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Vi skapar sammanhang i världen

I grundarbetet för vårt hållbarhetsarbete har vi 
som tjänsteföretag inom IT identifierat att vårt 
främsta bidrag till ett hållbart samhälle ligger inom 
ramen för social hållbarhet. Trots vårt huvudfokus 
inom ramen för social hållbarhet verkar vi för alla 
dimensioner av en hållbar utveckling. Våra främsta 
intressenter är våra medarbetare, kunder, partners 
och studenter. Genom att fånga in deras perspektiv 
har vi tillsammans format det hållbarhetsarbete 
som presenteras i denna rapport.

I och med avsaknad av egen produktion av ma-
terial som räddar världen - eller skräpar ner för 
den delen - verkar vi genom innovativa tekniska 
lösningar tillsammans med kunder med stor 
påverkan på vårt samhälle. Digitalisering av läke-
medelsindustrin, skog, fastigheter och kommu-
nikation ingår i vår vardag. Utöver våra uppdrag 
och projekt jobbar vi ständigt med att vara den 
bästa arbetsgivaren våra medarbetare kan tänka 
sig, och som nya medarbetare vill jobba för.

We are Consid, you will notice! 

Grundteori och vision för Consids hållbarhetsarbete
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Tillsammans med våra 1000 medarbetare, våra 
kunder och leverantörer jobbar vi för att bidra 
till en hållbar samhällsutveckling utefter FN:s 17 
Globala mål. Agenda 2030 och de Globala målen är 
det mest gedigna samarbete inom hållbar utveck-
ling som FN:s 193 länder någonsin har enats om. 
Hållbar utveckling består av de tre dimensionerna 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

Våra prioriterade mål

De 17 Globala målen och Consid
Samtliga 17 Globala mål är viktiga för en hållbar 
utveckling och det krävs att alla delar av samhället 
sluter upp för att målen ska kunna genomföras, 
både offentlig sektor, näringsliv, organisationer 
och individer. Genom att analysera de Globala 
målen och delmålen har vi identifierat dem där vi 
på Consid kan göra störst skillnad och var vi väljer 
att lägga vårt fokus.
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Fyra områden för hållbar utveckling
För att säkerställa Consids bidrag för en hållbar utveckling har vi kartlagt, prioriterat och initierat fyra 
områden som tillsammans beskriver hur vi på Consid bidrar till en bättre morgondag. De fyra områdena 
är kopplade till de 6 Globala mål vi prioriterat och är framtagna utefter de behov vi ser i samhället idag.

• Vi bygger det företag vi alltid velat jobba i
• Vi digitaliserar Sverige
• Vi verkar för jämställdhet i en mansdominerad bransch
• Vi motverkar kompetensbristen inom IT/Teknik
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Vi bygger det företag 
vi alltid velat jobba i
Inget Consid utan våra fantastiska, ambitiösa och motiverade medarbetare! Tillsammans 
har vi gjort en otrolig resa från de milsvida skogarna utanför Vetlanda till att vara 1000 
magiska kollegor fördelat på 19 orter runt om i Sverige, med huvudkontor i Jönköping. 
Vi är helt beroende av att våra medarbetare trivs och utvecklas för att vi som företag ska 
kunna ta nästa steg – därmed är det inte svårt att förstå att vi måste vara en föregångare i 
vår bransch och verka för en utvecklande, engagerande och sund arbetsmiljö.

Risker i vår arbetsmiljö
De risker som identifierats för våra medarbetare är främst kopplat till långvarigt skärmarbete samt ar-
betsrelaterad stress. I en ständigt föränderlig teknisk miljö i kombination med den tillväxt vi som bolag 
har, ställer det krav på oss som arbetsgivare att hela tide ha en pågående dialog med våra medarbetare 
samt forma rutiner för att förebygga ohälsa.

Företagskultur och arbetsmiljö
Som grund i vår företagskultur ligger dels vår up-
pförandekod dels våra värdeord: 
entreprenörskap, engagemang och effekt. 
Uppförandekoden uppdaterades senast 2019 och 
baseras på principer om arbetsmiljö och hälsa, 
mänskliga rättigheter, inkludering, arbetsvillkor 
och ansvar för miljö och samhälle. Vår 
uppförandekod syftar till att säker-ställa att en 
tydlighet finns gällande förväntningar på våra 
medarbetare och hur vi behandlar varandra. 
I vår arbetsmiljöpolicy finner medarbetare de 
grundläggande målen för vår arbetsmiljö samt 
hur de kan bidra till att våra mål uppnås. 

