 
Trollhättan

Hållbarhetsfråga: Anställning
401-1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region

Avgångar fördelat på åldersintervall och kön

Köns- och åldersfördelning för nyanställda

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 
fördElning  

kvinnor/män

2020 
fördElning  

kvinnor/män

2019 
fördElning  

kvinnor/män

2018 
fördElning  

kvinnor/män

Olycksfall med  
frånvaro, antal

1  
0/1

1 
0/1

1
0/1

4
2/2

IR1 0,9 1,2 0,7 2,2

LDR2 170 215 2,0 15,0

Arbetsrelaterade  
sjukdomar, antal

0 
0/0

0 
0/0

0
0/0

1
0/1

Sjukfrånvaro,  
procent3

4,6 
5,4/4,1

5,3 
6,5/4,7

5,4
6,1/5,0

4,70
-/-

Hållbarhetsfråga: Hälsa och säkerhet i arbetet
403-9 Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt 
total antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön

1)  IR (Injury Rate) är ett relationstal som visar antal arbetsplatsolyckor som lett till frånvaro per 100 anställ-
da, baserat på antal arbetade timmar 200 000. 

2)  LDR (Lost Day Rate) är ett relationstal som visar antal arbetsdagar som gått förlorade till följd av arbets-
platsolyckor per 100 anstälda. Siffrorna berör en individ med omfattande del- samt hel-sjukskrivning under 
2020, där vi lagt ett maxtal på att inkludera endast 180 av dessa dagar. Talet har gått upp 2020 då vi haft en 
anställd med långvarig frånvaro efter olycksfall. Antal arbetade timmar 2020 var 211 879 (Sverige: 167 594)

3)  Avser både korttids- och långtidsfrånvaro. Enligt praxis i USA rapporteras inte sjukfrånvaro på samma 
sätt som i övriga länder som Koncernen har verksamhet i. Detta gör att den rapporterade sjukfrånvaron i den 
amerikanska verksamheten är låg, vilket påverkar siffran för sjukfrånvaro i Koncernen som helhet.

SOCIALT ANSVAR
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koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 2020 2019 2018

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

<30 år 3 0 3 0 4 2 3 6

30-50 år 22 31 14 28 15 30 24 33

>50 år 30 61 28 52 32 57 38 75

55 92 45 80 51 89 65 114

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 2020 2019 2018

kvinnor % män % kvinnor % män % kvinnor % män % kvinnor % män %

<30 år 2,0 0 2,4 0 2,9 1,4 1,7 3,3

30-50 år 15,0 21,1 11,2 22,4 10,7 21,4 13,4 18,5

>50 år 20,4 41,5 22,4 41,6 22,9 40,7 21,2 41,9

37,4 62,6 36 64 36,5 63,5 36,3 63,7

Kommentar: Jämförande siffror för 2019 och 2018  omfattar Orios verksamhet i Nyköping och 
Trollhättan

koncErnEn svEnska vErksamhEtEn

2020 2020 2019 2018

Tjänstemän 0,4 0 1,1 6,1

Kollektivanställda 0 0 0,0 0,4

Män 0 0 0,5 2,0

Kvinnor 1,1 0 0,6     0,9

Kommentar: siffrorna omfattar endast externa utbildningstimmar.

Hållbarhetsfråga: Mångfald och jämställdhet
405-1 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikationer
Styrelsen bestod 2020-12-31 av 6 stämmovalda personer, fördelning 3/3 kvinnor/män, vilket 
är en ökning med en kvinna jämfört med föregående år. Företagsledningen i Moderbolaget 
bestod 2020-12-31 av 6 personer, fördelning 2/4 kvinnor/män, vilket är samma fördelning som 
föregående år.

Sammansättning anställda

Hållbarhetsfråga: Utbildning
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på kön 
 och personalkategori

Utbildningstimmar per anställd/år

2020 2019 2018

Kollektivanställda

Kvinnors medellön i relation till mäns 98% 98% 99%

Tjänstemän

Kvinnors medellön i relation till mäns 76% 72% 76%

Chefer

Kvinnors medellön i relation till mäns 77% 82% 82%

Kommentar: Löneskillnad mellan män och kvinnor per personalkategori omfattar Orios  
verksamhet i Nyköping och Trollhättan.

