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Huvudrubrik: Hållbarhetsrapport 2020 

Kort ingress: Covid19-pandemin har satt hållbarhetsfrågan i ännu större fokus än tidigare och vi är 

övertygade om att DevPorts digitala transformation kan främja vårt hållbarhetsarbete. Under året har 

den ekonomiska verkligheten tvingat DevPort att göra hårda prioriteringar, men pandemin har även gett 

tid för eftertanke och nya erfarenheter. 

Hållbarhetsrapporten för DevPort AB och dess dotterbolag har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och är granskad av DevPorts revisorer.  

Inledning 

DevPort är verksamt i Sverige med 365 medarbetare och underkonsulter i fem olika städer och med 

kunder inom olika utvecklingsintensiva branscher. Under året har Helsingborg tillkommit som 

verksamhetsort där ambitionen är att växa och skapa nya arbetstillfällen inom Supply Chain 

Management. DevPorts huvudsakliga verksamhet bedrivs med fokus på framtiden - vi arbetar med 

långsiktiga lösningar i tekniken vi utvecklar. På något vis påverkar dock våra tjänster, direkt eller indirekt, 

såväl miljön som människors liv. För oss är det därför viktigt att ha medvetenhet om hur vårt 

företagande påverkar hållbarhet och miljö för att kunna göra skillnad. Vi ser vår verksamhet som en del 

av ett större sammanhang - DevPort vill driva ett hållbart företagande som en del i en större kedja för 

att kunna skapa positiv förändring i ett långsiktigt perspektiv. Våra största utmaningar är att vi är 

verksamma inom fordonsbranschen och i hög grad styrda av våra kunder. Våra konsulter arbetar i 

uppdrag hos våra kunder med utveckling av framtida teknik – för att nå mer klimatsmarta, autonoma 

och effektiva lösningar. Internt arbetar vi för att matcha kundernas efterfrågan med rätt kompetens och 

strävar alltid efter att driva ett så hållbart företagande som möjligt inom DevPort.  

Under året tvingande pandemin oss att snabbt ställa om verksamheten och anpassa den utefter de nya 

förutsättningarna - digital transformation blev avgörande för företagets överlevnad. Även om det var 

under tråkiga omständigheter så fick vi ytterligare ett kvitto på att vi lever i en snabbföränderlig värld 

där vi snabbt måste anpassa oss efter nya omständigheter på arbetsmarknaden och i samhället. Under 

året har också våra samhällsfunktioner satts på prov och ur näringslivssynpunkt har statens support varit 

avgörande för många företagares hållbarhet. 

En ny verklighet 

Pandemin har inte enbart orsakat personliga tragedier och oro för medarbetare, vår personliga frihet 

har också påverkats av restriktioner i samhället. Tillsammans har vi gjort vad vi kunnat för att minska 

konsekvenserna av pandemin. Vi tar med oss många erfarenheter från året, framförallt hur bra 

arbetet på distans visade sig fungera. Distansarbetet kommer säkerligen fortgå i viss omfattning även 

efter vi är ur pandemin. Ur klimatsynpunkt är förstås minskandet av antalet resor och fysiska möten 

under året en direkt positiv effekt på klimatet. Så gott som samtliga möten har skett digitalt och 

antalet minskade transporter har följaktligen haft en positiv effekt på klimatet i samband med 

utsläppsminskningar. Ytterligare en klimateffekt under året har varit att vi uteslutande använt oss av e-

signering när vi tecknat olika avtal och kontrakt, vilket även minskat vårt användande av papper.  

Runt om i världen rapporteras om förbättrad luftkvalitet som en följd av minskad trafik och minskade 

utsläpp från industrin under året. I Sverige rapporterar Naturvårdsverket (Coronapandemins påverkan 

på Koldioxidutsläppen, 2021) att preliminära siffror från året visar en utsläppsminskning på omkring tio 

procent. Dessa positiva effekter på miljön kommer vi utan tvivel vilja ha kvar även i fortsättningen, vilket 

kräver att vi utvecklar ett hållbart sätt att resa och transportera oss. Inom DevPort arbetar vi för att ta 

fram en hållbarhetsstrategi med fokus på framtiden för att minska antalet interna resor och fysiska 

möten mellan orterna. Vidare kommer även möjligheterna för fortsatt distansarbete att ses över. Vi vill 
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också kunna säkerställa att hållbarhetsfrågorna, hållbarhetsmålen och det arbete vi gör inte har 

utarmats under pandemiåret. För att skapa en tydligare struktur i hållbarhetsarbetet är vår ambition 

därför att framgent integrera hållbarhetsperspektivet ännu tydligare i allt vi gör och i alla beslut vi tar. 