Initiativ för medverkan och samverkan
För att tillsammans verka för en sund och utveck-
lande arbetsmiljö har flertalet kommunikations-
vägar och initiativ skapats tidigare och under året. 
Vi har ett aktivt etiskt råd som diskuterar frågor av 
etisk natur, en visselblåsarfunktion och ett 
uppdaterat SAM-arbete som hjälper oss som 
arbetsgivare att upptäcka och förebygga ohälsa 
samt få vägledning vart våra medarbetare vill att 
företaget ska utvecklas mot.  

Utökat stöd 
För att ytterligare stärka vårt stöd till våra medar-
betare har HR-avdelningen som rutin att samtal 
ska ske med samtliga konsulter där 
organisatoriska och sociala aspekter diskuteras 
och lyfts. Samtalen är ett komplement till 
medarbetarundersöknin-gen samt 
medarbetarsamtal och ska hjälpa oss att kunna 
fånga upp ohälsa samt ytterligare riskkällor i vår 
arbetsmiljö. 
Under året har vi dessutom ökat vårt skydd för de 
personer som upplever arbetsrelaterad stress ge-
nom digital företagshälsovård som kan nås enkelt 
via mobil eller dator.

Medarbetarundersökning 
Vår årliga medarbetarundersökning är ett viktigt 
instrument där vi kan uppmärksamma brister och 
utvecklingsområden. Vi får dessutom ett mätbart 
resultat mellan åren vilket ger viktiga mätvärden i 
samband med vår tillväxt. Något vi är extra stolta 
över är resultatet på frågan ”Skulle du rekom-
mendera Consid som arbetsgivare till någon i din 
närhet?” där resultatet landar på hela 5,6 av en 6 
gradig skala. 
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Vi skapar sammanhang
För att skapa sammanhang  på och mellan våra 20 
kontor, trots de geografiska avstånden, ställs det 
stora krav på oss som arbetsgivare. Genom att ha 
aktiviteter som gemensamma konferensresor, 
Consid-gala i Stockholms stadshus, nationella 
kompetensforum och mer regionala initiativ 
försöker vi ge möjligheter till att finna stöd och 
kompetensdelning på nationell basis. En del av vår 
satsning på just sammanhang är våra kontor som 
oftare benämns som mötesplatser än arbetsplats. 

Personal medför ansvar
För att ytterligare stärka vår företagskultur är det 
viktigt att våra ledare utvecklas inom områden 
som arbetsrelaterad stress, kränkande 
särbehandling, härskartekniker och individuell 
utveckling. Därmed har en ny 
ledarskapsutbildning tagits fram för att skapa 
förutsättningar för våra ledare att föregå med 
gott exempel samt uppmärksamma eventuella 
missförhållanden som kan finnas i vår 
arbetsmiljö. 

Vår kultur – en ständig process
För att tillsammans skapa det företag VI alltid har velat jobba i krävs en ständigt pågående utveckling-
sprocess för att ge oss den riktning som vi tillsammans vill gå. Du kanske undrar hur vi går tillväga? Utan 
att röja alla våra hemligheter (och vara allt för skrytsamma) har vi valt att visa upp några av våra initiativ 
nedan!  
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Ord från våra medarbetare: 
”Jag trivs så bra på bolaget av flera anledningar men något jag tycker extra mycket om är att jag har mö-
jlighet att sitta på projekt där jag har direktkontakt med användaren. På så sätt får jag se hur våra kunder 
hanterar den applikation som vi utvecklat. Att få skapa kundnytta med bra kod och struktur är enligt mig 
en sann ynnest” – Sabir Quazi 

”Consid är människorna! Det är helt otroligt vilka ambitiösa människor jag får dela min vardag tillsam-
mans med. Jag har en så härlig känsla inombords när jag är på kontoret i Stockholm eller när jag hälsar på 
något av de andra kontoren” – Marika Bråson

