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HÅLLBARHET  
I ATTENDO
Attendo arbetar målmedvetet för att bedriva en  
hållbar  verksamhet som stödjer uppfyllandet av FN:s 
hållbarhetsmål. Vår hållbarhetsstrategi och praktiska 
 hållbarhetsarbete  fokuserar på tre huvudområden: 
samhällsutveckling, kvalitet samt medarbetare.

Omsorgstjänster är en central del av ett  
hållbart samhälle. Genom att personer i 
behov av omsorg får stöd i vardagen till-
godoses grundläggande  rättigheter till 
såväl liv, hälsa och välmående som del-
aktighet,  jämlikhet och jämställdhet. 

Attendo är en betydande utförare av 
omsorgstjänster och förser samhället 
med nya platser, nya arbetssätt och inn-
ovationer. Genom att ge fler människor 
tillgång till kostnadseffektiv omsorg av 
hög kvalitet bidrar Attendo till att sam-
hället utvecklas i hållbar riktning. 

Som arbetsgivare bidrar vi också till 
sunda arbetsvillkor, utvecklingsmöjlig- 

 
heter och inflyt ande för drygt 25 000 
medarbetare.  Attendo  arbetar syste-
matiskt för att verksamhetens påverkan 
på miljö och klimat ska vara långsiktigt 
hållbar. 

HÅLLBAR OMSORG SOM BIDRAR TILL SAMHÄLLET

HÅLLBARHETSRAPPORT ERING I ATTENDO

Attendos hållbarhetsrapport 
 omfattar koncernen och samtliga 
dotterbolag. Den beskriver övergri-
pande hållbarhets aspekter rörande 
Attendos verksam hets område, vår 
affärs modell,  intressenter samt 
strategi, mål och utfall för vårt 
hållbarhetsarbete. Vårt praktiska 

 hållbarhetsarbete redovisas på våra 
fokusområden samt lagstadgade 
håll barhetsområden. Slutligen 
redovisas Attendos bidrag till FN:s 
globala håll barhetsmål, hållbar-
hetsrisker och riskhantering samt 
hållbarhets indikatorer i enlighet 
med Nasdaq:s riktlinjer.

VÅRA TRE HUVUD
OMRÅDEN

• Samhällsutveckling

• Kvalitet 

• Medarbetare

Fokusområde Nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2019

Samhälls
utveckling

   Nya platser under uppförande, antal
   Nyöppnade platser i egen regi, antal

1 036
1 349

1 980
1 950

Kvalitet    Utfall i den interna kvalitetstermometern,  
0-100 (exklusive Finland 2020)

85% 84%

Medarbetare    Medarbetarnas nöjdhet med jobbet, 1-5
   Medarbetarnas nöjdhet med sin närmaste chef, 1-5

3,9 av 5,0
3,9 av 5,0

3,9 av 5,0
3,9 av 5,0
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Innehålls- 
förteckning

Detta är ett särtryck av den hållbarhets-
raport som ursprungligen publicerades i 
Attendos Årsredovisning & Hållbarhets-
rapport 2020. Du hittar originalet och 
annan aktuell information om Attendo  
på www.attendo.com.
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Attendos affärsidé är att leverera kostnadseffektiva omsorgs-
tjänster av hög kvalitet till kunder, närstående och offentliga 
beställare. Genom värderingar, erfarenhet, delad kunskap om 
bästa arbetssätt och ett strukturerat kvalitetsarbete kan 
Attendo leverera högre kundnöjdhet, bättre kvalitet och  
mer omsorg för varje skattekrona. 

Attendo arbetar enligt en hållbarhetsstrategi där intressenter-
nas önskemål och prioriteringar sätts i centrum. Vårt praktiska 
hållbarhetsarbete fokuserar på tre huvudområden: samhälls-
utveckling, kvalitet samt medarbetare. 

Intressentdialog och uppföljning
Attendo för en löpande dialog med företagets centrala intres-
senter - kunder, närstående, medarbetare och kommuner – 
 liksom med leverantörer, investerare, politiker och myndigheter. 
Intressentdialogen ökar förståelsen för de förväntningar som 
finns på Attendo och ringar in fokusområden för vårt arbete. 

Vi följer upp nöjdheten bland kunder, närstående och be stäl-
lare genom undersökningar och löpande samtal. Synpunkter 
och önskemål från medarbetare fångas upp genom medarbetar-
undersökningar, arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal.

ATTENDOS AFFÄRSMODELL OCH INTRESSENTER

ATTENDOS HÅLLBARHETSARBETE: STRATEGI, MÅL OCH UTFALL

Intäkterna består av omsorgspeng eller kontraktsbundna 
ersättningar för utfört omsorgsarbete. Avtalen är vanligen 
 fleråriga och avser såväl upphandlade tjänster och entrepre-
nadavtal som olika former av kundvalssystem. Kostnaderna i 
verksamheten består till största delen av medarbetarnas löner, 
förbrukning i verksamheten samt lokalkostnader.

Väsentlighetsanalys
För att identifiera vad som är viktigast för Attendos intressenter 
görs väsentlighetsanalyser. De omfattar ett 30-tal hållbarhets-
frågor inom olika ämnesområden varav tre områden identifie-
rats som mest väsentliga: samhällsutveckling, kvalitet samt 
medarbetare. Inom dessa fokusområden har övergripande  
mål samt relevanta nyckeltal satts upp.

