
Hållbarhetsrapport 2017 

NWT-koncernens hållbarhetsrapport redovisar koncernens övergripande verksamhet och redovisar 

det arbete som företaget bedriver avseende miljö, socialt ansvar, personal samt affärsetik och 

mänskliga rättigheter. Hållbarhetsrapporten avser 2017 och omfattar NWT-koncernens samtliga 

bolag.  

Information om verksamheten    

Nya Wermlands-Tidningens AB:s verksamhet består av 15 stycken mediehus vars verksamhet består 

av utgivning av dagstidningar, gratistidningar, internetpubliceringar. Utöver detta finns en 

omfattande finans- och fastighetsförvaltning. 

Dotterföretaget Värmlands Folkblad Drift AB ger ut tidningarna Värmlands Folkblad, 

Karlstadstidningen samt Värmlands Affärer. Värmlands Folkblad Drift AB:s dotterföretag 

Karlstadstidningens AB samt Värmlands Affärer AB är idag vilande.    

Dotterföretaget NWT Annons AB bedriver annonsförsäljning för moderbolagets räkning. 

Genom det norska dotterföretaget NWT Media AS har koncernen betydande aktieinnehav i 

mediebolagen Schibsted ASA och Polaris Media ASA.  

Förutom i moderbolaget bedrivs fastighetsförvaltning även i dotterbolaget NWT fastigheter AB och 

dess dotterbolag Cityfastigheter AB.  

Mediehusens lokalisering illustreras av följande bild: 

 

 



 

Lokalt i mediehusen bedrivs verksamheten i form av försäljning och redaktionellt arbete. 

Övrig verksamhet har centraliserats. Detta omfattar redigering, annonsproduktion, kundtjänst för 

privatmarknad, tryckning mm.  

Tryckeriet köper in papper, färg och tryckeriplåtar från externa parter. 

Distributionen av tidningarna ut till konsumenterna och återförsäljare köps in av extern part. 

Fastighetsrörelsens verksamhet omfattar uthyrning av lokaler till företag samt hyresbostäder till 

privatpersoner. Koncernens egen verksamhet bedrivs till stor del i egna lokaler.   

Miljö 

Miljöarbetet i koncernen bedrivs som en integrerad del av verksamheten. De verksamhetsansvariga 

ansvarar också för miljöarbetet inom sina verksamheter. VD är ytterst ansvarig.  

NWT-koncernen har i många år haft ambitionen att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. 

Som exempel kan nämnas att NWT:s tryckeri var det första i Sverige som blev icke anmälnings- eller 

tillståndspliktigt enligt miljöbalken.  

Återvinning sker av allt som inte förbrukas i produktionen. Ansvaret för detta finns hos 

tryckerichefen.  Detta gäller papper, makulatur, aluminium mm.  Som exempel kan nämnas att under 

2017 lämnades följande till återvinning från koncernen. 

Aluminiumplåt   33 160 kg 

Papper  596 260 kg 

Övrigt avfall    25 060 kg 

Framkallare      6 259 kg 

Fastighetschefen ansvarar för att energikartläggning genomförs och för att föreslå åtgärder för att 

minska energiförbrukningen i koncernen. Fastighetschefen ansvarar också för att OVK-besiktningar 

genomförs samt uppföljningar av förbrukning av el, värme, vatten mm i koncernens fastigheter.  

Energianvändningen har kartlagts i koncernen. Detta syftar till att kartlägga vår energibelastning för 

att kunna vidta åtgärder för att minska vår totala energianvändning. 

Energiförbrukningen fördelas enligt följande: 

Verksamhet    2 881 MWh 

Byggnadsenergi 10 372 MWh 

Transportenergi      398 MWT 

Totalt  13 652 MWH 

Besparingspotentialen har identifierats till 1 576 MWh till en investeringskostnad på 13,5 Mkr. 

Detta innebär en möjlig minskning av energiförbrukningen med 11,5 %. 

Åtgärderna har bedömts vara klara Q4 2019.  