”Jag känner mig stolt över Consid och vår ambition att rikta och utveckla branschen och samhället genom 
utbildningar och ett starkt driv för mer jämlikhet” – Mikael Axelsson

Vad tycker våra medarbetare?
Medarbetsundersökning 2019
Skala 1-6

Arbetsmiljö Trivsel Min närmaste chef Kompetens-
utveckling

Mål, vision 
& ledning

Idéer &
inflytande

Introduktion &
sociala aktiviteter

5,22 5,17 5,13 5,04

5,22 5,32 5,26
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Vi digitaliserar Sverige

Vår affärsidé
Med både spetskompetens och bredd är vi en 
helhetspartner som hjälper våra kunder att bli bäst 
på det de gör. Innovativa lösningar möjliggör ett 
mer hållbart samhälle genom att ta till vara och 
använda resurser på ett mer hållbart sätt ur socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Vi strävar 
alltid efter att leverera den bästa möjliga lösningen 
för våra kunder, och vi tror att vårt engagemang är 
något som får oss att sticka ut och göra oss till det 
givna förstahandsvalet för konsulttjänster inom IT. 
Men vi nöjer oss inte där, med vår vision att skapa 
sammanhang i världen vill vi bidra till ett Sverige i 
digital framkant och en digitalisering av samhället 
i stort. Under våren 2019 anordnade vi en seminar-
ieserie tillsammans med Sveriges Riksdag, och har 
genom vår medverkan fått möjlighet att påverka 
våra beslutsfattare i en hållbar, digital riktning. 
Vi släppte dessutom boken Perspektiv på digital-
isering i både tryckt format och som e-bok, vilken 
laddats ner hela 400 gånger. 

“Tillsammans vill vi öka engagemanget hos män-
niskor, skapa effekt, ta tillvara på de digitala mö-
jligheterna och skapa skillnad, på riktigt!” 
- Peter Hellgren, VD

Kvalitetssäkring och uppföljning
Vi är ISO-certifierade enligt ISO 14001 för miljöled-
ningssystem och ISO 9001 för kvalitetsledningssys-
tem. Något som följs upp kontinuerligt både via 
ISO-revision och intern uppföljning. Det är inte 
bara vår egen verksamhet som ingår i hållbarhet-
sarbetet, utan även våra leverantörer och kunder. 

Vi har uppdaterat vår inköpspolicy och sett över 
och uppdaterat de krav vi ställer på våra lever-
antörer vid inköp av utrustning såsom datorer 
och teknik. Genom denna uppföljning har vi aktivt 
valt bort leverantörer och vänder oss till dem som 
lever upp till de krav vi ställer sett till hållbarhet i 
form av både miljö, antikorruption och mänskliga 
rättigheter. 

Vi har även startat planeringen för att förbättra det 
dagliga miljöarbetet på våra kontor, med en intern 
kvalitetskontroll som vi kallar Kontorsstandard 
2020. Kontorsstandard 2020 säkerställer grundläg-
gande kriterier som bland annat källsortering, att 
veganska och vegetariska alternativ alltid erbjuds 
vid interna sammankomster, temperatur i lokalen 
och att det finns utrustning för digitala distans-
möten. Kontorsstandard 2020 startas upp i januari 
2020 med uppföljning kvartalsvis. Syftet med Kon-
torsstandard 2020 är att vi ska ha samma standard 
på våra samtliga kontor och att både våra kunder 
och medarbetare ska uppleva de grundläggande 
kriterierna som självklara i vardagen på Consid. 
Kopplat till detta har vi även uppdaterat vår rese-
policy för att tydliggöra att vi i första hand reser 
kollektivt när digitala distansmöten inte är möjliga. 

Under 2019 startade vårt nya affärsområde Excel-
lerate med fokus på utbildning. Inom ramen för 
Excellerate erbjuder vi, bland annat, utbildning 
inom Office365 vilket i förlängningen kan bidra till 
minskade koldioxidutsläpp för både oss och kund 
tack vare större möjlighet till digitala möten och 
därmed mindre resande.