Mål, nyckeltal och utfall
Hållbarhetsmålen, nyckeltalen och utfallet för 2020 inom 
 respektive fokusområde återfinns i tabellen på sid 17. 

På sid 32-33 finns ytterligare indikatorer för miljö och klimat, 
sociala förhållanden och mångfald samt antikorruption och 
mänskliga rättigheter. Attendo rapporterar dessa indikatorer i 
enlighet med Nasdaqs riktlinjer för ESG-rapportering. För 
dessa indikatorer finns inga koncerngemensamma mål. 

Kunder
Attendos kunder har någon form av biståndsbedömt 
omsorgsbehov som ska tillgodoses i enlighet med 
 nationell lagstiftning. Omsorgstjänsten utförs på upp-
drag av beställaren, oftast en kommun. 

Attendos vision är att stärka individen, vilket innebär 
att vi ska se, stödja och stärka varje människa. Vi vill att 
de som är under vår omsorg ska kunna leva ett tryggt 
och självständigt liv.

Medarbetare
Attendo arbetar värderingsdrivet för att medarbetare 
ska känna delaktighet, mening och engagemang i 
sitt arbete. Korta beslutsvägar och en decentraliserad 
organisation med tillgång till stödfunktioner bidrar till 
att skapa handlingskraft och utveckling i det dagliga 
arbetet. 

Attendo erbjuder medarbetare ett meningsfullt  
arbete där de kan påverka, utvecklas och göra skillnad.

Närstående
Närstående är den som har personliga band till kunden, 
som maka/make, övrig familj och släkt eller nära vänner. 
Närstående är de närmaste intressenterna runt kunden, 
och värnar om kundens trygghet och välmående. 

Attendo ger erfaren omsorg med omtanke. Vi strävar 
efter att närstående ska känna att deras nära och kära 
har en trivsam tillvaro i trygga händer.  

Beställare
Kommunala beställare förväntar sig att Attendos 
omsorgstjänster levereras i enlighet med ingångna 
avtal och myndighetskrav, och på ett sätt som leder till 
högre kundnöjdhet och bättre kvalitet för varje satsad 
skattekrona. 

Attendos strävan är att vara en pålitlig och lösnings-
orienterad partner som ger trygg omsorg på ett kost-
nadseffektivt sätt.

Värderingsdriven omsorg med erfarenhet,  
kvalitet och effektivitet

ATTENDOS INTRESSENTER
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FN:s  Globala Hållbarhetsmål (SDG)
Attendo rapporterar där verksamheten aktivt bidrar till målen, där Attendos verksamhet  

har viss påverkan på målen samt mål utan påverkan.

Beskrivning av arbetssätt samt indikatorer enligt Nasdaqs  
riktlinjer för hållbarhetsrapportering.
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Samhällsutveckling
Mål: Attendo ska leda etablering-
en av nya boenden för att möta 

samhällets behov av omsorg.

Kvalitet
Mål: Attendo ska bibehålla och 

utveckla den ledande positionen 
inom kvalitet och kundnöjdhet.

Sociala förhållanden  
och mångfald

Medarbetare
Mål: Attendo ska erbjuda  

en stimulerande arbetsplats 
för alla som vill göra skillnad.

Miljö och klimatAntikorruption och 
mänskliga rättigheter

Uppföljning av utfall
Attendo följer årligen upp utfallet av hållbarhetsarbetet.  
Det sker genom dialog med affärsområdenas ledningar samt 
nyckelfunktioner inom bl a kvalitet, HR, nyetableringar och 
inköp. Insatserna sammanställs och redovisas, och en dialog 
förs om vilka prioriteringar som ska göras för kommande år. 
Arbetssättet leder till en kontinuerlig utveckling av håll bar-
hetsarbetet på såväl Attendos fokusområden som på de 
områden som lyfts fram i lagstiftningen.

Policydokument och riktlinjer
Attendos hållbarhetsarbete manifesteras i en central  
hållbarhetspolicy som omfattar alla delområden. I tabellen 
härintill redovisas vilka övriga styrande dokument som finns 
samt vilka hållbarhetsområden som dokumenten reglerar. 
Dokumenten uppdateras regelbundet för att fånga upp  
nya prioriteringar eller förändringar som framkommit i 
intressentdialogen eller genom nya krav i lagar eller  
upphandlingar. 

Hållbarhetsrisker och riskhantering
Attendo möter såväl direkta som indirekta hållbarhetsrisker, 
vilka kan påverka våra intressenter i den dagliga verksamheten 
men även kontraktsförhållanden samt företagets varumärke och 
anseende. I tabellen på sid 31 redovisas hållbarhetsrisker samt 
riskhantering för Attendos hållbarhetsarbete. För Attendos 
arbete med övriga risker och riskhantering, se sid 45.

