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NWT Gruppen AB:s hållbarhetsrapport redovisar koncernens övergripande

verksamhet och redovisar det arbete som koncernen bedriver avseende miljö,

socialt ansvar, personal samt affärsetik och mänskliga rättigheter.

 

Hållbarhetsrapporten avser 2021 och omfattar NWT Gruppen AB:s samtliga

helägda svenska dotterbolag. Rapporten utgör NWT Gruppen AB:s formella

hållbarhetsrapport i enlighet med Årsredovisningslagen. 
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2Förord

Hela NWT Gruppen eftersträvar en
positiv påverkan på vår omgivning i
hela vår verksamhet, allt från
fastighetsförvaltning till
lokaljournalistik. 

"

Sture Bergman
VD/CEO 

NWT Gruppen

Victoria Svanberg
Vice ordförande och delägare

NWT Gruppen
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Vad betyder hållbar utveckling för dig? 
(Sture och Victoria)

Hållbarhet är ett stort begrepp men som
oftast bottnar i att hushålla med de
resurser vi är givna att förvalta. De handlar
om att hushålla med naturresurser,
mänskliga resurser och ekonomiska
resurser. Men det handlar också om att
skydda och förvalta demokratiska värden
och institutioner. Människors frihet är en
av vårt samhälles grundpelare. 

Hela NWT Gruppen eftersträvar en positiv
påverkan på vår omgivning i hela vår
verksamhet, allt från fastighetsförvaltning
till lokaljournalistik. Detta gör vi bland
annat genom att underlätta för våra
medarbetare, hyresgäster och
samarbetspartners att leva hållbart. 

På vilket sätt ingår hållbar utveckling i

NWT Gruppens övergripande

affärsstrategi? 

En förutsättning för en levande demokrati är
en fri och öppen åsiktsbildning. Den ska vara
fri från statlig inblandning och öppen för alla
att delta. I detta samspel spelar journalistiken
en central roll och har därför en speciell
ställning i vårt samhällsbygge.

Men det räcker inte med att journalistiken är
skyddad och fri i en legal mening. Den måste
också stå fri och stark i relation till
maktutövande organ. För att åstadkomma
detta krävs att vi är finansiellt starka och kan
leva på de intäkter våra läsare och annonsörer
är beredd att betala.

Kan du ge några exempel där arbetet

växer fram och gör sig synlig?

Vi ser att de investeringar som gjort i
journalistisk kompetens och kapacitet ger
resultat. Vi ser ökat digitalt läsande i alla
åldersgrupper och ett ökande antal digitala
prenumeranter. Under 2021 växte vår
betalande kundbas.

Förord
2021 blev ett händelserikt år, med många
framgångar och utmaningar. Omställning
och utveckling. 

Vi samtalade med Sture Bergman (VD/CEO
NWT Gruppen) och Victoria Svanberg (Vice
ordförande och delägare NWT Gruppen) för
att få en överblick av händelserna och
initiativen under året. 

"...vårt största bidrag till en
hållbar utveckling att vi
framtidssäkrar kvalitativ
lokaljournalistik i de
områden vi är verksamma. 

Vi är nu mitt uppe i ett skifte där framtidens
kunder i allt större utsträckning kommer att
konsumera oss via digitala kanaler och därför
är vårt största bidrag till en hållbar utveckling
att vi framtidssäkrar kvalitativ lokaljournalistik i
de områden vi är verksamma. Det vill säga att
vi finns med vår verksamhet för kommande
generationer av värmlänningar, dalslänningar
och skaraborgare.

Mediebranschen och mediehusen har

under 2021 fått strålkastarljuset på sig

gällande hållbar utveckling. Vad bli

medias roll och ansvar i denna fråga? 
(Victoria)

Vårt ansvar är, och har alltid varit, att spegla
och lyfta fram viktiga dagsaktuella frågor.
Hållbarhet och klimatfrågan tillhör givetvis
dessa områden. >>

(Sture)

(Sture)
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>> Men vår roll med den allmänna
journalistiken är också att våga komplicera
frågeställningarna. Att enbart spegla det
som för tillfället följer opinionen är att göra
det för lätt. En fråga har ofta fler lösningar
och intressen står inte sällan mot varandra.

Här ska vi försöka ge en så allsidig bild vi
klarar av så kan medborgarna och läsarna
forma sig en informerad uppfattning och
fatta egna beslut.

>> Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt
arbete att jobba med förändring samtidigt
som arbetsförhållandena har varit allt annat
än normala med distansarbete, karantän och
sjukdom. Vi ser redan nu fina resultat och
känner oss trygga med den strategi vi valt.

Vilka utmaningar har vi möts av 

under 2021?

Ett stort förändringsarbete som vi tagit oss an
innebär alltid svårigheter och dilemman. Det
är ju därför förändring är svårt. Vi behöver bli
än bättre på att hålla hög förändringstakt och
hålla i resultaten. Samtidigt är vi bara i början
på vår resa så vi måste göra detta på ett
uthålligt sätt. Det är en skön blandning av
otålighet och tålamod.

"Vi investerar i 
verksamheten för att minska
negativ miljöpåverkan och
ökad effektivitet.

Vilka ambitioner och möjligheter ser 

ni för NWT Gruppen i frågan om hållbar

utveckling? 

Om vi utgår ifrån att vårt viktigaste bidrag är
att säkerställa att vår publicistiska verksamhet
framtidssäkras har vi både stora ambitioner
och möjligheter att lyckas. Vi kommer
dessutom att göra detta på ett så resurssnålt
sätt det är möjligt. Vi investerar i verksamheten
för att minska negativ miljöpåverkan och ökad
effektivitet.

"Vårt ansvar är, och har alltid
varit, att spegla och lyfta
fram viktiga dagsaktuella
frågor. Hållbarhet och
klimatfrågan tillhör givetvis
dessa områden. 

Vilka framsteg under 2021 var ni 

extra stolta över?

Vi har drivit ett historiskt stort
förändringsarbete under en för oss också
extrem situation med pågående pandemi. >>

(Sture)

(Sture)

(Sture och Victoria)
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Om oss
NWT Gruppen AB bedriver verksamhet
inom flera dotterbolag:

NWT Media AS utgör ett norskt 
dotterbolag som bedriver en omfattande 
finansförvaltning. Bolaget har ett 
betydande aktieinnehav i mediebolagen
Schibsted ASA och Polaris Media ASA, 
samt är delägare i PNV Media AB med 
aktiemajoritet i Stampen Lokala Medier AB.

NWT Distribution AB och Postiljohan
lokalpost i Karlstad AB bedriver NWT
Gruppens distributionsverksamhet. 
Bland annat distribueras koncernens
printprodukter i egen regi och via
ägarskapet i Morgontidig distribution i
Sverige AB sker en växande 
distribution av postlådepaket.

NWT Distribution AB

NWT Fastigheter AB

NWT Fastigheter AB och dess 
dotterbolag Cityfastigheter i Karlstad AB och
Stadslägenheter i Karlstad AB bedriver
fastighetsförvaltning. 
Fastighetsrörelsens verksamhet omfattar
uthyrning av lokaler till företag, samt 
hyresbostäder till privatpersoner. 
Koncernens egen verksamhet bedrivs 
till stor del i egna lokaler. 