Konsultverksamheten och de digitala lösningar vi levererar är vår kärna, och det är gen-
om vår affärsidé och samlade kompetens som vårt största bidrag till en hållbar utveckling 
finns. Vi grundades år 2000 med målet att bygga ett Sverige i digital framkant, och som ett 
av Sveriges mest snabbväxande IT-konsultbolag har vi kommit en bra bit på vägen. My-
cket har hänt sedan starten, och i takt med att vi vuxit har även vårt ansvar för en hållbar 
utveckling vuxit. 
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Vi verkar för jämställdhet i en
mansdominerad bransch
IT-branschen är en blomstrande bransch, och många bolag inom branschen toppar lis-
torna på attraktiva arbetsgivare. Ändå har vi en lång väg kvar när det kommer till jäm-
ställdhet inom branschen. Endast 29% av de verksamma inom branschen är kvinnor*. 
Vad beror detta på, och vad kan vi göra åt saken? På Consid vill vi göra skillnad, på riktigt. 
Utvecklingen det senaste året har visserligen gått åt rätt håll från 28% till 29% kvinnor i 
branschen. Det är mycket arbete som ska till, men jobbar vi inte för en förändring kommer 
det aldrig att bli verklighet. Jämställdhet, jämlikhet och mångfald bidrar till dynamik och 
kreativitet. Som om ovanstående argument inte vore nog är jämställda företag dessutom 
mer lönsamma**.

Utmaningar
Jämställdhet är inte enkom mätvärden om andel 
kvinnor/män inom företaget eller ledningen. Det 
handlar likväl om kultur och inkludering, vilket är 
mycket svårare att sätta en siffra på men är tydligt 
i form av upplevelse. Du kan säkert dra dig till 
minnes när du varit i ett sammanhang där. känner 
att kulturen sitter i väggarna, både i posi-tiv och 
negativ bemärkelse. Vår företagskultur på Consid 
är en av våra största tillgångar, och en stark 
bidragande faktor till att vi växer i den takt vi gör. 
Vi trivs med varandra och har roligt tillsammans. Vi 
uppmuntrar och utmanar varandra. Som många 
andra bolag har vi en större andel kvinnor på 
positioner som HR, ekonomi och kommunikation 
än inom utveckling. Det beror såklart på större fak-
torer än kulturen hos oss som enskilt företag, men 
kanske kan vi hitta nyckeln till varför så få kvinnor 
väljer att jobba med IT om vi vänder på frågan och 
tittar på varför så många kvinnor väljer att jobba 
med HR och ekonomi?

 Finns det olika föreställn-ingar om vad som 
väntar i form av kultur och inkludering mellan de 
olika yrkesrollerna? Ta dig en funderare och se vad 
du kan göra för att IT-bran-schen ska präglas av 
ett inkluderande klimat. Det gör vi.

Våra initiativ inom jämställdhet
Vi ser det från två perspektiv där vi dels fokuserar 
på att minska skillnaderna i fördelning mellan 
kvinnor och män inom branschen, dels arbeta hårt 
för att säkerställa att vårt interna arbetsklimat 
kännetecknas av en inkluderande miljö och 
jämlika förutsättningar. Vi försöker genom 
utbildning, kompetensspridning och ett öppet 
klimat att uppmärksamma samt åtgärda de brister 
vi ser och hör. 

*https://www.itot.se/om-oss/statistik/statistik-kvinnor-och-man/
**https://www.piie.com/system/files/documents/wp16-3.pdf 

https://www.pwc.no/no/nyheter/annet/investing-in-gender-equality.pdf

8



Årets eQualizer
På vår årliga Considgala i Blå hallen i Stockholm 
har vi för andra året i rad delat ut priset Årets 
eQualizer. Priset delas ut till en individ som på 
ett föredömligt sätt drivit jämställdhetsfrågan 
inom IT-branschen framåt under det senaste året 
och därmed fått spela en betydande roll när det 
kom-mer till en utveckling i rätt riktning i 
branschen framledes. 2019 var det Hélène 
Barnekow, VD på Microsoft Sverige, som 
tilldelades priset.