Område
Policydokument och riktlinjer utöver  
Hållbarhetspolicy

Samhällsutveckling Uppförandekod

Kvalitet Riktlinjer för kvalitetsarbetet, Kvalitetsindex

Medarbetare Uppförandekod

Sociala förhållanden 
och mångfald

Uppförandekod

Antikorruption och 
mänskliga rättigheter

Uppförandekod

Miljö och klimat Miljöpolicy, inköpspolicy, riktlinje resor och logi

RAMVERK FÖR ATTENDOS HÅLLBARHETSARBETE
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OMSORG SOM BIDRAR  
TILL SAMHÄLLET
Omsorgen har stor betydelse för kunder, närstående, medarbetare och 
samhället i stort. Samhället förväntar sig att varje individ ska erbjudas 
en god omsorg, med trygghet, självständighet och livskvalitet.  
Attendo bidrar målmedvetet i det arbetet.

Samhället står inför ökade omsorgsbehov
Det råder kapacitetsbrist inom omsorgen i Norden. Enligt 
Boverket hade 109 av 290 kommuner i Sverige brist på platser i 
särskilt boende under 2020, och 144 kommuner uppgav brist 
på bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Den demografiska utvecklingen innebär att antalet invånare 
över 85 år ökar kraftigt i de nordiska länderna de närmaste  
15 åren. Vi bedömer att det kommer att behöva byggas ungefär 
75 000 nya äldreboendeplatser i Sverige, Finland och Danmark 
fram till år 2030. Prognosen innefattar såväl ny kapacitet som 
ersättning av befintliga boenden som inte längre uppfyller 
dagens krav.

Ledande i nya etableringar
Privata aktörer har svarat för drygt hälften av all nyproduktion 
av äldreboenden i Sverige och Finland de senaste åren. Attendo 
har i dessa länder ensamt stått för mer än var femte nyöppnade 
plats på ett äldreboende sedan 2008.

Etableringen av ett nytt boende leder till en rad positiva 
effekter för samhället. Ett boende med omkring 60 lägenheter 
skapar drygt 50 arbetstillfällen när det är i drift, och mer än  
30 årsarbeten under själva byggnationen.

Genom våra erfarenheter kan Attendo bistå kommuner med 
expertkompetens inom etablering av äldreboenden, från 
 identifiering av tomt, byggherre och investerare till rekrytering 
av medarbetare, uppstart och inflyttning på boendet.
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Den höga öppningstakten under den senaste treårsperioden 
har medfört betydande beläggningsproblem med många lediga 
platser i Attendos bestånd. Under 2020 har takten för nyöpp-
ningar därför bromsats in. Avsikten är att ha en mer långsiktigt 
hållbar öppningstakt för nya boenden de kommande åren. 
Attendo har under 2020 arbetat aktivt för att hitta alternativ 
användning för lediga platser i väntan på att efterfrågan på 
omsorgsboenden kommer i kapp utbudet.  

Målmedvetet arbete för att hantera kompetensbrist
En utbyggd omsorg kommer att kräva fler medarbetare. Redan 
idag råder brist inom flera omsorgsyrken i de nordiska  länderna. 
I Finland kommer behovet av sjuksköterskor att öka med 40 
procent fram till 2023 till följd av höjda krav på bemanning. 
Samtidigt väntar stora pensionsavgångar bland omsorgens 
medarbetare de närmaste åren.

Attendo arbetar målmedvetet för att locka fler att söka sig till 
bristyrken, och deltar regelbundet på olika rekryteringsmässor. 
Sedan 2015 har Attendo genom ett projekt rekryterat sjuk-
sköterskor från Filippinerna till Sverige och Finland. Under 
2020 fattade Attendo Finland ett nytt program som syftar till 
att rekrytera 1 000 sjuksköterskor från Filippinerna under den 
kommande fyraårsperioden.

Löser komplicerade vårdoch omsorgsutmaningar
Attendo löser komplicerade vård- och omsorgsutmaningar. Vi 
erbjuder bland annat omsorg till multisjuka och personer med 
flera funktionsnedsättningar eller särskilt komplicerade diag-
noser, till exempel Huntingtons sjukdom och Parkinsons. Inom 
individ- och familjeomsorg hjälper vi kommuner att skapa en 
kvalificerad omsorg och en god tillvaro för unga med olika behov, 
exempelvis genom att rekrytera och certifiera familjehem.

Attendo har expertkompetens inom flera områden av omsorg 
för personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis har vi 
etablerat två av totalt tre boenden i Sverige specialiserade på 

Prader-Willis syndrom, som främst kännetecknas av okon-
trollerad aptit.

Vi erbjuder meningsfulla aktiviteter för personer med 
 psykiska funktionsnedsättningar och arbetar aktivt med att 
matcha individer på dagliga verksamheter med arbetslivet.

I Finland bidrar vi till att säkerställa tillgång till omsorg på 
många mindre orter. Många kommuner väljer att samarbeta 
med Attendo eftersom det bidrar till nya arbetssätt och 
 kvalitetsutveckling i omsorgen. Beställaren får samtidigt en 
genomlysning av sina egna kostnader och därmed en effek-
tivare användning av skattemedlen.

En betydande skattebetalare
Attendo är en av de privata utförare av omsorgstjänster som 
betalar mest skatt. Under perioden 2016-2020 betalade 
Attendo årligen i genomsnitt 140 Mkr i bolagsskatt, varav 80 
Mkr i Sverige och 58 Mkr i Finland. Attendo betalar alltid skatt  
i det land där överskott uppstår.