NWT Invest är ett nystartat bolag inom
koncernen sedan våren 2021. Bolaget
investerar i nya verksamheter som har
anknytning till koncernens geografiska
område och/eller till företag som knyter an
till koncernens nuvarande verksamheter.

NWT Invest

NWT Media AS

Om oss
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NWT Media AB är ett av Sveriges ledande
mediehus som genom 17 varumärken, från
16 lokala mediehus i Värmland, Dalsland
och Skaraborg, levererar lokal journalistik
via sajter, appar och printprodukter. Utöver
den lokala journalistiken är NWT Media en
fullfjädrad mediebyrå som hjälper företag
med medierådgivning, strategi och
produktion av bl.a. annonser, filmer och
kampanjer. 

Redaktionellt arbete och försäljning bedrivs
lokalt medan övriga delar av verksamheten
utgår från huvudkontoret i Karlstad. T.ex.
redigering, annonsproduktion, kundservice,
teknisk utveckling, analys, IT, marknad och
tryckeri. 

Dotterföretaget Värmlands 
Folkblad Drift AB ger ut tidningarna
Värmlands Folkblad och Karlstads-
Tidningen. 

Dotterbolaget Karlstads-Tidningen AB är
vilande. 

NWT Media AB

Mediehus: Arvika Nyheter, Dalslänningen, Fryksdalsbygden, Filipstads-
Tidning, Götene Tidning, Hjo Tidning, Karlskoga Tidning-Kuriren, Nya
Kristinehamns-Posten, Karlstads-Tidningen, Mariestads-Tidningen, Nya
Lidköpings-Tidningen, Nya Wermlands-Tidningen, Provinstidningen
Dalsland, Skaraborgs Allehanda, Säffle-Tidningen, Värmlands Folkblad



Våra värderingar

NWT Gruppen AB ska vara en solid och
självständig familjeägd koncern som
uppskattas av omvärlden och som är
attraktiva för våra kommande generationer
att driva vidare.

Våra värdeord är framförallt; Ansvar,
oberoende, yttrandefrihet, lokal närvaro,
förändringsbenägenhet och långsiktighet.

Vi äger och investerar långsiktigt. För oss
betyder långsiktighet också att leva hållbart
och Agenda 2030 är vår utgångspunkt.

Finansiell stabilitet och tillväxt är en
förutsättning för vårt oberoende och
får inte ifrågasättas.

Våra företag ska präglas av
jämställdhet, mångfald, tolerans,
kreativitet och vi ska vara
lösningsorienterade.

Våra förtag ska spela en betydelsefull
roll för demokratin och
yttrandefriheten.

7Om oss
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Affärsetik & antikorruption

Kopplat till uppförandekod finns koncernens
personalhandbok som ersätter dokumentet
”Interna spelregler”. Den kommer inom snar
framtid att läggas upp på intranätet och
kommer att uppdateras kontinuerligt. 
I samband med introduktion på
arbetsplatserna görs en genomgång med den
nyanställde. Under 2021 påbörjade vi arbetet
att ta fram ett nytt introduktionspaket.

Processen för att anta en ny leverantör sker
genom att produkten och leverantören
granskas utifrån produktkvalitet,
leveranssäkerhet, pris m.m. Vi arbetar för att
följa god affärssed och opartiskhet genom
dialog, kravställning och granskning 
av leverantören. Det görs i dagsläget inga
kontinuerliga utbildningsinsatser för personal
inom inköp, dock ges information om vad som
ska tas i beaktande löpande. Interna
leverantörer ställer vi krav på enligt interna
spelregler och genom att vi följer kollektivavtal.

Vi tillämpar nolltolerans kring korruption och
mutor. De risker vi ser för mutor och korruption
är kopplade till upphandlingsprocesser och
uthyrningsprocesser. Inga fall av oegentligheter
eller korruption har uppdagats under året.

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

Mänskliga rättigheter

Vi följer svensk och EU-lagstiftning och kommer
inte att utföra några handlingar som kan bryta
mot mänskliga rättigheter. 
Som tidigare nämnt väljer vi alltid i första hand
lokala leverantörer som kan garantera goda
arbetsförhållanden i sin verksamhet. I de
upphandlingar som sker är det en del av de
krav som framförs löpande.

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.

Visselblåsarsystem

Eftersom två av våra bolag har mer än 250
anställda så kommer vi, enligt lag, att införa
visselblåsarsystem före juli 2022. Vi har tagit in
offerter och ett arbete har påbörjats under 2021
för att knyta till oss ett rapporteringssystem.

Framtida visselblåsarsystem öppnar upp för
granskning av eventuella oegentligheter som
brott mot mänskliga rättigheter.
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Hållbarhetsgruppen

Verksamhets
-ansvariga

Marknad/
kommunikation

HR

Under hösten lyfte vi ämnet till bordet och
reflekterade över vad kommande steg bör
vara. Verksamhetsansvariga tog fram första
utkast av en väsentlighetsanalys (se mer
under respektive bolagskapitel). 

Det finns en ödmjukhet till arbetet som i
första taget kan kännas överväldigande.
Men vi vet att vi har ett ansvar och det finns
mycket vi kan bidra med för att bygga ett
hållbart samhälle, med både en intern och
extern påverkan. Vi är i starten av ett större
arbete som med ambition tar fart under
2022. 

Under 2021 påbörjades ett strategiskt och mer
medvetet arbete för verksamhetens
hållbarhetsarbete, med utgångspunkt i Agenda
2030. Mycket av det vi har gjort historiskt har
bidragit till ett hållbart samhälle, men under
året satte vi strålkastljuset på vårt uppdrag och
ansvar. Genom ett nytt narrativ om vår
verksamhet kan vi också skapa en större
meningsfullhet och medvetenhet internt.

För att få kugghjulen att snurra har vi slagit
ihop flera krafter inom koncernen för att få alla
perspektiv. Verksamhetsansvariga,
Marknad/kommunikation och HR har blivit
motorn för att komma igång med ett mer
strategiskt arbete. 
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Text från HR

Sociala förhållanden och personal

Sociala förhållanden,
personal och risker 

Koncernen bedriver att aktivt arbetsmiljöarbete
i samarbete med de fackliga organisationerna
och företagshälsovården. Koncernen har en
arbetsmiljöpolicy som behandlar frågor
som ansvar, delegering, olika handlingsplaner
m.m. 

Handlingsplanerna berör sådana saker som
arbetsskador, krishantering, sjukfrånvaro,
introduktionsprogram för nyanställda,
kränkande särbehandlingar m.m.

All personal erbjuds en omfattande
hälsoundersökning vart tredje år.

På koncernens intranät finns bland annat
följande dokument för samtliga anställda att ta
del av: arbetsmiljöpolicy, trafiksäkerhetspolicy,
policy mot kränkande särbehandlingar, policy
för informationssäkerhet, policy för sociala
medier m.fl. Under 2021 uppdaterades policyn
för distansarbete på grund av arbetssituationen
under pandemin.

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är
central och NWT-koncernen arbetar aktivt för
att förebygga olyckor och säkerställa en bra
balans mellan arbete och privatliv.

Karin Carlsson
HR Chef/CHRO 

Genom en utvecklad
medarbetarundersökning
och ökad rekrytering följer
och möter vi de behov som
sker i och med förändring

inom verksamheten.