För att ställa om långsiktigt måste hållbarhetsfrågorna prioriteras och under nästa år är målet att särskilt 

synliggöra och medvetandegöra DevPorts arbete och vår framtida ambition inom hållbarhetsområdet. 

Code of conduct  

Utgångspunkten i vårt förhållningssätt att bedriva verksamheten fastställs i vår uppförandekod som vi kallar för 

Code of Conduct. Den gäller för samtliga medarbetare och underleverantörer som arbetar internt i vår 

verksamhet. Vid varje nyanställning ansvarar chef och medarbetare för att tillsammans gå igenom och förstå 

innehållet i vår Code of Conduct. För att ytterligare säkerställa medvetenheten följs innehållet även upp under de 

årliga medarbetarsamtalen. Underleverantörer som ska arbeta in-house på DevPort får ta del av uppförandekoden 

i samband med kontraktsskrivning. 

Huvudprinciperna i vår Code of Conduct är: 

• Relationen mellan DevPort och medarbetarna 

Vi ska ha en stark och varaktig relation till samtliga medarbetare, vilken bygger på ömsesidig respekt och 

värdighet. Alla medarbetare ska ges lika möjligheter och vi tillåter ingen diskriminering eller trakasserier 

i verksamheten. Inget fall av diskriminering eller trakasserier rapporterades under år 2020.  

 

• Agerande på marknaden 

Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar 

ekonomisk, social och demokratisk utveckling. DevPort tolererar inte sådana förfaranden och då vi är 

börsnoterade på Nasdaq och har strikta kundkrav har vi en korruptionspolicy på plats. 

Inget fall av korruption har rapporterats under år 2020.  

 

• Miljö 

DevPort skall i sitt agerande under projektarbete och utvecklingstjänster försöka bidra till en mer hållbar 

värld och ha en aktiv miljöledning på alla nivåer i bolaget. Samtliga medarbetare ska genomgå en 

miljöutbildning vid anställningens start och följa våra verksamhetsrutiner i linje med ISO 14001 och ISO 

9001. 

 

• Arbetsmiljö 

DevPort ska aktivt verka för att arbetsmiljön är säker, stimulerande och så utformad att DevPort ska 

upplevas som ett föredöme. Under år 2020 genomgick DevPorts skyddsombud utbildningar på respektive 

ort för att utveckla sina kunskaper. Under året har enstaka fall av allvarliga tillbud rapporterats till 

Arbetsmiljöverket, kopplat till smittspridningen av Covid-19 på konsulternas arbetsplatser. 

 

• Informationssäkerhet 

Användning av IT ska ske utan risk för att obehöriga ska kunna ta del av konfidentiell information. Varje 

medarbetare ska vara medveten om att man representerar företaget och vid kommunikation genom 

företagets IT-system. Under året rapporterades inget fall kopplat till informationssäkerhet. 

 

• Droger och alkohol 

I vår organisation är ingen drog- eller alkoholpåverkad, eller är berörd av följdeffekter av påverkan, på tid 

avsedd för arbete. Med droger avses även läkemedel för annat än medicinskt bruk och dopingpreparat. 

 

• Visselblåsare 

Vår visselblåsarpolicy syftar till att uppmuntra medarbetare att rapportera fall utan risk för att bli offer 

eller diskriminerad som följd. Policyn tillåter medarbetare ta upp allvarliga misstankar om oegentligheter 

i, eller relaterade till, företaget, istället för att titta bort eller finna en lösning på problemet utanför 

företaget. Inget sådant-fall rapporterades under år 2020.  
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Prioriterade hållbarhetsfrågor på DevPort 

Under förgående år genomförde vi en kartläggning för att skapa tydligare hållbarhetsfokus för vår 

verksamhet. I en intressentanalys kunde vi identifiera våra medarbetare, kunder, aktieägare, 

samarbetspartners och leverantörer som DevPorts mest väsentliga intressenter i hållbarhetsavseende. 