Q Mentoria
Vi tror att förebilder är en nyckel för att ta sikte 
och bana väg för andra. Genom vårt 
mentorskapspro-gram Q Mentoria kopplar vi 
ihop universitets- och högskolestudenter med 
våra kvinnliga IT-konsulter, detta för att bygga 
en självklar koppling till oss som företag samt för 
att kvinnliga IT-studenter ska ha en mentor att 
bolla med och lära sig av.  Likväl som att det 
finns massor av ungdomar som vill bli nästa Bill 
Gates eller Steve Jobs vill vi att det ska vara lika 
självklart att vilja bli nästa Grace Hopper eller 
Ada Lovelace.  

Q Rendezvous
Genom vår jämställdhetsplattform Q Rendezvous 
anordnar vi olika typer av träffar och event på alla 
våra orter, med syfte att verka för en jämställd IT-
bransch. Under 2019 samlade vi inte mindre än 
1500 kvinnor på våra event runt om i landet för att 
utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra. 
Vi kallar Q Rendezvous för en plattform då vår 
målsättning är att skapa så mycket mer än event 
och träffar - vi vill skapa verklig förändring och 
påverka såväl de kvalitativa som kvantitativa 
delarna av jämställdhetsområdet. Till våra event 
bjuder vi in branschkollegor, studenter och 
medarbetare för att nätverka, bygga broar, skapa 
förebilder, samarbeta och inspirera varandra.

Genom våra initiativ kan vi verka för en IT-bransch 
som är mer kvantitativt jämställd och som tar 
tillvara på den samlade kompetensen och 
mångfalden som finns i vårt samhälle. 
Tillsammans med vårt kvalitativa interna arbete 
tror vi att vi kan uppnå utmärkande resultat och 
därigenom inspirera andra och samhället omkring 
oss. 
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Vi motverkar framtida 
kompetensbrist inom IT/Teknik
Vi tror inte att det kommer som en nyhet när vi påstår att det kommer saknas omkring 
70.000 ingenjörer inom teknikyrken om 3 år. Om Sverige fortsatt ska ligga i framkant vad 
gäller teknik, utveckling och innovation måste någonting göras. Med det som utgång-
spunkt har vi valt att investera tid och kraft för att få fler personer att söka sig till utbild-
ningar och yrken inom vår bransch. Så, vad gör vi för att uppmärksamma problemet och 
vad bidrar Consid med?

Consid Youth Education
Inom ramen för Consid Youth Education banar vi 
vägen för nästa generations IT-stjärnor. Consid 
Youth Education har som mål att inspirera barn 
och unga till ett intresse inom IT/Teknik. Consid 
har under året haft inte mindre än 12 tillfällen där 
klasser med barn och ungdomar inspirerats till en 
yrkesbana inom området för utveckling och pro-
grammering. 

Läxhjälpen
Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som 
finns över stora delar av Sverige vars syfte är att få 
högstadieelever att klara grundförutsättningarna 
för vidare studier. Vi har under året hjälpt stiftelsen 
Läxhjälpen med hårdvara, vidareutveckling av 
interna system samt lånat ut lokaler och kontor-
splatser. 

Bring Your Child to Work Day
I ett led att uppmärksamma yrket samt att få ännu 
fler barn och ungdomar att intressera sig för vår 
verksamhet initierades Bring Your Child To Work 
Day. Initiativet innebär att medarbetare får ta med 
sina egna barn samt barnens vänner till en dag på 
kontoret. Det är även ett sätt för oss som arbets-
givare att koppla ihop världarna arbete och fritid, 
samt att våra medarbetare får en chans att berätta 
vad som händer mellan skolhämtningarna. 

Consid #NextLevel Academy
För att få en lättare övergång mellan studier och 
yrkesliv upprättades ett nytt traineeprogram. 
Genom att ha ett gediget program med utbild-
ning inom både teknik och mjuka värden skapas 
förutsättningar för en framtida karriär inom Consid 
samt IT-branschen.
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Redovisning av utvalda nyckeltal
De nyckeltal som valts ut för årlig uppföljning av vårt hållbarhetsarbete, och därmed 
påverkan, är framtagna med inspiration från GRI och UNGC. Siffrorna avser 1 januari-31 
december 2019 och alla bolag inom koncernen inkluderas. Ekonomiska nyckeltal finner 
du i vår årsredovisning.