Ny affärsplan
2021



11

Medarbetarundersökning

Med den nya affärsplanen som antogs av
styrelsen under våren 2021 medfördes en del
förändringar i vårt sätt att arbeta och även
omorganisationer. Därför har det varit extra
viktigt att följa personalens mående genom
dessa förändringar. 

Då vi tidigare endast har haft
medarbetarundersökningar via
företagshälsovården vart 3:e år, såg ledningen
vikten av att fånga upp medarbetarnas
välmående och engagemang med tätare
intervaller.

Med hjälp av ett s.k. pulsmätningsverktyg
gjordes en pilot med totalt 100 medarbetare
under våren 2021. Varje medarbetare får 4
frågor en gång i veckan och frågorna är
kopplade till olika områden, s.k. drivkrafter.
Tillsammans ger de en bild över vilka områden
som organisationen kan behöva arbeta mer
med, eller där vi gör ett bra arbete. I oktober
2021 kopplade vi på hela organisationen i
undersökningen.

Genom verktyget får vi delaktighet och input på
var vi behöver kraftsamla. Medarbetarna får tips
om hur de själva kan förbättra resultaten.
Vi kan nu se att områden som meningsfullhet
och delaktighet skattas högt, vilket är glädjande. 

Koncernen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor.
Under 2021 har en lönekartläggning skett tillsammansmed de fackliga
organisationerna i syfte att kartlägga och åtgärda löneskillnader orsakade av kön. 
Vid chefstillsättningar eftersträvas att åstadkomma en jämn fördelning mellan könen.

Personal

Könsfördelning

Åldersfördelning

2021 2020

39 % kvinnor, 61 % män

<- 29 år

38 % kvinnor, 62 % män

<-29 år

Sociala förhållanden och personal

Stress är ett område som genomgående ligger
högt, där orsaken kan vara att vi bedriver ett
förändringsarbete i ganska högt tempo. Varje
arbetsgrupp går igenom mätningarna och tar
fram åtgärder vid behov samt vissa delar även
kan föranleda koncernövergripande åtgärder
och aktiviteter.

Rekrytering

I affärsplanen ingick en satsning på att
rekrytera, främst inom journalistyrket och inför
det införskaffades ett rekryteringsverktyg. Det
verktyget gör att HR får en samlad bild av alla
rekryteringar samt att det för cheferna
underlättar hanteringen av alla ansökningar.

Risker och skyddsronder
De personalrisker vi ser i medieverksamheten
är i första hand kopplade 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.

Skyddsronder genomförs årligen tillsammans
med skyddsombud. För dokumentation
används Prevents checklistor för kontor och
tillverkning (tryckeri).

Säkerhetsutrustning såsom skyddsskor,
säkerhetsknivar och bärbar vinsch m.m. finns
och genomgång av utrustning görs vid
nyanställningar samt återkommande
genomgångar för att bevaka riskmoment.

30 - 50 år

51 ->

17 %

43 %

40 %

30 - 50 år

51 ->

17 %

41 %

42 %
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Samarbeten för en 
starkare morgondag

INTERNATIONELLT

SVERIGE

WAN- IFRA

News Media Europe

Genom medlemskapet i WAN-IFRA, the World
Association of News Publicers, är vi med och bidrar
till uppdraget att skydda och stärka journalisters och
mediers rättigheter för att driva fri och oberoende
journalistik, runt om i världen. 

Andersstiftelsen

Genom Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för
mediaforskning bidrar NWT Media till att främja
vetenskaplig undervisning och forskning inom
mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press 
och ett fritt meningsutbyte. 

NWT Media har bland annat ett nära samarbete med
Karlstads Universitet, Högskolan i Skövde och
Handelshögskolan i Riga.

News Media Europe (NME) är rösten för den
europeiska medieindustrin. Med vårt medlemskap
står vi tillsammans med i arbetet för att främja fri
och oberoende journalistik - både i print och digitalt. 

För att kunna bidra till en hållbar utveckling lokalt, nationellt och globalt behöver vi hjälpas åt.
Genom nätverken vet vi också att vi kan dela kunskap mellan varandra. Här är några exempel på
gemensamma initiativ och samarbeten som vi är engagerade i. 

TU - Medier i Sverige 
(Svenska Tidningsutgivareföreningen)

Även internationellt

TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) är
mediehusens branschorganisation. De försvarar den
svenska tryck- och yttrandefriheten och påverkar
politiker och allmänhet i frågor som är av avgörande
betydelse för mediebranschen – och därmed för vår
demokrati (TU). Som medlemsföretag inom TU får vi
rådgivning och experthjälp inom medierättsliga och
medieetiska frågor - så att vi kan genomföra vårt
journalistiska uppdrag med de bästa byggstenarna. 

Svenskt Näringsliv

Vi strävar efter ett starkt och hållbart företagsklimat.
Som medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv
(Medieföretagen Almega) är vi med i arbetet och får
verktygen för att förbättra förutsättningarna att bidra
till ett mer företagsamt Sverige.

Medieföretagen, Almega

EarlyBird/MTD

Genom varumärket EarlyBird, som är en av MTD:s
växande pakettjänster finns möjligheter att distribuera
paket både lokalt och nationellt. Huvuddelen av de
svenska tidningsdistributionsföretagen samäger MTD,
vilket ger synergier i befintlig infrastruktur, både vid
nationella transporter och ”sista milen” leveranser.

Fastighetsägarna

>> Uppdraget är att förbättra villkoren för
fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och
lokalmarknaden kan utvecklas. 

Som medlemsföretag samverkar vi med andra
samhällsbyggare och genom branschorganisationen
för att utveckla miljöer som ska möta framtidens
krav. Vi representerar såväl i kretsstyrelse som i
regionstyrelsen, lokalt och regionalt.

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar
för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. >> 
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Higher ambition
traineeprogram

Vi har under flera år samarbetat och varit
värdföretag i traineeprogrammet Higher
Ambition, med målsättning att få 
universitetsutbildad arbetskraft att stanna i
Värmland, främja lokal ekonomisk tillväxt och
erbjuda unga vuxna en kickstart i sin karriär.

Sedan 2018 har vi välkomnat traineer inom
olika yrkesområden: marknad, analys,
teknisk utveckling och management. 

Förutom den anställning de får inom NWT
Gruppen ingår en ledarutbildning för att få
byggstenarna till att utvecklas inom framtida
chefs- eller specialistroller

Traineetjänsten är en tillsvidareanställning
med provanställningen på 6 månader. Syftet
är att rekryteringen ska leda till fortsatt
utveckling och karriär inom koncernen. 

Hittills har koncernen tagit in 11 traineer.
Inom traineekullarna har vi haft 8 kvinnor och
3 män, och idag har 9 av 11 fortsatt göra
karriär inom koncernen där 2 av 9 är
chefsroller. 

I bild har vi våra nuvarande traineer som 
kickade igång sin resa hos oss under hösten 2021. 