Hållbarhetsfråga: Lika lön för kvinnor och män
405-2 Löneskillnad mellan män och kvinnor per personalkategori

SOCIALT ANSVAR
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HÅLLBARHETSRISKER

Hållbarhetsrisker
Riskbeskrivning Hur vi hanterar dessa risker

1. Ohälsa pga hög arbetsbelastning. Medarbetare som ligger i riskzonen har identifierats, åtgärdsplan  
är framtagen. Alla medarbetare som har 0-30% på hälsotavlan ska 
ha en åtgärdsplan som medarbetare och chef gör tillsammans. Den 
arbetar de sedan löpande med under året.

2. Hög arbetsbelastning leder till stress/slarv som medför olyckor. Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. skyddsronder m.m. bedrivs 
kontinuerligt. ROS-analyser genomförs inför förändringar med tät 
uppföljning och fokus på risker och åtgärder.

3. Att inte kunna leverera delar till Saab-bilar pga att  
underleverantör saknas. 

Vi söker alternativa leverantörer som kan producera nya reservdelar 
eller renovera begagnade delar för att behålla ett attraktivt sorti-
ment.

4. Brister i arbets- eller anställningsförhållanden hos leverantörer. Under 2019-2022 avser vi genomföra revisioner i enlighet med det 
behov som identifierats i riskbedömningen.

5. Brister i arbets- eller anställningsförhållanden kan förekomma  
hos kunder.

Uppföljning görs av antal kunder som är anslutna till ”Godkänd 
Bilverkstad.

6. Korruption kan förekomma bland leverantörer. Se hur punkt 4 hanteras.

7. Leverantörer riskerar att slås ut av händelser kopplade till  
klimatförändringar.

Se hur punkt 4 hanteras.

8. Trend mot att köra mer miljöanpassade bilar kan medföra  
att Saab-bilar skrotas ut innan de är uttjänta.

Utveckling av affärer tillsammans med andra kunder så att Saab- 
reservdelsaffären successivt minskar i betydelse.

9. Transporter till/från verksamheten utförs med fordon som  
inte uppfyller svenska krav (säkerhet m.m.)

När fordon med brister identifieras tas kontakt med transport- 
leverantören. I de fall fordonen ska utföra leveranser från Orio lastas 
de inte, istället inväntas ett fordon som uppfyller svenska krav.

10. Transportleverantörers chaufförer kör påverkade. Vid misstanke om påverkan hålls chauffören om möjligt kvar.  
Kontakt hålls med transportleverantören.

11. Transporter utförs i strid med lagkrav, t ex avs. farligt gods. Vid misstanke om att transporter utförs i strid med gällande regler 
sker insamling av fakta och transportleverantören informeras.

12. Miljöhänsyn prioriteras ned till förmån för ekonomi vid  
upphandling av transporter. 

Vi arbetar kontinuerligt med våra hållbarhetsmål och att förbättra 
ekonomin i verksamheten.

13. Svårigheter att hitta rätt kompetens vid rekrytering av  
ny personal. T ex efterfrågas ett aktivt hållbarhetsarbete  
av medarbetare som söker anställning.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra ekonomin i verksamheten.
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HÅLLBARHETSRISKER

Underskrifter

Undertecknade avger härmed Orio AB:s hållbarhetsredovisning för 2020.

 Hållbarhetsredovisningen beskriver Orios hållbarhetsarbete och är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagens 

6:e kapitel och GRI Standards, utgiven av Global Reporting Initiative.

Nyköping den 18 mars 2021

Charlotte Hansson

Ordförande

 Catrina Ingelstam Anders Nilsson Nils Pärletun Dan Samuelsson 

 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant

 Ingemar Sandberg Erik Tranaeus Sophie Öhrström Gustaf Ljunggren

 Arbetstagarrepresentant Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Om hållbarhetsredovisningen
Orio redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med den internationella rapporteringsstan-
darden Global Reporting Initiatives (GRI) samt enligt Årsredovisningslagens krav på hållbar-
hetsrapport. Denna hållbarhetsredovisning följer i allt väsentligt version GRI Standards och 
dess innehåll speglar verksamhetens mest betydande hållbarhetsfrågor och det ansvar som 
Orio strävar att ta inom ramen för dessa. De valda indikatorerna redovisas i GRI-index på 
sidorna 36-37.