Nyckeltal Hållbarhet
Kommentar
Åren går men vi blir yngre (2018 var genomsnittsåldern 
39). Under 2020 kommer vi dessutom lansera Consid 
#NextLevel Academy för att få än fler yngre talanger 
hos oss.

Vi har en procentuell andel kvinnor hos oss vilket speglar 
IT-branschen i stort. Trots att siffran speglar vår bransch 
är vi inte nöjda utan arbetar flitigt med initiativ både 
extern och internt.

Vi har en fortsatt låg personalomsättning.

Vår personaltillväxt fortsätter och ökningen tyder på att 
medarbetare trivs, att vi har ett attraktivt erbjudande 
samt att vi har duktiga rekryterare.

Under året har vi initierat en systematisk modell för att 
lyfta fler kvinnor internt till ledande positioner. Vi arbetar 
flitigt för att lyfta denna siffra till nya nivåer 
kommande år.

Vi har en fungerande tillbudsrapportering men har 
utökat rutinerna samt utbildat samtliga medarbetare i 
ledande positioner i SAM.

Under 2020 räknar vi med att det nya materialet för 
konsultchefsutbildning har genomförts på samtliga orter 
och minst 90% av våra chefer har genomgått 
utbildningen.

Varav 2 är kopplade till arbetsrelaterad stress.

Vår nya kontorsstandard kommer appliceras från och 
med januari 2020 och vi förväntar oss att samtliga kontor 
har anammat den nya standarden i december 2020.

Socialt Resultat

Snittålder Medarbetare totalt

Andel kvinnor av totalt antal 
medarbetare

2019

38,5

24%

Personalomsättning i procent 8%

Personaltillväxt (netto) 268

Andel kvinnor i ledningsgrupp 13%

5

4

3

0

10%

-

Systematiskt 
Arbetsmiljöarbete

Rapporterade olycksfall och 
tillbud

Antal längre rehabiliterings-
ärenden <90 dagar

Antal ärenden i etiska rådet

Antal visselblåsarärenden

Antal chefer som genomgått 
konsultchefsutbildning enligt ny 
standard

Antal orter som applicerat och 
efterlever konstorsstandard 2020

Fortsättning på nästa sida.
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Våra poddinspelningar ger oss möjlighet att nå ut 
med vårt digitala budskap och uppmuntra till entre-
prenörskap inom området för digitalisering.

Vår plattform Q-rendezvous har haft hela 1500 deltagare 
under året. Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt av delt-
agare och ännu fler intressanta samarbeten.

Vår podd UTVECKLA är gjord av och för utvecklare.

Hela 12 tillfällen av programmeringsutbildningar har 
skett för våra ungdomar runt om i Sverige.

Vi fortsätter att ha en nära kontakt med studenter och 
minska bryggan mellan studietid och yrkesliv. Våra 
studentambassadörer runtom i landet gör ett fantastiskt 
jobb och hjälper oss att marknadsföra Consid.

Uppdaterad 2019

Uppdaterad 2019

Övriga hållbarhetsinitiativ

Antal unika nedladdningar av 
podcasten digitala influencer-
podden

Antal deltagare på 
Q-rendezvous

18974

1500

Antal unika nedladdningar av 
utvecklarpodden

5035

Antal genomförda CONSID 
Youth Education

12

Antal genomförda 
studentevents

26

JA

JA

Policys och Certifieringar

Arbetsmiljöpolicy

JA
JA

JA

JA

JA

Miljöpolicy

Resepolicy

Inköpspolicy

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

Code Of Conduct

Uppdaterad 2019

Uppdaterad 2019

Ny certifiering 2019

Ny certifiering 2019

Uppdaterad 2019
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Intressentanalys

Kärnfrågor för intressegrupp

Säker och sund arbetsmiljö

Tillväxt, lönsamhet, utveckling och trygghet

Vara en jämnställd arbetsgivare

Vara en attraktiv abetsgivare

Skapa sammanhang för kompetensdelning och 
lärande inom området för IT och digital
kommunikation. 

Bidra med tjänster för digitalisering och därmed
skapa möjlighet till lönsamhet och tillväxt.

Attrahera och erbjuda rätt kompetens

Etiska affärer

Skapa sammanhang för kompetensdelning och
lärande inom området för IT och digital
kommunikation.