Från vänster: Lisa Lundqvist (Junior dataanalytiker),
Alexander Håkansson (Junior frontendutvecklare), 
Robin Karlsson Dahlgren (Marknadskoordinator) och 
Maria Gustafsson (Executive Management Trainee)

Samarbeten / Medlemskap
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Lägg två världskartor bredvid varandra. Den
ena kartan har rubriken Pressfrihet i världen
2021 och har tagits fram av den
internationella organisationen Reportrar utan
gränser. Listan toppas av Norge, Finland,
Sverige och Danmark. Fyra nordiska länder
med en stark tradition av pressfrihet.

Titta så på den andra kartan, Demokratiindex
2021 från den ansedda tidskriften The Economist.
Nu toppas listan av Norge, Island och Sverige
med Finland och Danmark som sexa och sjua! >>

Är det en slump?

Eller finns det ett samband
mellan pressfriheten och hur väl
demokratin fungerar i ett
samhälle?

"
Statistik hämtad från reportrarutangranser.se

Mikael Rothsten

NWT Media - Förord

Mediechef NWT Media,

ansvarig utgivare NWT

NWT Media AB

Pressfrihetsindex 2021
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>> Frågan kan också överföras till FN:s 17
hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vi tänker kanske
direkt på hållbarhets- och klimatmålen.
Frågorna är självklart viktiga och ett företag
som NWT Media måste jobba för en hållbar
framtid och aktivt bidra till att minska vårt
klimatavtryck. Det kan handla om att använda
fler elbilar i distributionen av tidningar eller att
minska energiförbrukningen i våra lokaler.

Men FN:s 17 hållbarhetsmål handlar om så
mycket mer. Mål 16 handlar om fredliga och
inkluderande samhällen, rättvisa och stabila
institutioner, frihet från korruption och våld.
Alla människor ska vara lika inför lagen och
man ska kunna utkräva ansvar av politiker och
beslutsfattande. Självklarheter? Inte i hela
världen och kanske inte heller alltid i Sverige.

Varje dag utför NWT Medias journalister det
uppdraget runt om på våra 16 mediehus i
Värmland, Dalsland och Skaraborg.

Och tänk nu på kartorna igen. De länder som
toppar pressfrihetsindex är också världens
mest utvecklade demokratier. Är det en
slump? Knappast.

"Mål 16 handlar 
om vårt kärnuppdrag
som journalister inom fria
och oberoende medier. 

För att uppnå det här målet är en fri press
en förutsättning. Fria medier säkerställer att
invånarna får oberoende och tillförlitlig
information och möjlighet till debatt och fritt
utbyte av åsikter. 

Men en fri journalistik har också en viktig
roll som granskare och avslöjare av
orättvisor, korruption och maktmissbruk.
Det kan gälla alla sektorer i samhället:
politik, den offentliga verksamheten, företag
och rättsväsendet.

En granskade journalistik håller också
makthavarna ansvariga. Det gäller så klart
nationellt, men också lokalt.

NWT Media - Förord
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Relevanta områden och aktiviteter Varför är det viktigt?
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Kategori

Väsentlighetsanalys - NWT Media (Läsaraffären)

NWT Media- Väsentlighetsanalys

Att vara en attraktiv arbetsgrivare Behålla kompentens inom våra regioner för långsiktig utveckling av mindre städer och samhällen. 

Genom en oberoende journalistik bidra med kunskap om vikten av ekonomisk hållbarhet Skapa medvetenhet och kunskap hos medborgarna om vikten av ett hållbart näringsliv.

Att främja lokala inköp

Att skapa samarbeten med företag på den lokal marknaden

Kommunicera/informera om ekonomisk hållbarhet

Kompetenshöjning medarbetare

För att skapa affärsnytta inom regionerna

För att bidra till genomensamma insatser som skapar nytta för lokalsamhället

Skapa medvetenhet internt. Med kunskap förstår man också hållbar tillväxt och lönsamhet

Kompetensutveckling = lönsamhet. Hålla oss uppdaterade och utbilda oss, för att sin tur

sprida lärdom till våra kunder. 

Att uppmuntra till återvinning av tidningspapper För att ta ansvar för vår egen produkts livscykel

Att uppmuntra till återvinning (lokalkontoren) Stärka känslan internt att man gör något litet varje dag. Det ska vara lätt att källsortera

Undersöka produkters påverkan under hela livscykeln (LCA) Kartlägga vart utsläppsbovarna finns och agera på dessa

Genom en oberoende journalistik bidra med kunskap om vikten av ekologisk hållbarhet Skapa medvetenhet och kunskap hos medborgarna om vikten av ekologisk hållbarhet

Att ställa miljökrav på leverantörer och produkter För att bidra att leverantörerna ställer om mot hållbar produktion

Att främja hållbara transporter av anställda För att minska användningen av fossila bränslen

Kommunicera/informera ekologisk hållbarhet Skapa medvetenhet internt. Med kunskap förstår man hur man själv kan agera som

privatperson samt vad man kan påverka inom yrkesrollen.

Genom en oberoende journalistik bidra med kunskap om vikten av social hållbarhet Skapa medvetenhet och kunskap hos medborgarna om vikten av ekologisk hållbarhet

Att uppmuntra människor att dela sina åsikter genom våra produkter Stärka och upprätthålla yttrandefriheten

Visa vikten av fri och oberoende journalistik, som granskar makten och orättvisor Främja ett transparant samhälle och upprätthålla demokratin

Skapa inkludering hos våra läsare/kunder, oavsett målgrupp Våra produkter ska nå till olika åldrar, bakgrund, intressen och livsstilar. med ett brett

perspektiv skapar vi en rättvis bild av samhället. Mångfald och jämställdhet. 

Kommunicera/informera social hållbarhet Skapa medvetenhet internt. Med kunskap har man förståelse när något behöver förbättras ur

ett socialt perspektiv. 

Genom att behålla en fri och oberoende journalistik vårdar vi det pressetiska systemet För att säkerställa att fri press fortsätter vara en grundpelare i ett demokratiskt samhälle

En fri och oberoende journalistik uppmuntrar till kritiskt tänkande För att förebygga spridning av falsk information

Ökad digitalisering Ekonomisk stabilitet
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Relevanta områden och aktiviteter Varför är det viktigt?
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Kategori

Väsentlighetsanalys - NWT Media (Annonsaffären)

NWT Media- Väsentlighetsanalys

Att vara en attraktiv arbetsgrivare Behålla kompentens inom våra regioner för långsiktig utveckling av mindre städer och samhällen. 

Utveckla marknadsföringskanaler/produkter/tjänster med ansvar

Stötta/främja lokala kunder och deras produkter

Kommunicera/informera om ekonomisk hållbarhet

Kompetenshöjning medarbetare

Konkurrenskraft

Bibehålla lokal kraft / mångfald / konkurrens

Skapa medvetenhet internt. Med kunskap förstår man också hållbar tillväxt och lönsamhet

Kompetensutveckling = lönsamhet. Hålla oss uppdaterade och utbilda oss, för att sin tur

sprida lärdom till våra kunder. Konkurrenskraft

Planering av arbetsdagar/kundbesök. Samåkning Mindre onödigt bilåkande. Mindre avgaser

Att uppmuntra till återvinning (lokalkontoren) Stärka känslan internt att man gör något litet varje dag. Det ska vara lätt att källsortera

Produkter/tjänster med ansvar Utbilda och skapa medvetenhet hos kunder om ekologisk hållbarhet inom marknadsföring 

och annonsering. Rådgivning fr att undvika exempelvis green washing.