Efter att ha kartlagt de viktigaste hållbarhetsfrågorna för respektive intressent kunde vi fastställa att 

DevPorts prioriterade och  mest väsentliga hållbarhetsfrågor är: 

   

 

 

 

 

 

Till detta ställer givetvis våra ramavtal med de främsta bolagen inom fordonsbranschen höga krav på 

vår verksamhet, miljöarbetet är därför en viktig del i vår dagliga verksamhet med miljöledningssystemet 

ISO 14001 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Vårt hållbarhetsarbete ska alltid spegla DevPorts 

vision och värdeord och genomsyra det dagliga arbetet. Sammantaget prioriteras dessa 

hållbarhetsfrågor i verksamheten för att vi ska kunna fortsätta driva ett ansvarsfullt företagande 

tillsammans med medarbetare, kunder, aktieägare, leverantörer och samarbetspartners. Härnäst 

presenteras det hållbarhetsarbete som ägt rum under året. 

Våra tjänster 

I arbetet med utvecklingstjänster är det tydligt att vi kan påverka miljön via kundernas produkter eller 

effekten av dem – exempelvis i utvecklingen av elektrifierade fordon med begränsad klimatpåverkan. 

En utmaning är dock att vi är helt styrda av våra kunders förskrifter och policys och därför är det svårt 

att komma med egna direkta initiativ avseende miljöpåverkan hos kunderna. Ett aktuellt exempel på 

hur vi trots allt arbetar med hållbarhet i våra tjänster är via vårt nya affärsområde i Helsingborg - 

Supply Chain Management - som syftar till att skapa effektiva flöden av varor och tjänster.  

Det vi vill åstadkomma med arbetet är att eliminera alla typer av slöseri i kundernas processer, t.ex. 

genom att inte använda mer råvaror än nödvändigt i tillverkningsprocessen. Eliminerar man råvaror 

innebär det i sin tur minskat antal transporter, vilket skapar en positiv spiral kopplat till 

klimatpåverkan. Som verksamhetskonsulter har vi generellt svårt att påverka kundernas miljöpolicys, 

men ett sätt att minska miljöpåverkan är att välja leverantörer som ligger närmare 

tillverkningsprocessen. Dels minskar ledtiden från leverantören och lagernivåerna, på det sättet kan 

även risken för inkurans och kassation reduceras, vilket skapar en win-win situation. En annan viktig 

del i arbetet är att betrakta hur varor och produkter förädlas, genom att byta ut ineffektiva maskiner 

vad gäller resursåtgång uppnår man också positiva effekter på klimatet. Generellt är ambitionen i vårt 

arbete att oavsett uppdrag och kund skapa en tydlig strategi med medvetenhet kring vilka krav som 

ställs från bl.a. myndigheter och slutkunder. Inom DevPort Syd hjälper vi verksamheter att anpassa 

dessa förutsättningar genom beprövade hållbara metoder, oavsett var i försörjningskedjan. 

Vi anser också att vi kan influera våra kunder genom vår främsta tillgång - våra medarbetare. Om de har 

god kännedom om hållbarhet och miljö kan de bidra med hållbarhetsperspektiv och idéer ute på sina 

• Våra tjänster 

• Affärsetik 

• Arbetsmiljö och hälsa 

• Klimatpåverkan 

• Välmående medarbetare 

• Samhällsengagemang 
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uppdrag. Exempelvis bidrar vi till medarbetarnas kunskap genom vår miljöutbildning som alla 

nyanställda får ta del av när de börjar hos oss. 

 

 

Affärsetik 

God affärsetik är en betydelsefull del i vårt hållbarhetsarbete och ska råda hos samtliga intressenter. 