Utöver skatt på företagets vinst betalar Attendo även lönerela-
terade skatter och avgifter. Under 2020 uppgick sociala avgifter 
till 1 062 Mkr, varav 955 Mkr i Sverige och 107 Mkr i Finland.

MÅL OCH UTFALL

Attendo ska leda etableringen av nya boenden för att 
möta samhällets behov av omsorg.

1 036
Antal nya platser under 
uppförande vid årsskiftet 
2020/2021. 

1 349
Antal nyöppnade platser i 
egen regi 2020.
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SYSTEMATISKT KVALITETS
ARBETE MED GODA RESULTAT
Attendos kvalitetsarbete går längre än vad lagstiftare och beställare kräver. 
Ambitionen är att erbjuda en hög och stabil teknisk kvalitet samt driva  
utvecklingen av nya metoder och ny teknik i branschen. Attendo arbetar  
systematiskt för att ständigt förbättra och följa upp kvalitetsarbetet.

Kvalitet som mäts och följs upp
Attendo strävar efter att kontinuerligt höja både den  
tekniska och upplevda kvaliteten. Därför jobbar vi syste-
matiskt med att utveckla, mäta och följa upp vår verksamhet. 
Mycket av det som idag anses vara branschpraxis, som social 
dokumentation, kontaktmannaskap och egen tid, är resultat 
av Attendos utvecklingsarbete.

Fokus har under lång tid legat på den uppmätta ”tekniska” 
kvaliteten. Idag görs mer för att förbättra även den upplevda 
kvaliteten, det vill säga hur nöjda kunder och närstående är 
med Attendos tjänster. Under 2020 har två nya appar för 
bättre kommunikation mellan medarbetare samt med 
 närstående lanserats. Tillsammans med appar för mobil 
 planering och dokumentation utgör de exempel på hur vi 
arbetar med att förbättra den utförda omsorgen. 

Överträffar lagar och avtal
Innehållet i våra omsorgstjänster regleras genom avtal,  
lagar och föreskrifter. Det gäller även krav på exempelvis 
arbetsmiljö, informationssäkerhet, smittskydd, livsmedels-
hantering och brandskydd. Tillsynsmyndigheter har tillsam-
mans med beställaren ansvaret för att säkerställa att om sor-
gen är av god kvalitet och granskar löpande vår verksamhet.

Attendo dokumenterar och utvärderar löpande såväl 
omsorgsinsatser som verksamheten i stort. Kvalitetsarbetet 
utgår från riktlinjer, stöd och uppföljningar från centrala kvali-
tetsfunktioner i varje affärsområde, och drivs lokalt av särskilda 
kvalitetscoacher eller andra ansvariga i verksam heterna. 

Efter omsorgskrisen 2019 har Attendo Finland genom 
 systematiska förbättringar ökat nöjdheten bland kunder  
och närstående, samt minskat både antalet inspektioner  
och anmärkningar från granskande myndigheter. 

Nytt arbetssätt runt kvalitet
Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt syste-
matiskt arbetssätt runt kvalitet. Den nya kvalitetsmodellen 
ska fokusera på tre områden: 1) upplevd kvalitet, 2) resultat av 
omsorgsinsatser, samt 3) teknisk kvalitet och processer. Det 
nya arbetssättet utvecklas och introduceras löpande i verk-
samheten, med start i Finland. Som en konsekvens finns inga 
jämförelsetal för kvalitet i Finland för helåret 2020.

MÅL OCH UTFALL

Attendo ska bibehålla och utveckla den ledande  
positionen inom kvalitet och kundnöjdhet.

85 av 100
Utfall i den interna kvalitetstermometern  
(exklusive Finland)
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Attendos system för kvalitetsuppföljning bygger på tre  
grundpelare:

Nöjda kunder. Våra insatser utgår från kundens  
önskemål och behov. Vi arbetar kontinuerligt för  
att öka kundens upplevelse och nöjdhet med våra  
tjänster. 

Systematiskt förbättringsarbete. Vi arbetar syste-
matiskt i varje led med planering, genomförande, upp-
följning och utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet 
säkerställer att vi följer lagar och regler samt tillvaratar 
förbättringsmöjligheter i verksamheten. 

Bästa tillgängliga kunskap. Attendo inhämtar och 
sprider bästa tillgängliga kunskap och arbetssätt inom 
organisationen. Vi jämför utfall mellan enheter för att 
identifiera och sprida bästa arbetssätt.

Attendo var först inom omsorgen med ett digitalt kvalitets-
system, som i senaste version heter AQ20. I systemet förs 
varje verksamhets kvalitetsarbete in och utvärderas utifrån  
tre olika aspekter; nöjda kunder, systematisk förbättring och 
bästa tillgängliga kunskap. 

Genom systemet genereras Attendos eget kvalitetsindex – 
Kvalitetstermometern. Det består av åtta delar inom de tre 
grundpelarna. Delarna och dess vikter anpassas till de olika 
verksamhetstyperna. Resultaten på enhets-, region- och  
koncernnivå ger en god överblick över hur kvalitetsarbetet 
fungerar och vad som behöver göras för att ytterligare höja  
kvaliteten. Centrala kvalitetsfunktioner genomför regelbundet 
egenkontroller och revisioner samt stödjer och utbildar lokala 
kvalitetscoacher. 