Att ställa miljökrav på leverantörer och produkter För att bidra att leverantörerna ställer om mot hållbar produktion

Att främja hållbara transporter av anställda. Samåkning vid kundmöten För att minska användningen av fossila bränslen.

Kommunicera/informera ekologisk hållbarhet Skapa medvetenhet internt. Med kunskap förstår man hur man själv kan agera som

privatperson samt vad man kan påverka inom yrkesrollen.

Främja bra anställningsvillkor/utbildade ledare Tryggare anställning/ attraktiv som arbetsgivare

Främja friskvård / friskvårdsutmaningar Friskare personal

Främja transparens/öppen kommunikation Ökad delaktighet / trygghetskänsla

Ökad närvaro i mindre orter/ kommuner Bibehålla lokal kraft / mångfald / konkurrens 

Kommunicera/informera social hållbarhet Skapa medvetenhet internt. Med kunskap har man förståelse när något behöver förbättras ur

ett socialt perspektiv. 

Ökad digitalisering Ekonomisk stabilitet

Produkter/tjänster med ansvar Utbilda och skapa medvetenhet hos kunder om ekologisk hållbarhet inom marknadsföring 

och annonsering. Rådgivning för att undvika exempelvis social washing och pink washing.

Stärka varumärket Med ett starkt varumärke kan vi påverka flera företag att göra hållbara och lönsamma affärer
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Jämställdhet, 
mångfald och 
läsardialog 

Hösten 2021 drog NWT-koncernen i gång ett stort projekt med fokus på
hur vi ska nå en yngre målgrupp. Bakgrunden är att endast 9 procent av
koncernens prenumeranter är under 45 år och om vår journalistik ska
vara relevant och läst i framtiden måste vi tänka nytt. >>

- centralt i storsatsning på ung målgrupp.
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Caroline Englund
Digital projektledare

>> Genom en omvärldsanalys som består av
intervjuer med flera stora mediehus i Sverige
och Norge har vi kommit fram till att arbetet
med jämställdhet och mångfald är en viktigt del
i att nå ut till unga. 

Planen framåt är att sätta upp konkreta mål
kring vilka som speglas på våra sajter och
jakten på ett bra verktyg som kan hjälpa oss att
mäta jämställdhet och mångfald har påbörjats.
En del i arbetet är också att lyfta fram fler unga
i vår rapportering och flera av våra titlar har
redan börjat jobba med mål och strategier
kopplat till det. 

Frågan kan också överföras till FN:s 17
hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vi tänker kanske
direkt på hållbarhets- och klimatmålen.
Frågorna är självklart viktiga och ett företag
som NWT Media måste jobba för en hållbar
framtid och aktivt bidra till att minska vårt
klimatavtryck. Det kan handla om att använda
fler elbilar i distributionen av tidningar eller att
minska energiförbrukningen i våra lokaler.

Läsardialog

För att fler ska känna sig involverade och
delaktiga i vår journalistik kommer vi också att
jobba mer med läsardialog. Det ska vi bland
annat göra genom en tydlig satsning på sociala
medier och genom att använda chattverktyg på
sajterna.

I sociala medier hoppas vi på engagemang i
form av omröstningar, möjlighet för läsarna att
ställa frågor och läsargenererat innehåll i form
av inskickade bilder. 

När det kommer till chatt har koncernens
största titel NWT redan börjat jobba med det
och läsarna har exempelvis kunnat chatta med
två reportrar under en kväll bland Karlstads
krogar och fått ställa frågor till en sexexpert.

Läs mer om den redaktionella satsningen under 
2021 i NWT Medias redaktionella bokslut
på nwtmedia.se.
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Morgondagens näringsliv

Anna Westergren
Marknadskoordinator ansvar

hållbarhet och varumärke

Nyfikenhet. Ett ord som beskriver oss inom
NWT-koncernen mycket väl. Vi är nyfikna på
människan, städer och samhällen, djur och
natur, frågor och funderingar – stora som
små. Är man nyfiken så tillkommer många
frågor, och svaren om morgondagens
näringsliv fick vi i NWT:s livesända event.

Den 21 oktober 2021 livesände NWT ett digitalt
event, med gäster från det värmländska
näringslivet. Vi sitter på en räckvidd med en
uppskattad lokal näringslivsjournalistik som gör
att vi kan nå ut med en diskussion gällande ett
högt aktuellt, men också komplext, ämne -
hållbarhet. 

Med gäster från det
värmländska näringslivet

satte NWT fokus på
utveckling, innovation och

hållbarhet.

Digitalt event

Vi vill veta mer, lära oss mer – för att senare
dela med oss av mer. Vi är ständigt på jakt efter
svaren som utbildar oss själva, men framförallt
att få informera och utveckla samhället för en
starkare morgondag. Hållbarhetsarbetet är en
ny strategisk resa för oss inom flera plan och vi
kan alltid bli bättre genom att lära oss av
varandra.

Tillsammans med fantastiska gäster samtalade
vi om ämnen som berörde de tre
dimensionerna av hållbar utveckling, ett
inspirerande möte med unga entreprenörer,
morgondagens e-handel och framtidsspaning
med en hållbarhetspanel. 

Missade du livesändningen? Ingen fara! 
Ta del av hela eventet via denna länk 
https://live.digitalamoten.nu/nwt/ 
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Ett tryckeri i världsklass
1996 var vår tryckpress en av de modernaste av sitt slag.
Tekniken har gått framåt och högre krav ställs på oss som
jobbar inom produktionen, vilket medfört att vi gjort stora
investeringar i tryckeriverksamheten. >>

NWT Media - Tryckeriet
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>> 2021 påbörjades ett omfattande projekt
avseende utbyte av styrsystemet av vår
tryckpress. Vi byter ut all gammal
elektronik och ersätter den med ny 
modern teknik.

Snabbare responstider, ny kameraövervakning
med automatisk färgställning gör att vi kan
minska våra förbrukningsvaror så som papper
och färg. Detta kommer att göra oss mer
produktionseffektiva och minska vårt avtryck i
form av makulerade tidningar, dvs
inställningstidningar som ej går ut till kund
(waste).

Vi fortsätter att ställa krav på våra leverantörer
då vi är stolta över att vara ett licensierat
Svanenmärkt tryckeri. NWT Media Tryckeri har
under 2021 tecknat avtal med Stampen Media
avseende tryck fr.om 2023 på totalt 5 titlar
vilket vi är glada och stolta över.

Det är ett bra tillfälle för både medarbetare
och maskiner att visa att vi är ett tryckeri i
världsklass. 

Christoffer Andersson
Tryckerichef
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Svanenlicens

Under våren 2020 blev NWT-koncernen 
och tryckeriet tilldelad nordisk
miljömörkningslicens för produktgruppen: 
041 Tryckerier, trycksaker, kuvert och
andra förädlade pappersprodukter.

Ett Svanenmärkt tryckeri har ett
helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. 
Det handlar om att utnyttja resurserna på
bästa möjliga sätt och ersätta förorenande 
och hälsoskadliga kemikalier med bättre
alternativ (Svanen 2021).