Vår Code of Conduct anger hur verksamhet ska bedrivas på ett etiskt, moraliskt och författningsenligt 

vis. Vi redovisar alla finansiella transaktioner korrekt enligt god redovisningssed och följer DevPorts 

tillämpliga policys och regler för all koncernredovisning. Vi har kontroller i våra IT-rutiner för att 

säkerställa dataskydd för våra kunder. Affärsetiken vidmakthålls via internrevision, tydliga attestrutiner 

och via vår externrevision. Vidare har vårt forum ServicePort bidragit till en mer kontrollerad 

ärendehantering. Under året har inga händelser kopplat till hot mot affärsetiken rapporterats.  

Välmående medarbetare  

Medarbetarna är DevPorts största tillgång och deras kompetens utgör grunden för vår verksamhet. 

Det är avgörande att våra medarbetare arbetar under goda arbetsförhållanden med en rimlig 

arbetsbelastning. För att säkra arbetsförhållandena sker kontinuerliga dialoger med närmaste 

DevPort-chef och välmående följs också upp i årliga enkätundersökningar. Därtill finns även DevPorts 

Medarbetareförening till hands, som dels genom sin representant i DevPorts styrelse, aktivt arbetar 

med att driva medarbetarnas intressen.  

Grundtryggheten i anställningen utgörs av vårt kollektivavtal med Arkitekt-, Teknikkonsult- och 

Industrikonsultföretag Innovationsföretagen. Därtill erbjuder vi våra medarbetare en rad olika förmåner 

där några exempel är ett generöst friskvårdsbidrag, personalbil, sjukvårdsförsäkring samt rabatterade 

priser på resor, boende och hos olika träningskedjor. Ambitionen är att DevPort ska vara det familjära 

konsultbolaget, just eftersom människorna är centrum av vår verksamhet och vi är beroende av deras 

kompetens ute hos våra kunder. Våra årliga medarbetarundersökningar påvisar att just gemenskapen 

och den familjära känslan är vår styrka och det är viktigt för oss att bibehålla det. För att kunna göra det 

och samtidigt stärka vårt varumärke på marknaden planerar vi att utveckla vårt employer branding-

arbete för att attrahera nya medarbetare och behålla nyckelkompetens. Ett aktuellt exempel på en 

sådan aktivitet är vårt arbete med en välstrukturerad boarding-process, som framgent ska pågå under 

en period av sex månader för nyanställda, för att stärka känslan av tillhörighet och gemenskap.  
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Trots ett ovanligt år har kompetenshöjande insatser ägt rum. Fram till våren hölls utbildningar fysiskt 

men därefter har utbildningar främst skett digitalt genom vår e-learning portal. I portalen finns cirka 

sextio utbildningstimmar per medarbetare till förfogande, där några exempel på kurser är en Phyton-

utbildning och en miljöutbildning (ISO 14001). Därtill har utbildning och certifiering inom Java-

utveckling ägt rum, elsäkerhetsutbildningar, kurser inom personlig utveckling samt självstudier via 

universitet eller andra forum.  

År Personalomsättning 

2020 36,8% 

2019 6,4% 

2018 6,9% 
 

Årets personalomsättning åskådliggör att det varit ett tufft år för oss med utmärkande effekter av 

pandemin. Vi arbetar aktivt för att hålla personalomsättningen under 7% samtidigt som vi vill uppnå en 

större mångfald och inkludering på företaget. Vi har som mål att öka antalet kvinnor i ledande befattning 

och uppnå en större jämnvikt mellan könen. Andelen kvinnor på DevPort under 2020 uppgår till 21,4%. 

Könsfördelningen är något som halkat efter under året då vi inte aktivt kunnat arbeta med att attrahera 

och rekrytera fler kvinnor, som en konsekvens av pandemin och de uppsägningar vi blev tvungna att 

genomföra. Målet för nästkommande år är att medarbetarstyrkan ska växa och i nästa rapport hoppas 

vi därför kunna presentera mer positiva siffror kopplat till vår medarbetarskara.  

• 64% permitterade 

• 55% arbetade från ordinarie arbetsplats, 45% på distans 

• Jag har förtroende för närmaste DevPort-chef: 4,0 av 5,0 

• Jag har haft en rimlig arbetsbelastning senaste sex månaderna: 3,7 av 5,0. 