Kvalitetshjulet är vår modell för systematiskt kvalitetsarbete. 
Hjulets fyra delar – planering, genomförande, utvärdering och 
utveckling – innehåller arbetssätt och metoder för det dagliga 
arbetet samt verktyg för att mäta, följa upp och utveckla våra 
insatser.

Under 2020 påbörjades i Finland en genomgripande översyn 
av kvalitetsarbetet som ska leda fram till nya koncerngemen-
samma arbetssätt kring kvalitet. I samband med detta har AQ20 
fasats ut ur den finska verksamheten. Under 2021 kommer den 
nya kvalitetsmodellen introduceras i Skandinavien, samtidigt 
som nya nyckeltal utarbetas. 

Planering: Attendos kvalitetsarbete planeras digitalt utifrån 
 kundernas önskemål och behov som beskrivs i aktuella genom-
förande-, hälso-, vård- och rehabiliteringsplaner.

Genomförande: Det dagliga arbetet stöds av riktlinjer i form av 
handböcker inom kvalitet, medarbetare, aktiviteter och måltid. 
Digitala hjälpmedel används för att säkra att inga omsorgs-
insatser missas.

Uppföljning: Kvaliteten i varje verksamhet följs löpande genom 
revisioner samt kund- och medarbetarundersökningar för att dra 
lärdomar av insatser och identifiera förbättringsmöjligheter.

Utveckling: Uppföljningen ligger till grund för handlingsplaner 
och verksamhetsutveckling. Medarbetarnas kompetensutveckling 
är en viktig del i kvalitetsarbetet. Kvalitetsavdelningen bevakar 
nyheter, innovationer och den senaste forskningen och för löpande 
ut det i organisationen.

BRANSCHLEDANDE KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE
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GENOMFÖRANDE

UTV
ECKLING PLANERING
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kund -
under-
sökning

Risk-
analys

Extern 
granskning

Allvarliga
händelser

Händelse-
hantering
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frekvens 
kundunder-
sökning

Egen-
kontroll

Doku- 
mentation

Genom -
förande-
planHändelser

KVALITETSHJULET

Kund- 
under-
sökningar
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Genom-
förande- 
plan/metod

Riskanalys

Systematiskt 
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Egen-
kontroll
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händelser

Extra 
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SYSTEM
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NÖJDA KUNDER

  B
ÄSTA TILLGÄNGLIGA

KUNSKAP

KVALITETSSYSTEM (AQ20)

Kvalitets- och hållbarhetsrapport 2020

8

Fokusområde: Kvalitet



STIMULERANDE  
ARBETE FÖR DEN SOM 
VILL GÖRA SKILLNAD
Attendos viktigaste resurs är våra medarbetare. Deras omtanke,  
engagemang och kompetens är avgörande för att kunder och  
närstående ska vara nöjda med våra insatser. Vi vill erbjuda en  
stimulerande arbetsplats för alla som vill göra skillnad.

Ett företag med tydliga värderingar
Attendo är ett stort företag med många medarbetare. Vår vision 
och våra värderingar utgör både en ambition och ett arbets-
verktyg. Värderingarna – omtanke, engagemang och kompe-
tens – fungerar som vägvisare för att uppfylla visionen; Att 
stärka individen. Visionen innebär att vi genom allt vi gör ska 
se, stödja och stärka varje människa. Strävan är att alla ska 
kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. 

Värderingsarbetet utgår från varje verksamhet och de situa-
tioner som uppstår lokalt. En regional värderingsorganisation 
samlas under ett nationellt paraply med ansvar för att genom-
föra utbildningar, sprida information och ta fram praktiska 
verktyg för värderingsarbetet. Återkommande värderings-
veckor säkerställer att värderingsarbetet sätts i fokus. 

Omsorgshjältar i fokus
Attendo har under 2020 lagt större fokus på medarbetare som 
gör skillnad i omsorgen. I Skandinavien har varje region utsett 
en regional omsorgshjälte som prövat nya arbetssätt, haft en 
särskild förmåga att lyfta omsorgen eller vara en förebild för 
andra. Efter en omröstning bland samtliga medarbetare utsågs 
Lovelyn Buking, sjuksköterska på Attendo HSL Västerås, till 
Årets omsorgshjälte. 

I Finland har ett omfattande arbete för att förbättra med-
arbetarupplevelsen sjösatts under 2020. Under begreppet 
 ”förändringsresan” tas en rad initiativ för att förbättra kommu-
nikation och återkoppling, i syfte att få medarbetare delaktiga i 
arbetet att förbättra såväl det praktiska arbetet som Attendos 
anseende.

En uppförandekod styr hur vi arbetar
Attendos uppförandekod innehåller riktlinjer och stöd för det 
dagliga arbetet. Koden behandlar affärsetik, men även områden 
som mänskliga rättigheter, diskriminering, meddelarfrihet, 
anställningsvillkor och arbetsmiljö. Attendos medarbetare infor-
meras regelbundet om skyldigheten att förstå och följa koden.