Svanenmärkningen innebär att vi i
möjligaste mån ska gå ifrån eventuella
farliga kemikalier som kan orsaka påverkan
på miljön enligt de riktlinjer som Svanen
satt ut. Detta innebär att vi måste använda
oss av miljömärkta produkter enlig Svanens
rekommendationer, så som papper, färg,
fuktvatten.

Under 2021 har ingen förändring skett
gällande råvaror då allt material vi
använder är svanenmärkt. Arbetet för att få
svanenmärkningen har främst inneburit
dokumentation samt redogörelse på vilka
produkter vi använder och förbrukar.

NWT Media - Tryckeriet
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Investeringar och målbild

2021 påbörjades retrofit av vår tryckpress.
All elektronik som hör till våra 3 falsar – 7
trycktorn – 7 rullställ byts ut då elektroniken
blivit obsolet (1996)
Det vi har kunnat se är att responstider blivit
snabbare i maskinen vilket gör att produkterna
som vi producerar går att godkänna tidigare än
förr.

Retrofitprojekten har gjort att vi nu kan
påverka allt från tillslag av valsar till
maskinhastigheter vilket medför att vi får
större möjligheter att påverka produktionen.

Vi har satt höga mål 2022 i form av minskad
makulatur (waste) där vi ser och tror att vi kan
nå startmakulaturnivåer på 600 ex per
uppstart, vilket kommer minska vår
förbrukning av papper med ca 200 ex per
uppstart (ca 824 i snitt per uppstart ex i start
makulatur 2021)
Projektet förväntas vara klart under andra
kvartalet 2022 

NWT Media - Tryckeriet

Utmaningar och risker

Det pågår en omställning i världen där fler och
fler söker sig mot digitaliseringen.
Materialkostnader för färg, plåt och papper
ökar på grund av de stigande priserna på
råvarumarknaden. >>

>> Marknaden för papperstidningen är på
nedgång och det har medfört att tryckerier
samt pappersbruk fått stänga ned sina
verksamheter på grund av minskad
efterfrågan.

Detta innebär en större risk för de tryckerier
som blir kvar, då det blir svårare att få tag i
förbrukningsmaterial och dyrare att producera.
Färre tryckerier medför att konkurrensen
tryckerier emellan minskar vilket öppnar upp
för mer produktion för de tryckerier som lever
vidare.

Produktionstekniska risker som identifierats är
vår prepress-avdelning där tryckplåtar
tillverkas. Med anledning av att vi utökar vår
produktion så behöver vi göra investeringar
vilket planeras inför 2022.

Detta kommer även medföra att vårt avfall för
framkallare kommer minska med 17% och
gummeringvätska med 75% vilket bidrar till
lägre kostnader samt miljövänligare
produktion.

Återvinning sker av allt som inte förbrukas i produktionen. 
Ansvaret för detta finns hos tryckerichefen. Detta gäller papper, makulatur, aluminium m.m. 
Som exempel kan nämnas att under 2021 lämnades följande till återvinning från koncernen. 
Samlingspunkter för återvinning finns i alla fastigheter och omfattar både hyresgäster och den egna verksamheten. 

Återvinning

Aluminium plåt

Järn & Metall

Papper

Övrig avfall *

Framkallare

Fuktvatten/vatten **

2021 2020 2019

36 960 kg

1 080 kg

494 000 kg

10 952 kg

18 583 kg

31 360 kg

42 560 kg

1 090 kg

509 163 kg

21 801 kg

18 373 kg

6 724 kg -

3 210 kg

17 920 kg

549 350 kg

-

37 680 kg

*Träavfall, Sekretesspapper, toner, el avfall, olja, sträckfilm

**Mycket pga läckage under en helg därav många kubik vatten blandat med fuktvatten

2018

40 540 kg

-

-

523 600 kg

10 966 kg

9 860 kg
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Kärnan i att skapa långsiktighet i våra
fastigheter är vårt hållbarhetsarbete med
Agenda 2030 som utgångspunkt. 

NWT Fastigheter äger och förvaltar ca 70 000
kvm. Våra fastigheter ligger i attraktiva lägen
och beståndet är till stor del av lokaler men
även bostadshyresrätter. Merparten av
fastighetsbeståndet finns i Karlstad men vi har
även fastigheter i Säffle, Arvika, Mariestad och
Kristinehamn. Under 2022 tillträder vi
ytterligare 132 nyproducerade lägenheter i
centrala Karlstad.

Investerar och satsar långsiktigt
NWT Fastigheter AB

Magnus Henriksson
VD NWT Fastigheter

NWT Fastighet 
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3-5 års plan

100% Fossilbränslefritt - Omställning av
elvärme till fjärrvärme. Yttre solavskärmning för
minskat kylbehov. Fjärrvärme klassas som
fossilbränslefritt i vårt mål då uppgifter saknas
för vissa leveransområden. Karlstad Energi
levererar 100% fossilbränslefritt.

10% egen elproduktion - Fastighetsel 2337
Mwh/år vilket ger 234 Mwh/år (produktion ca
185 kWh/kvm) mål ca 1265 kvm solceller
(Härolden ca 255 kvm, Presshuset 300 kvm) 

1500 Mkr i fastighetsvärde

Minskad energiförbrukning med 10% -
Minskning med ca 1000 Mwh på årsbas 10000
Mwh - avsätta personella resurser, investeringar,
energistatistik. 

Digitalt erbjudande till samtliga hyresgäster -
Fiber till hyresgästerna. Fortsatt arbete med nya
tjänsteleverantörer.

Miljöcertifierad verksamhet - Extern sakkunnig
som hjälp för val av certifiering.

Affärsidé

Genom lokal närvaro och effektiv
fastighetsförvaltning arbetar vi
tillsammans med våra hyresgäster för
att utveckla platsen, bostaden och
lokalen. 

Vi verkar för långsiktig värdetillväxt och
positiv hållbar samhällsutveckling i
attraktiva lägen. 

NWT Fastighet 
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Investeringar och målbild

Vi investerar långsiktigt och livscykelanalyser
ska vara självklara beslutsunderlag. Nya
ägardirektiv gav oss tydligare inriktning på
hållbarhetsfrågorna och under året beslutades
det att en ny affärsplan skulle tas fram för att
fastslå riktningen på fastighetsrörelsen. Sedan
tidigare har vi beslutat att vi t.ex. ska ha 10%
egen elproduktion där vår första anläggning
togs i bruk 2021. 
 
Årsproduktionen blev 44,3 MWh vilket
motsvarar ca en femtedel av målet (se tabell
Solcellsanläggning).

Det finns ytterligare en anläggning under
produktion och en som planeras, målet skall
uppnås 2025.

Utmaningar och risker

Energianvändningen och därmed
mediakostnaderna för fastighetsrörelsen är en
väsentlig del av totala fastighetskostnaden.
NWT Fastigheter arbetar för att minska
den ekonomiska risken genom att
energieffektivisera, teckna fasta el-handelsavtal
i konkurrens samt att teckna kommersiella
kontrakt innehållande en driftklausul som
riskutjämnande. >> 

>> I ett äldre fastighetsbestånd föreligger det
risk att komponenter som asbest, PCB osv.
återfinns i byggnaden men saknar
dokumentation.  För att minska riskerna med
att träffa på miljöfarliga ämnen vid
renoveringar i fastigheten genomförs alltid en
miljöinventering, i första hand för undvika att
exponeras av ämnena men också för att
förebygga förseningar som oftast
blir konsekvensen.