 

Den största miljöbelastningen från koncernen består av transporter i distributionen vilket sker med 

hjälp av tredje part. Dialog sker löpande med det distributionsbolag som utför tjänsten kring hur 

miljöbelastningen kan minska. Elcyklar, bilar med låg miljöpåverkan är exempel på åtgärder som 

vidtagits.   

De risker koncernen ser avseende miljöbelastning är kopplade till transporter. Koncernen arbetar 

aktivt för att hitta möjligheter till samtransporter i distributionen.   

 

Sociala förhållanden och personal 

Koncernen bedriver att aktivt arbetsmiljöarbete i samarbete med de fackliga organisationerna och 

företagshälsovården. Koncernen har under 2017 arbetat fram en arbetsmiljöpolicy som behandlar 

frågor som ansvar, delegering, olika handlingsplaner mm. Handlingsplanerna berör sådana saker som 

arbetsskador, krishantering, sjukfrånvaro, introduktionsprogram för nyanställda, kränkande 

särbehandlingar mm. All personal erbjuds en omfattande hälsoundersökning vart tredje år. 

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är centralt och NWT-koncernen arbetar aktivt för att 

förebygga olyckor och säkerställa en bra balans mellan arbete och privatliv.  

Sjukfrånvaron i koncernen under 2017 är 3,6 % 

Koncernen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Under 2017 har en lönekartläggning skett 

tillsammans med de fackliga organisationerna i syfte att kartlägga och åtgärda löneskillnader 

orsakade av kön.  

Könsfördelningen inom koncernen är 46 % kvinnor och 54 % män. 

Vid chefstillsättningar eftersträvas att åstadkomma en jämn fördelning mellan könen.  

I ledningsgruppen är det 2 kvinnor och 6 män. 

Säljledningen består av 4 kvinnor och 2 män. 

Chefredaktörsgruppen består av 6 kvinnor och 8 män. 

Koncernen eftersträvar dessutom att attrahera yngre, välutbildad arbetskraft. Under 2018 startar 

koncernen ett traineeprogram med tre unga kvinnliga talanger. 

Åldersfördelningen i koncernen är enligt följande 

-29 år  13 % 

30-50 år  41 % 

51-   46 % 

De risker vi ser i vår verksamhet är kopplat till hot, hat och våld mot journalisterna. Vi har 

nolltolerans och polisanmäler allt sådant som kommer till vår kännedom. Det finns även risker i 

samband med resor.  

 

 



 

Affärsetik 

 

Koncernen har en uppförandekod genom dokumentet ”Interna spelregler”. De fastställs varje år av 

koncernledningen och ger riktlinjer för intern hantering av olika saker. 

Koncernen använder i första hand lokala leverantörer. Detta ger oss kunskap om leverantören, 

arbetsförhållande samt miljöpåverkan.  

Processen för att anta en ny leverantör går till på följande sätt. Produkten och leverantören granskas 

utifrån produktkvalitet, leveranssäkerhet, pris mm. Vi arbetar för att följa god affärssed och 

opartiskhet genom dialog, kravställning och granskning av leverantören. Alla leverantörsavtal skall 

granskas av koncernledningen och godkännas före signering. 

I de fall vi använder externa leverantörer diskuterar vi riskerna för att barnarbete förekommer, att 

arbetarna inte behandlas i enlighet med landets lagar samt hur stor miljöpåverkan är. Detta är krav 

som vi har på våra leverantörer att säkerställa.  

De risker vi ser för mutor och korruption är kopplade till upphandlingsprocesser och 

uthyrningsprocesser. 

Vi tillämpar nolltolerans kring korruption och mutor.  

Koncernen ställer sig bakom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som antogs 1948. Vi följer 

svensk och EU-lagstiftning och kommer inte att utföra några handlingar som kan bryta mot mänskliga 

rättigheter.  

Vi följer dessutom de kollektivavtal som omfattar de avtalsområden som finns inom våra 

verksamhetsområden.  

 

 