Nöjda medarbetare
Attendo lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare 
och att medarbetarna ska vara nöjda med sin egen arbets-
situation och sin närmaste chef. Vi följer löpande upp vad våra 
 medarbetare tycker genom årliga utvecklingssamtal, månatliga 
arbetsplatsträffar och daglig dialog. Regelbundna temperatur-
mätningar undersöker medarbetarnas arbetssituation samt hur 
nöjda de är med arbetet och sin arbetsplats. Under 2020 ökade 
medarbetarengagemanget (NPS) till den högsta noteringen 
någonsin, med ett NPS-resultat på 16 (Skandinavien) 
 respektive 7 (Finland). 

Löpande kompetensutveckling
Attendo erbjuder utbildningar av såväl nya som befintliga 
 medarbetare. Nyanställda erbjuds en grundlig introduktion med 
handledda arbetspass och fadderverksamhet. All kompetens-
utveckling utgår från individuella planer. Medarbetare kan också 
delta i lokala, centrala och digitala utbildningar. Vi erbjuder 
också lärande på arbetsplatsen och uppmuntrar till jobbrotation.

Under 2020 har Attendo delat ut ett nyinrättat utvecklings-
stipendium till en framstående medarbetare och en verksamhet 
som visat särskilt goda idéer för att förbättra omsorgsarbetet.

Ledarskap i Attendo handlar om ansvar, 
synlighet och tillgänglighet. Varje verk-
samhetschef har ett eget ansvar för sin 
verksamhet och att delegera ansvar så 
att medarbetarna känner delaktighet. 
Stödfunktioner och rutiner säkerställer 
att verksamheter håller en jämn och 
hög lägsta nivå. 
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MÅL OCH UTFALL

Attendo ska erbjuda en stimulerande arbetsplats  
för alla som vill göra skillnad.

3,9
Medarbetarnas nöjdhet  
med jobbet (1-5)

3,9
Medarbetarnas nöjdhet  
med sin närmaste chef (1-5)

Chefer med stort eget ansvar
Attendo arbetar systematiskt med att rekrytera och utveckla  
de bästa cheferna. Ledarskap i Attendo handlar om ansvar, 
 synlighet och tillgänglighet. Varje verksamhetschef har ett eget 
ansvar för sin verksamhet och att delegera ansvar så att med-
arbetarna känner delaktighet. Stödfunktioner och rutiner 
säkerställer att verksamheter håller en jämn och hög lägsta nivå. 

En god arbetsmiljö 
Attendo arbetar aktivt, systematiskt och förebyggande för att 
minska risker och bidra till medarbetarnas hälsa och säkerhet.  
Vi utbildar chefer och medarbetare i att bedöma risker och agera 
på ett sätt som gör att vi får trygga och säkra arbetsplatser, och 
förebygger risker för hot och våld. Sjukskrivningar följs upp för 
att hjälpa medarbetare att snabbt komma tillbaka i arbete. 
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MÅNGFALD SOM  
SPEGLAR SAMHÄLLET
Attendo arbetar för att mångfalden bland våra medarbetare ska 
underlätta för oss att tillgodose våra kunders behov och önskemål. 
Vi bidrar aktivt till att öka andelen kvinnliga chefer i näringslivet.

Attendo är ett mångfaldsföretag
Attendo består av en mångfald av medarbetare, vilket  är en 
 förutsättning för att varje kund ska mötas av medarbetare som 
förstår deras behov. Inom demensomsorg ställs särskilda krav 
på att medarbetare förstår och kan relatera till kundernas 
språkliga och kulturella bakgrund, då sjukdomstillståndet ofta 
medför att senare inlärda språk och kulturyttringar försvinner.

Attendos verksamheter i Sverige erbjuder omsorg på minst 
ett annat språk än svenska. Vanligast är finska, som erbjuds på 
minst hälften av alla verksamheter inom äldreomsorgen. På 
varje äldreboende finns medarbetare som behärskar ytterligare 
ett eller flera utländska språk.

Respekt för människors olikheter
Attendo välkomnar medarbetare från olika kulturella och 
etniska bakgrunder. Varje medarbetare i Attendo ska behandlas 
respektfullt och ges likvärdiga arbetsvillkor, arbetsförhållanden 
och möjligheter till utveckling.

Attendo vill ha stolta medarbetare som står upp för alla 
människors lika värde. Vi motverkar aktivt alla former av dis-
kriminering – mellan medarbetare, mellan kunder och mellan 
kund och medarbetare. Chefer diskuterar och informerar 
löpande om Attendos arbete med att motverka diskriminering. 
Medarbetare uppmuntras att anmäla misstanke om diskrimi-
nering till närmaste chef eller via Attendos tjänst för anonym 
anmälan om missförhållanden. 

Kvinnliga chefer i majoritet
Attendos medarbetare består till övervägande del av kvinnor på 
samtliga nivåer i företaget. Drygt 8 av 10 chefer i Attendo är 
kvinnor, vilket skiljer sig markant från genomsnittet i närings-
livet. I koncernledningen är de två operativt ansvariga cheferna 
för Attendos affärsområden båda kvinnor. 