I nyproducerade egna eller förvärvade
fastigheter ställer vi som krav på att
byggnaderna skall klara miljöklassning enligt
miljöbyggnad.

Energianvändning

NWT Fastigheter 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 m.m. 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 (se
tabeller s.30).

NWT Fastighet 
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Etapp 1 energiprojekt - värmeförbrukning Total normalårskorrigerad värmeförbrukning
Värmeförbrukningen ökar och detta är för att vi växer. Totalt växte vi med 200 nya
lägenheter under 2021. 

Total elanvändning koncernen Elanvändning tryckeriet

58% av vår totala elanvändning stod tryckeriet för under 2021.



31

Social hållbarhet

Fastighetsrörelsen samverkar med andra
offentliga och privata näringsidkare för att
utveckla miljöer och platser där vi verkar. 

Ett initiativ i Kristinehamn från kommunen
tillsammans med handlare och fastighetsägare
har resulterat i satsningar i närmiljö kring vår
fastighet i Kristinehamn. Ambitionen har varit
att lyfta miljöer och attraktiviteten i
centrumkärnan.

Ekonomisk hållbarhet

Produktion av 132 hyreslägenheter pågår
med krav ställda för klassningen
Miljöbyggnad silver. Dessa lägenheter
färdigställs under 2022. 

Ekologisk hållbarhet

Vår främsta miljöpåverkan görs genom
energianvändningen. Energiprojekt 1
avslutades och etapp 1 genomfördes under
året (se tabell s.30). Första etappen visar
energibesparing om ca 20% för såväl el som
värme medan andra etappen färdigställdes i
slutet av 2021, som än så länge inte har någon
relevant statistik. Ytterligare en tjänst tillsätts
för att fokusera på att driftoptimera våra
fastigheter där vi ser en stor
förbättringspotential. Resultatet av den
satsningen bedömer vi ge utfall under 2023.

Vi har satsat vidare på att utveckla vår
avfallshantering och främst antalet fraktioner.
Hushålls-och verksamhetsavfall från våra
hyresgäster mäts eller vägs inte. 

NWT Fastighet 



32

Väsentlighetsanalys - NWT Fastighet

NWT Fastighet- Väsentlighetsanalys

Relevanta områden och aktiviteter Varför är det viktigt?
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Kategori

Genomföra hållbara entreprenadupphandlingar Genom att utforma kriterier som främjar hållbarhetsarbetet och inte endast lägst pris kan

byggherren möjliggöra entreprenörers förutsättningar till mindre resursanvändning och

mindre utsläpp. Fr.o.m 2022 krav på miljödeklarationer vid nyproduktion.

Vid mindre- eller mellanstora underhållsarbeten

Kommunicera/informera om ekonomisk hållbarhet

Samarbeten

Som beställare har vi ett stort ansvar i att slutprodukten framställs genom miljöriktiga val

t.ex. använda miljöcertifierade komponenter så långt det är möjligt. LCA och LCC skall vara

självklara verktyg.

Skapa medvetenhet internt. Med kunskap förstår man också hållbar tillväxt och lönsamhet

För att klara kompetensnivån och räcka till behöver vi skapa samarbeten där kompetensnivån

inom miljöområdet lyfts för att nå mål om en mindre miljöbelastning.

Minska energianvändningen Avgjort den största miljöpåverkan från branschen genom uppvärmning och transporter.

Påverkar direkt och indirekt 6 av 17 miljökvalitetsmål.

Undersöka produkters påverkan under hela livscykeln (LCA) Kartlägga var utsläppsbovarna finns och agera på dessa

Att ställa miljökrav på leverantörer och produkter För att bidra att leverantörerna ställer om mot hållbar produktion

Minska avfallsmängden/öka källsortering Genom att vi som hyresvärdar skapar förutsättningar till hushållsnära återvinning minskar

mängden deponi och utsläpp till naturen.

Kommunicera/informera ekologisk hållbarhet Skapa medvetenhet internt. Med kunskap förstår man hur man själv kan agera som

privatperson samt vad man kan påverka inom yrkesrollen.

God bebyggd miljö Genom att skapa och utveckla platsen omkring våra fastigheter uppmuntras våra kunder att

mötas vilket främjar den sociala hållbarheten samt skapar attraktivitet i våra miljöer

Tillgänglighet Genom fokus på tillgänglighetsfrågor skapar vi platser för alla

Kommunicera/informera social hållbarhet Skapa medvetenhet internt. Med kunskap har man förståelse när något behöver förbättras ur

ett socialt perspektiv. 





34

NWT Distribution, med kortnamnet NWT
Direkt, huvudsakliga sysselsättning är
leveransmorgontidningar, tidskrifter,
veckoblad, paket och spelmaterial till
privatpersoner, företag, prenumeranter
och återförsäljare inom hela vår geografi.
Huvuddelen av dessa produkter
distribueras i samdistribution. 

Miljöcertifierad ISO 14001

NWT Distribution är sedan januari 2021
miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
Vår verksamhet som är väldigt transportintensiv
har en hög miljöbelastning och för oss är det
självklart att då vara ISO certifierade för att kunna
minska miljöpåverkan så mycket som möjligt. 

Göran Furberg
Driftchef

NWT Distribution

Henrik Gustavsson
Affärsområdeschef Distribution

Vårt spridningsområde är Värmland, Norra
Dalsland och stora delar av Skaraborg. Via
vårt nätverk i MTD når vi nästintill hela
Sverige med framförallt paket under
varumärket EarlyBird.

Totalt har vi cirka 350 st medarbetare, och
utöver detta en stor mängd vikarier och
extra personal.

Miljöpolicy och certifikat finns publicerat på nwtdirekt.se

Samdistribution är vår väg framåt
NWT Distribution AB
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Investerar i fossilfria fordon

NWT Distribution förfogar över ca 230 bilar,
varav 35 st är elbilar. Dessutom används
elmopeder, elcyklar och cyklar i distributionen.
Det långsiktiga målet för NWT Direkt är att vara
emissionsfria år 2030. Här finns utmaningar för
att eldrift ska kunna utnyttjas, främst genom
nuvarande räckvidder för elfordon. 

Dock ser vi en snabb utveckling hos
fordonstillverkarna kring fossilfia bilar och inom
något år ser vi att dagens räckviddsproblematik
inte kommer finnas kvar. Detta gör att NWT
framåt kommer att investera i uteslutande
fossilfria fordon.

Förbrukning

Totalt körde våra distributionsbilar 641093
mil, varav 46395 mil med elbil. Detta
innebär ca 7%. 

Drivmedelsförbrukningen under 2021 var
429662 liter, varav HVO ca 40000 liter. Total
miljöbelastning från vår förbrukning av
drivmedel var 1042 ton, vilket motsvarar
163 gram per körd kilometer.

NWT Distribution

Samdistribution

Samdistributionen innebär att NWT Direkt
distribuerar många olika produkter samtidigt,
vilket innebär, att om nya produkter
tillkommer ger detta inte en ökad
miljöbelastning utan istället ett mer effektivt
utnyttjande av de resurser som redan
används.