Nyckelintressenter

Medarbetare

Kunder och partners

Dialog

Hållbarhetsenkät

Medarbetsrundersökning

Medarbetarsamtal

HR-samtal

Fokusgrupp Hållbarhet

Etiska rådet

Pågående dialog och ständiga 
förbättringar

Intranätet

Upphandlingsmaterial

Kundkontakt

Partnerträffar

Consid.se

I leveranser av tjänster och 
projekt

Bidra med tjänster för digitalisering och därmed
skapa möjlighet till lönsamhet och tillväxt.

Verka för jämställdhet och mångfald.

Tillväxt, lönsamhet, utveckling och trygghet för

Consids medarbetare.

Skapa sammanhang för kompetensdelning och
lärande inom området för IT och digital
kommunikation.
Vara en aktiv part för samhällsdebatt gällande
digitalisering av skola och livslångt lärande.

Samhälle Interna och externa events

Media

Anhöriga till medarbetare

Skolor och universitet

Partners

Attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av
utveckling, lönsamhet, tillväxt och trygghet.

Vara en jämställd arbetsgivare.

Traineeprogrammet Consid #nextlevel Academy 

Universitet och skolor Hållbarhetsenkät, 
Studentaktiviteter,

Kontakt med skolor och 
universitet, mässor,
praktik, examensarbete och 
uppsatsskrivande.
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Överblick globalt mål, 
hållbarhetsområde, 
samt interna initiativ och rutiner

Initiativ och interna rutinerHållbarhetsområde Consid 

Vi bygger det företag vi alltid velat jobba i
Vi uppmuntrar till fysisk aktivitet och välmående på 
samtliga kontor. Som arbetsgivare vill känneteck-
nas som en arbetsplats man kan arbeta på under 
lång tid.

Vi motverkar framtida kompetensbrist inom IT 
och Teknik.
Genom att skapa förutsättningar för ungdomar i 
utsatta områden att nå gymnasiebehörighet ökar 
möjligheten till vidare studier. Vi vill även hjälpa
och inspirera fler att välj en yrkesväg inom IT/teknik 
och därmed motverka framtida kompetensbrist 
inom vår bransch.

Vi verkar för jämställdhet i en mansdominerad 
bransch.
I mansdominerad bransch måste samtliga aktörer 
ta sitt ansvar för att dels få en jämnare fördelning 
mellan män och kvinnor, dels skapa förutsättning 
för att utveckling sker på lika villkor. Oavsett kön.

Vi digitaliserar Sverige
Vi bygger det företag vi alltid velat jobba i
För att samhället ska utvecklas behövs våra
leveranser inom digitalisering. Genom att skapa rätt 
förutsättningar för våra medarbetare att trivas och 
utvecklas kan vi hjälpa Sverige, och världen, att ta 
tillvara på den digitala världens möjligheter.

Vi digitaliserar Sverige
Genom innovativa lösningar hjälper vi våra kunder
att skapa ett bättre samhälla och utmana gamla
normer. Genom att dessutom uppmärksamma
andra digitala influencers genom våra podcasts,
galautmärkelser samt nationella hackathons
skapas utrymme för ytterligare kunskapsspridning
inom området för digitalisering

Vi digitaliserar Sverige
Vår klimatpåverkan är inte vårt största fokus, då vi
är ett tjänsteföretag, men likväl gör vi allt vi kan
för att minska utsläpp i samband med resor till
kund och vår vardag på kontoret, samt att bli mer
cirkulära. Vår största positiva klimatpåverkan är
genom de projekt vi har tillsammans med våra
kunder där digitalisering står i fokus.