Attendo arbetar aktivt och framgångsrikt för att dugliga 
 medarbetare ska kunna avancera till verksamhets-, region-  
eller funktionschefer. Medarbetare som vidareutbildar sig mot 
 bristyrken kan erbjudas tjänstledighet och garanterat lönelyft 
efter genomförd utbildning. 

Styrelse med bredd och kompetens 
Attendos ägare strävar efter att styrelsen ska ha en samman-
sättning präglad av mångsidighet och bredd avseende leda-
möternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en 
jämn könsfördelning eftersträvas. Under 2020 har styrelsen för 
Attendo AB bestått av fyra män och fem kvinnor.
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FÖR ALLAS RÄTT TILL  
OMSORG UTIFRÅN BEHOV
Attendo arbetar systematiskt för att bevaka varje kunds rätt till omsorg 
utifrån sina behov och önskemål. Vår uppförandekod minskar risken för 
såväl diskriminering som osunda affärsrelationer.

En inkluderande omsorg som värnar  
mänskliga rättigheter
Personer som söker omsorg hos Attendo speglar den mångfald 
som finns i samhället. Det är viktigt att alla människor respekt-
eras oavsett kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning eller 
 religiösa övertygelser. 

Attendo arbetar för att alla kunder själva ska kunna ge 
uttryck för sina önskemål och få sina behov tillgodosedda. 
Inom funktionsnedsättning används bildstödsverktyget 
 Pict-O-stat för att skapa delaktighet. Appen Mobil omsorg 
används för att individanpassa äldreomsorgen, samtidigt  
som kundens önskemål och behov dokumenteras löpande.

Attendos anti-diskrimineringsarbete följs upp dels genom 
löpande medarbetardialoger, dels genom att centralt följa upp 
anmälda fall av diskriminering. 

Värna liv och hälsa
Attendos verksamheter syftar i grunden till att värna varje 
människas rätt till liv och hälsa, oaktat diagnoser, tillstånd eller 
skede av livet. Under Corona-pandemin har extra stor vikt lagts 
vid att skydda riskgrupper från smitta, där framförallt äldre till-
hört de allra mest utsatta. Attendo har genomgående vidtagit 

åtgärder som gått längre än myndigheters rekommendationer 
för att begränsa pandemins återverkningar på såväl kunder och 
närstående som medarbetare. Läs mer på sidorna 6-7.

Tydliga krav på medarbetare och leverantörer
Attendo är en betydande leverantör till den offentliga sektorn. 
För att inte äventyra affärsrelationer, Attendos varumärke eller 
anseende strävar vi efter att våra tjänster alltid ska möta eller 
överträffa gällande avtal och lagkrav. 

Attendos uppförandekod reglerar hur den som företräder eller 
har affärsrelationer med Attendo förväntas agera gentemot våra 
intressenter. Samtliga medarbetare och leverantörer ska uppfylla 
kraven i uppförandekoden. Avvikelser från koden kan leda till 
varning och/eller uppsägning av avtal. Under 2020 har ett 
 avvikelseärende hanterats och avslutats enligt gällande rutin.

Goda fackliga relationer
Attendo strävar efter att ha god dialog med medarbetarnas 
fackliga representanter lokalt och centralt samt att snabbt lösa 
arbetsrättsliga konflikter. Attendo följer ingångna kollektiv-
avtal avseende löner och villkor i övrigt. Samtliga anställda 
inom Attendo omfattas av kollektivavtal.
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EN RESURSEFFEKTIV 
OCH HÅLLBAR OMSORG
Omvärlden förväntar sig att företag ska bidra i omställningen till ett miljö-
mässigt hållbart samhälle. Attendo arbetar systematiskt för att hushålla  
med resurser samt göra val som minskar vår miljö- och klimatpåverkan.

Smarta och effektiva miljöval
Attendo är ett tjänsteföretag med tydligt avgränsad miljö-
belastning. Den miljö- och klimatpåverkan som uppstår i vår 
verksamhet kommer primärt från fastigheter och fordon, 
samt från mat och annan förbrukning i våra verksamheter. 

Attendos miljöpolicy styr mot att göra miljömässiga val 
inom områdena inköp, transporter, energi- och vattenför-
brukning samt avfall (inklusive miljöfarligt avfall). Detta har 
bland annat lett till en resepolicy där tåg prioriteras för resor 
upp till 50 mil. Under 2020 har Attendo infört Microsoft 
Teams, vilket underlättat för onlinemöten och digitala 
arbetsprocesser under Corona-pandemin. 

Miljöledning för ständig förbättring
Attendos miljöledningssystem följer standarden ISO 14001. 
Genom ledningssystemet styrs vilka insatser som görs,  
hur de görs, i vilken omfattning de används och vilket  
resultat de leder till.

Utifrån slutsatserna planeras förbättringar och nya  
lösningar. Av dessa väljer och genomför vi åtgärder och i 
efterhand analyserar vi resultaten. Därefter vidtar återigen 
planering. På så sätt utvecklas Attendos miljöarbete från  
år till år.