• Nöjdhet med arbetssituationen som helhet: 3,5 av 5,0. 

Klimatpåverkan 

Vår miljöpolicy och rådande miljölagstiftning utgör ramen för miljöarbetet och grunden för våra 

miljömål. DevPort arbetar i linje med dessa för att nå ständiga förbättringar och förebygga 

klimatpåverkan. I och med DevPorts miljö- och kvalitetsledningssystem finns därtill ett antal styrande 

dokument och policys som sätter ramarna för vårt hållbarhetsarbete t.ex. vår kvalitetspolicy. 

Den mest betydande direkta miljöfaktorn på DevPort är resor med personalbilar som går på diesel och 

bensin. Vi förespråkar att medarbetare och ledare i första hand använder kollektiva 

kommunikationsmedel. DevPort har således som miljömål att majoriteten av möten mellan 

kontorsgränserna ska ske digitalt för att minska klimatpåverkan. Vi kan konstatera att under 2020 

skedde alla koncernledningsmöten och övriga möten, som exempelvis försäljningsmöten, digitalt. 

Vidare är ett annat miljömål att alla interna resor ska ske via tåg mellan orterna. Under året skedde inga 

interna resor alls mellan orterna. Inför nästa år är målet att minst två tredjedelar av det interna resandet 

ska undvikas genom att utnyttja möjligheterna till videokonferenser. 

Ytterligare ett miljömål under året var att majoriteten av alla nya bilar i bolaget ska vara miljöklassade i 

vår medarbetar- och tjänstebilsflotta. Inom två år är målsättningen att samtliga bilar vara miljöklassade. 

Av antalet nytecknade personalbilar under 2020 var 80% miljöklassade och målet för nästkommande år 

är att uppnå samma procent. Andra exempel på insatser under året är att alla beställningar och inköp 

numera görs via portalen ServicePort och måste godkännas, vilket har skapat en tydligare helhetsbild 

kring våra inköp. Dessutom samlar vår IT-chef in gammal elektronikutrustning, så som mobiler och 

datorer, för att kunna återvinna dessa och använda i andra syften t.ex. låneutrustning. 
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Arbetsmiljö och hälsa 

Arbetsmiljö- och skyddsverksamheten baseras i grunden på regler och intentioner i arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöavtalet samt olika föreskrifter från Arbetsmiljöverket. DevPort och medarbetarna ska 

gemensamt utforma arbetsmiljön, där huvudansvaret för nödvändiga åtgärder ligger hos DevPort. I 

våras genomförde våra skyddsombud på respektive ort utbildningar för att öka kunskapen inom 

arbetsmiljöområdet. I år har dem särskilt involverats i DevPorts arbetsmiljöarbete i och med 

pandemin. De unika omständigheterna har skapat förändringar i vår arbetsmiljö tack vare 

distansarbetet. För att säkerställa en god arbetsmiljö i hemmet har vi fokuserat på att hålla en tät 

dialog med våra medarbetare. Vår HR-avdelning har kontinuerligt skickat ut tips på hur man förbättrar 

arbetsmiljön i hemmet, både fysiskt, socialt, organisatoriskt och psykosocialt. Det har även funnits 

möjlighet att låna hem kontorsutrustning och arbetsredskap för att förbättra arbetsmiljön. Vidare har 

vi under våra Weekly-möten och på intranätet uppmanat medarbetare att ta del av rörelseövningar 

och ergonomiska tips för att undvika stillasittande.  

Goda sociala och organisatoriska förhållanden i arbetsmiljön är avgörande för våra medarbetares trivsel 

och välmående. Rätt kompetens hos chefer och skyddsombud är avgörande för att förebygga och 

hantera ohälsosam arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Vidare är vårt samarbete med 

företagshälsovården, vårt friskvårdsbidrag och rabatterade priser hos träningskedjor exempel på hur vi 

uppmuntrar våra medarbetares hälsa.  