Långsiktigt mål

Emissionsfria 
år 2030
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För att klara detta högt ställda krav är vi i flera
beroende från omvärlden.

Teknikutvecklingen hos fordonstillverkarna är
idag hög men trots det finns det stora
utmaningar i räckvidden i elfordon som uppfyller
våra krav om lastkapacitet. Hos våra befintliga
elfordon är räckvidden idag cirka 11 mil. Detta
gör att en stor del av vår geografi inte klarar
denna räckvidd.

I om med det ökade lagkravet om reduktionsplikt
har tillgången på miljödrivmedel (HVO 100) blivit
en bristvara. I och med det kan övergången till
fossilfria transporter bli svårare i väntan på att
räckvidden på elfordon är tillräcklig.

Det råder idag en osäkerhet kring vilken väg man
ska ta för att uppnå fossilfria transporter. EU
satsar stora medel för utbyggnad av vätgas och
laddinfrastruktur meden Sverige vill satsa på
miljöbränsle. Detta gör att nödvändiga
satsningar på tillverkningsenheter för
biodrivmedel kan komma att försenas eller 
helt utebli.

Risker inom distribution

Som en transportintensiv verksamhet
har vi ställt ett stort krav på oss själva
genom att säga att vi ska vara
emissionsfria 2030. Detta kan ställas
mot de nationella kraven som säger att
växthusgasutsläppen från
inrikestransporter ska minska med
minst 70% till 2030 jämfört med år
2010.

I vår verksamhet står vi inför beslutet
att utöka verksamheter med dag- och
kvällsleveranser. Här kan vi komma att
behöva investera i större fordon med
högre miljöpåverkan. Branschen
erbjuder inga elfordon i denna kategori
av bilar och med en möjlig brist på
miljödrivmedel kan detta göra att vår
miljöpåverkan ökar.

NWT Distribution



37

Paket samdistribueras
tillsammans med tidningen
Under 2021 har paketvolymerna inom Early Bird ökat
kraftigt och under året har vi levererat 750 000 paket till
kunder runtom i vårt upptagningsområde tillsammans med
morgontidningen.

NWT Distribution

Den kraftiga ökningen är till stor del konsumentdriven då
det är en mycket uppskattad tjänst. Den är också
miljömässigt mycket bra ur flera perspektiv. >>
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>> Paketet samdistribueras till mottagarens
dörr eller brevlåda tillsammans med tidningen
och kunden slipper ta bilen till ett
utlämningsställe för att hämta sitt paket. 
Win-win för kund och miljö.

Inom Early Bird är det tydligt att kundkraven på
hållbara transporter ökar och kunder börjar
efterfråga helt fossilfria transporter i hela
transportkedjan från inlämning till utkörning.

Satsning under 2022

Hemleverans kvällstid i nätverket EarlyBird,
innebär att NWT Direkt kommer att leverera
paket till kund på kvällstid mellan 17-22. Ett nytt
koncept som kompletterar vår flora av tjänster. 

Denna satsning ger oss möjligheter inom flera
hållbarhetsperspektiv. Dels kan vi
dubbelanvända fordon på kvällen som normalt
bara går på natt/morgon. Vidare öppnar det
upp möjligheten till ökad anställningstid för
våra distributörer då de flesta idag jobbar
deltid.  

Under 2022 kommer vi att starta upp flera e-
handelsplatser där NWT Direkt erbjuder kunder
att sälja sina produkter via en webbportal som
drivs av NWT. I erbjudandet ingår lagerhållning,
plock/ pack och leverans av varor till lokala och
nationella kunder.

NWT Direkt vänder sig i första hand till små
lokala företag, ofta med lokalproducerade
produkter, som kan ha svårt att nå ut till sina
kunder. Med den infrastruktur NWT Direkt har
kan de sålda varorna nå köparna på ett
ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Detta är ett samarbete som har involverat
många avdelningar inom NWT Gruppen. >>

Med den infrastruktur
NWT Direkt har 

kan de sålda varorna
nå köparna på ett

ekonomiskt och

miljömässigt

hållbart sätt.
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>> Byggnation och inflyttning i ny logistikhall i Karlstad, där
vi på ett mer effektivt sätt ska kunna hantera lagerhållning,
terminaltjänster för våra växande volymer. Även i Skövde
satsas det på större lokaler av samma anledning.



PostilJohan Lokalpost i Karlstad AB, med
kortnamnet PostilJohan, huvudsakliga
sysselsättning är främst posttjänster och
budverksamhet inom Karlstad tätort. 

Denna verksamhet erbjuder 100% fossilfria
transporter och är ett föregångsföretag inom
transportbranschen.

PostilJohan har under flera år haft betydande
avtal om distribution av post. Sedan sommaren
2021 började vi samköra dessa volymer med
tidningar och paket som en konsekvens av
samgåendet mellan PostilJohan och NWT
Direkt. Detta skapar en synergi i distributionen
då samma utkörningsslinga hanterar fler
produkter. Den sorteringsmaskin som används
för uppdraget kommer att flytta till NWT:s
lokaler när utbyggnaden av en ny terminal står
klar under sommaren 2022.

Postiljohan
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Väsentlighetsanalys - NWT Distribution

Relevanta områden och aktiviteter Varför är det viktigt?
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Kategori

Skapa nätverk/samarbeten Inom geografi, mervärde lokal kund. Med möjlighet att verka nationellt inom ramen 

för övriga UTB

Öka antalet arbetstillfällen. Främja lokala anställningar

Stötta lokala företags produkter och tjänster

Kommunicera/informera om ekonomisk hållbarhet

Bidra till lönsamma produkter

Växa lokalt, skapa fler anställningsmöjligheter natt /dag

Genom ny satsning inom e-handel finns möjligheten att stötta lokala företag, men också

möjligheter för nätverk nationellt. 

Skapa medvetenhet internt. Med kunskap förstår man också hållbar tillväxt och lönsamhet

Mervärde för anslutna kunder inom e-handel, hemleverans m.m.

Främja miljövänligt beteende Påvisa nytta av samdistribution

Öka andelen fossilfria transporter

Främja miljöcertifiering av produkter Använda produkter som är så miljövänliga som möjligt. Inga H-fras 1 ämnen

Att ställa miljökrav på leverantörer och produkter För att bidra att leverantörerna ställer om mot hållbar produktion och transport

Kommunicera/informera ekologisk hållbarhet Skapa medvetenhet internt. Med kunskap förstår man hur man själv kan agera som

privatperson samt vad man kan påverka inom yrkesrollen.

Stärka varumärket Med ett starkt varumärke kan vi påverka flera företag att göra hållbara och lönsamma affärer

För att minska användningen av fossila bränslen
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Främja bra anställningsvillkor/utbildade ledare Tryggare anställning/ attraktiv som arbetsgivare

Främja friskvård / friskvårdsutmaningar Friskare personal

Främja transparens/öppen kommunikation Ökad delaktighet / trygghetskänsla

Bidra till en god arbetsmiljö Minska risker för skador

Kommunicera/informera social hållbarhet Skapa medvetenhet internt. Med kunskap har man förståelse när något behöver förbättras ur

ett socialt perspektiv. 

Hantera intressekonflikter Genomföra riskbedömningar i i samråd med berörda (medarbetare, fack osv). 
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