Sponsring av fysiska aktiviteter
Vaccinering
Utökad företagshälsovård
Ergonomiutbildning

Consid Youth Education
Läxhjälpen
Bring Your Child to Work Day
Consid Excellerate
Consid #NextLevel Academy

Q Rendezvous
Q Mentoria
Lönekartläggning
Årets eQualizer
Hello, Girl och liknande initiativ

Arbetsmiljöpolicy
Uppförandekod
Chefsutbildning
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Introduktion av nyanställda 

Podcasten digitala influencerpodden
Årets digitala influencer
The Considition
Perspektiv på digitalsiering

Kontorsstandard 2020
Resepolicy
Kundprojekt
Miljöpolicy
ISO 14001:2015 certifierade
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GRI - INDEX

KommentarGRI - Standard

GRI 102: GENERAL
DISCLOUSURES 
2016

Sidhänvisning

1

1, 5

3

3, 5

23 i
Årsredovisningen
2018
16 i
Årsredovisningen
2018

1, 3

5

Generella Upplysningar
Upplysning

4 i 
Årsredovisningen
2019

5 i 
Årsredovisningen
2019
1

102-1
Organisationens namn

102-1
Varumärken och tjänster
102-3
Huvudkontorets lokalisering
102-4
Verksamhetsländer
102-5
Ägarstruktur och bolagsform

102-6
Marknader där bolaget är
verksamt

102-7
Bolagets storlek
102-8
Information om arbetsstyrkan

Saknas

102-9
Leverantörskedja
102-10
Väsentliga förändringar
under redovisningsperioden

https://consid.se/nyhet/consid-
forvarvar-internationelltpris-
vinnande-byran-meckaetabler-
ar-sig-i-boras/

https://consid.se/nyhet/it-
jatte-fortsatter-expanderaop-
pnar-sitt-18e-kontor-ilandet/

https://consid.se/nyhet/itjatte-eta-
blerar-sig-i-gavle/

102-11
Försiktighetsprincipens
tillämpning
102-12
Stadgar, principer och
initiativ som organisationen
följer

102-13
Medlemskap i organisationer

Partnerskap med Episerver,
Sitevision, Microsoft, Sitecore

Fortsättning på nästa sida.

1102-14
Ord från VD

https://consid.se/vi-arconsid/vdn-
har-ordet/

3, 5102-16
Värderingar, principer, stan-
darder och uppförandekod
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Saknas

1, 10

10

8

1 - 2

102-18
Styrningsstruktur
102-40
Intressentgrupper
102-41
Andel anställda som omfattas 
av kollektivavtal
102-42
Identifiering och urval av
intressentgrupper
102-43
Intressentdialog
102-44
Viktiga frågor för intressenterna
102-45
Enheter som omfattas av
redovisningen
102-46
Process för att identifiera
avgränsningar och innehåll
för redovisningen
102-47
Lista över identifierade
viktiga aspekter

3,5%

1, 10

10

2

102-48
Förklaring till korrigering från
tidigare redovisningar

Detta är vår första hållbar-
hetsredovisning enligt denna 
standard. 

102-49
Väsentliga förändringar i
omfattning, avgränsningar
eller mätmetoder jämfört
med tidigare redovisningar

Detta är vår första hållbar-
hetsredovisning enligt denna 
standard.

102-50
Redovisningsperiod

8

102-51
Senaste redovisningen

Årsredovisning maj 2019

102-52
Redovisningscykel

Årligen i samband med
årsredovisningen

102-53
Kontaktperson för redovisningen

Andreas Persson, HR och 
hållbarhetsansvarig

102-54
Uttalande om att redovisningen 
följer GRI-standarder

Redovisningen är inspirerad 
av GRI-standard nivå Core.
Kommande års hållbar-
hetsredovisning ämnar följa 
standarden till fullo.

102-55
GRI-index

12-14

102-56
Externt bestyrkande

Redovisningen är externt
granskad och godkänd. 
Därefter har GRI-index 
adderats till redovisningen.
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Väsentliga Hållbarhetsfrågor
KommentarArbetsmiljö

GRI 103: 
MANAGEMENT 
APPROACH 2016

Sidhänvisning

2-4, 8

Upplysning

103-1, 103-2
Förklaring av områden,
dess relevans, påverkan
och bidrag

KommentarSocialt Ansvar

GRI 103: 
MANAGEMENT 
APPROACH 2016

Sidhänvisning

2, 6-8

Upplysning

103-1, 103-2
Förklaring av områden,
dess relevans, påverkan
och bidrag

KommentarAffärsidé och Ansvar

GRI 103: 
MANAGEMENT 
APPROACH 2016

Sidhänvisning

2, 5

Upplysning

103-1, 103-2
Förklaring av områden,
dess relevans, påverkan
och bidrag
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