Samhällsengagemang 

DevPort vill bidra till en humanare marknad och är genom vårt CSR-arbete med och stöttar 

organisationen Star For Life och skolan Windmill Park beläget utanför Johannesburg i Soweto, Sydafrika. 

Under året har Star for Life arbetat med projektet ’Daughters of Africa!” som syftar till att stärka flickor 

och unga kvinnors kontroll över sin sexuella hälsa, att minska riskerna för att bli utsatt för våld och 

sexuell exploatering samt att skapa möjligheter till ekonomiskt oberoende. Sydafrika drabbades av strikt 

karantän under flera månader men under hösten kunde skolorna gradvis öppna upp igen. Star For Life 

har varit en viktig samarbetsorganisation till skol- och hälsomyndigheterna i Sydafrika för att sprida 

information och kunskap om Covid-19.  

Respekt för mänskliga rättigheter är en betydelsefull fråga för oss – ingen diskriminering eller 

trakasserier får förekomma på DevPort. Genom vår plan för aktiva åtgärder mot diskriminering arbetar 

vi aktivt för att undersöka arbetsförhållanden, sjukfrånvaro och möjligheten till lika rättigheter för att 

kunna genomföra eventuella åtgärder som behövs för att förebygga diskriminering. Det är således 

grundläggande att vår Code of Conduct är känd hos medarbetarna och att vi årligen följer upp felaktig 

behandling i medarbetarundersökningen. Inget fall av felaktig behandling rapporterades under 2020.  

Genom vår inkubatorverksamhet är vår ambition att ta till vara och utveckla medarbetares goda idéer 

som föds i verksamheten. De flesta av oss stöter på intressanta tekniska och praktiska utmaningar i vår 

vardag. Vi vill därför stötta våra medarbetares idéer genom kunskap, tid och finansiering för att se dem 

bli verklighet; om ett förslag väljs ut bekostar DevPort tiden och supportar med expertkunskap medan 

medarbetaren utvecklar och verifierar konceptet. 

Hållbar digital transformation  

Vi tror att en hållbar verksamhet kräver ett långsiktigt tänk med anpassning till framtida utmaningar. 

För att lyckas bibehålla de positiva effekter på klimatet som pandemin ändå genererat tror vi att vår 

digitala transformation är en viktig faktor som gynnar vårt hållbarhetsarbete. För att DevPort ska lyckas 

fullt ut med den digitala övergången måste vi skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna nyttja 

och utveckla sin digitala kompetens. För att bidra till, och kunna skapa, ett digitalt samhälle måste 

medarbetare ha förmågan och möjligheten att bidra, vilket vi under året kunnat se genom en förbättrad 
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tillgänglighet. Den digitala tillgängligheten inom verksamheten har exempelvis ökat genom ett förhöjt 

användande av Teams, genom ärendehanteringssystemet ServicePort, vår e-learning portal samt våra 

digitala Weekly-möten som moderniserats.  

För att nå en hållbar digital transformation måste det också finnas en digital trygghet på DevPort. Dels i 

våra system men också en trygghet hos medarbetarna i användandet av våra digitala verktyg. Vi tror att 

om våra medarbetare kan lita på det digitala blir viljan större att bidra till användningen av dessa. Det 

är avgörande att DevPorts digitala system är säkra och värnar om integritet. 

Målet för oss är att automatisera så mycket som möjligt i vår verksamhet. Under året inleddes arbetet 

med vår nya boarding-process där ambitionen är att digitalisera delar av processen för att underlätta 

arbetet för rekryterande personal, chefer och administratörer. Därtill har vår IT-chef framtagit ett 

arbetsverktyg i molnet för våra konsultchefer, som syftar till att förenkla och effektivisera våra 

arbetssätt. Vidare arbetar vi för fullt med att flytta över vår datahantering från traditionella diskar till 

molnet som ett led i att skapa en mer hållbar arbetsmiljö och ett hållbart arbetssätt. En undersökning 

från Amazon har likväl visat att företag som flyttar sina teknikverktyg till molnet konsumerar 77% mindre 

servrar, 84% mindre elkraft och minskar koldioxiduppsläppen med 88% (Columbus, L., Forbes, 2020). 

 