Redovisningsprinciper och redovisningsnivåer

GRI är utformat enligt en systematik som innefattar två 

tillämpningsnivåer för redovisningen.  

 Orio har valt att redovisa enligt enligt GRI Standards, 

nivå Core. Syftet är att mäta, presentera och ta ansvar 

gentemot våra intressenter, inom och utom organisatio-

nen, för vad vi uppnått i vår ambition om ett långsiktigt 

och hållbart företagande i linje med de förväntningar som 

finns på svenska statligt ägda bolag.

 Indikatorer som inte återfinns i nedan index är  

antingen inte väsentliga för Orios verksamhet eller  

så saknar vi i nuläget resurser och verktyg för att  

rapportera dem.

Avgränsningar och redovisningscykel 

Hållbarhetsredovisningen redovisar Orios verksamhet på 

koncernnivå, om inget annat anges. För viss data finns inte 

historik att tillgå, varför även den svenska verksamheten 

finns med för jämförelse. I övrigt rapporteras hållbarhetsar-

betet på samma sätt som föregående år.

 Denna hållbarhetsredovisning omfattar kalenderåret 

2020. Redovisningscykeln är fortsättningsvis ettårig och 

löper per kalenderår. Koncernledningen har medverkat till att 

få redovisningen bestyrkt. Den översiktliga granskningen av 

redovisningen har utförts av PricewaterhouseCoopers AB.

 För mer information, kontakta Gustaf Ljunggren, vd, 

gustaf.ljunggren@orio.com.
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gri-indEx standardupplysningar sida kommEntar

Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn 3

102-2 Organisationens huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster 2

102-3 Huvudkontorets lokalisering 2

102-4 Länder där organisationen är verksam 2

102-5 Ägarstruktur och juridisk form 2

102-6 Organisationens verksamhetsområden och kunder 2, 4

102-7 Organisationens storlek 2, 4

102-8 Information om anställda – Medarbetardata 4, 25 Rapporten redovisas på koncern-
nivå samt för den svenska delen

102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja 29

102-10 Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja 52 Se även sid 6

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Följer ej

102-12 Externa intiativ och principer som organisationen stödjer 17

102-13 Medlemskap i organisationer 17

Strategi
102-14 VD har ordet 6-7

Etik & integritet
102-16 Organisationens värdegrund 16-17, 29

Styrning
102-18 Bolagsstyrning 16-17, 40-47

Intressenter
102-40 Lista över organisationens intressenter 12-13

102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal Samtliga anställda omfattas av 
kollektivavtal

102-42 Tillvägagångssätt för identifiering och urval av intressenter 12-13

102-43 Metod för intressentdialog 12-13

102-44 Områden som intressenterna lyft fram som väsentliga  
och hur organisationen behandlar dem

12-13

Information & redovisning
102-45 Enheter som ingår i redovisningen 25, 35 Se även not 16, sid 78

102-46 Process för att definiera väsentliga hållbarhetsfrågor  
och implementera redovisningsprinciper

12-15

102-47 Lista över väsentliga hållbarhetsfrågor 14-15

102-48 Ändringar av information i tidigare rapport Inga väsentliga förändringar har 
skett

102-49 Förändringar av väsentliga hållbarhetsfrågor och avgränsningar  
sedan förra rapporten

12-15 Sedan förra rapporten rappor-
teras ej ”306-2 Total avfallsvikt, 
per typ och hanteringsmetod, 
ton” eftersom denna hållbar-
hetsfråga ej längre bedöms som 
väsentlig

GRI Index
Orio redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI Standards, nivå Core. Rapporten beskriver hur Orio driver sitt 
hållbarhetsarbete och resultaten av det för 2020. I tabellen nedan anges var i rapporten informationen finns 
kopplat till GRI-standarden. Samtliga punkter redovisar utifrån GRI 2016 om inte annat anges. Redovisningen 
granskas av extern part.
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gri-indEx standardupplysningar sida kommEntar

Information & redovisning forts.
102-50 Redovisningsperiod 35

102-51 Datum för senast redovisad rapport 19 mars 2020

102-52 Redovisningscykel 35

102-53 Kontaktperson gällande redovisningen 35

102-54 Nivå på GRI-redovisning 35

102-55 GRI-index med hänvisningar 36-37 Avsteg: 403-1-10 redovisas i 
enlighet med GRI 2018

102-56 Policy för extern bestyrkning 35 38

gri-indEx standardupplysningar sida kommEntar

HÅLLBARHETSFRÅGOR
Väsentliga hållbarhetsfrågor

201 God ekonomi

201-1 Ekonomiskt värde 19

103-1-2-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 18-19

Bedömning av leverantörer utifrån ett socialt perspektiv

414-1 Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden 29-30

408-1,
409-1

Leverantörsbedömning avseende förekomst av barn-  
eller tvångsarbete

29-30 Granskningsarbetet pågår

103-1-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 29-30

Jämställdhet, mångfald och diskriminering

405-1 Mångfald och jämställdhet 25, 32-33, 48-49

406-1 Diskriminering 24

103-1-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 24

Kimatpåverkan

305-3 Utsläpp av växthusgaser från transporter 21, 22 Avser ton Co2e

103-1-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 20-22

Hälsa & säkerhet

401-1 Nyanställda och personalomsättning 23-26, 32

403-1 Arbetsmiljöledningssystem 25 GRI 403-1-10  redovisas i enlighet 
med GRI 2018

403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och utredning av händelser 24-25

403-3 Hälso- och sjukvård 26

403-4 Information och delaktighet kring arbetsmiljö och säkerhet 24-26

403-5 Utbildning kring hälsa och säkerhet 26

403-6 Främjande av arbetstagares hälsa 26

403-7 Hälso- och säkerhetsförebyggande åtgärder 26

403-9
403-10

Skade- och sjukdomsstatistik 23-28, 32-34 Underentreprenörer omfattas 
inte

103-1-3 Styrning av väsentliga hållbarhetsfrågor 14-17, 23-28, 34

Övriga hållbarhetsfrågor att rapportera kring
205-3 Antikorruption och mutor 29-30, 34

404-1 Utbildning bland Orios anställda 33
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Revisors rapport
Revisorns rapport över översiktlig granskning av Orio ABs hållbarhetsredovisning samt  
yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Orio AB att 

översiktligt granska Orio AB hållbarhetsredovisning för år 

2020. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens 

omfattning på sidan 3 i Orios årsredovisning, vilket även 

utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbar-
hetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret 

för att upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämp-

liga kriterier respektive Årsredovisningslagen. Kriterierna 

framgår på sidan 35 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs 

av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgi-

vet av GRI (Global Reporting Initiative) som är tillämpliga 

för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna 

framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta 

ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms 

nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som 

inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredo- 

visningen grundad på vår översiktliga granskning och 

lämna ett yttrande avseende den lagstadgade hållbar-

hetsrapporten. Vårt uppdrag är begränsat till den histo-

riska information som redovisas och omfattar således 

inte framtidsorienterade uppgifter.

 Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 

ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och 

översiktliga granskningar av historisk finansiell informa-

tion utgiven. En översiktlig granskning består av att göra 

förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 

upprättandet av hållbarhetsredovisningen att utföra analy-

tisk granskning och att vidta andra översiktliga gransk-

ningsåtgärder. Vi har utfört vår granskning avseende den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med FARs 

rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten. En översiktlig gransk-

ning och en granskning enligt RevR 12 har en annan inrikt-

ning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt Internatio-

nal Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

 Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International 

Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt 

system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumente-

rade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkes- 

etiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämp-

liga krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende 

i förhållande till Orio AB enligt god revisorssed i Sverige 

och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav.

 De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 

granskning och granskning enligt RevR 12 gör det inte 

möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 

kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 

uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 

och granskning enligt RevR 12 har därför inte den säker-

het som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

 Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från 

de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som 

definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för 

upprättande av hållbarhetsrapporten.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kom-

mit fram några omständigheter som ger oss anledning 

att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsent-

ligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och 

företagsledningen angivna kriterierna.

 

En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 18 Mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson Isabelle Hammarström 

Auktoriserad revisor Specialistmedlem i FAR

Till bolagsstämman i Orio AB, org. nr 556602-9277