Attendos affärsområden bedriver egna projekt och sätter 
miljömål inom ramen för miljöledningssystemet. Under 
2020 har bl a Attendo Skandinavien arbetat med att införa 
två vegetariska rätter per vecka, mäta matsvinn, utreda mål 
för miljömärkta produkter samt påbörjat arbetet med att ta 
fram en färdplan för en fossilfri fordonsflotta. Motsvarande 
projekt i Finland har under 2020 handlat om att minska 
energianvändningen och inköpen av förbrukningsartiklar 
samt förbättra mathanteringen.

Inköp som minskar miljöpåverkan
Attendo samordnar inköp för att nå samordningsfördelar 
och säkerställa miljönytta. De leverantörer som kvalar in i 
Attendos centrala inköpssystem ska känna till och uppfylla 
kraven i Attendos miljöpolicy. 

Attendos Miljöledningssystem

1. Miljöpolicy

2. Miljöutredning

3. Lagar och krav

4. Mål och  
handlingsplaner

5. Organisation  
och ansvar

6. Utbildning

7. Dokumentstyrning

8. Verksmhetsstyrning

9. Nödlägesberedskap
10. Händelse- 
rapportering

11. Revision

12. Kommu- 
nikation

PLANERA

GENOMFÖRA

UTVECKLA

FÖLJA UPP
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Indirekt påverkan
Mål 4: God utbildning för alla, Mål 6: Rent vatten och sanitet 
för alla, Mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 9: Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, Mål 12: Hållbar konsumtion och 
produktion, Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, Mål 14: Hav 
och marina resurser, Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Ingen påverkan
Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 2: Ingen hunger, Mål 17: Genom-
förande och globalt partnerskap

Attendos verksamhet bidrar i flera delar till FN:s globala hållbarhetsmål,  
de så kallade Agenda 2030-målen. I tabellen nedan visas vilka hållbarhets-
mål som Attendo direkt och indirekt bidrar till genom sin verksamhet,  
samt exempel på direkta bidrag under 2020.

ATTENDOS BIDRAG TILL FN:S  
GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Attendos påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål (SDG)

Direkt påverkan
Mål Definition Attendos bidrag Exempel på insatser under 2020

Hälsa och  
väl befinnande

Attendos tillhandahåller innovativa omsorgs-
tjänster av hög kvalitet, vilket bidrar till att 
främja hälsa och välbefinnande för människor 
i alla åldrar.

Attendo har under 2020 arbetat målmed-
vetet för att begränsa effekterna av covid-19 
på äldre, och har genomgående gått längre 
än myndigheternas rekommendationer vad 
gäller t ex användning av skyddsutrustning.

Jämställdhet Attendo har en hög andel kvinnor såväl 
bland medarbetare som bland cheferna, 
vilket  bidrar till att öka kvinnors inflytande 
och egenmakt i samhället i stort liksom i 
näringslivet.

Attendo utsåg en ny kvinnlig affärsområdes-
chef för Skandinavien. Sedan 2019 är de hög-
sta cheferna i Attendos båda affärsområden 
kvinnor och del av ledningsgruppen. Fem av 
nio ledamöter i styrelsen är kvinnor.

Anständiga 
arbetsvillkor 
och ekonomisk 
tillväxt

Attendo har ett gott och nära samarbete 
med lokala fackföreningar och följer tecknade 
kollektivavtal som erbjuder medarbetare goda 
arbetsvillkor och förmåner.

Attendo har slutit nya avtal rörande löner för 
samtliga anställda, med löneökningar i linje 
med branschen i övrigt. Ett nytt utvecklings-
stipendium för framstående medarbetare och 
verksamheter har instiftats.

Minskad ojäm-
likhet

Attendo sprider aktivt bästa arbetsmetoder 
inom hela sitt geografiska verksamhets-
område, vilket ökar jämlikheten inom hälsa 
och omsorg för personer med omsorgsbehov.

En ny gemensam operativ modell - Attendo 
Way - har utvecklats och börjat implemen-
teras i samtliga länder där Attendo bedriver 
verksamhet. En ny modell för kvalitetsarbete 
är under utveckling.

Hållbara städer 
och samhällen

Attendo uppför omsorgsfastigheter som 
bidrar till stadsutveckling, gör samhället 
 inkluderande, säkert och hållbart, samt hjälper 
kommunerna att erbjuda offentligt finansie-
rad omsorg av hög kvalitet till fler personer 
med omsorgsbehov.

Attendo har under året påbörjat byggandet 
av 1 036 nya platser i omsorgsboende, samt 
öppnat 1 349 färdigställda platser i egen regi.

Fredliga och 
inkluderande 
samhällen

Attendo bidrar till att äldre och personer med 
funktionsnedsättningar får ökad valfrihet och 
inflytande över sin omsorg, vilket ökar deras 
delaktighet i samhället.

Attendo har under 2020 lanserat två nya  
appar för att förbättra kommunikationen  
med närstående, samt mellan Attendos 
medarbetare.
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Hållbarhetsrisker och riskhantering

Område Risker Riskhantering

Samhälls
utveckling

Risker innefattar att Attendo etablerar verksam-
heter som inte efterfrågas lokalt, antingen på 
grund av överetablering, sviktande betalnings-
förmåga eller ovilja att anlita privata utförare, 
eller som inte uppfyller de krav som beställaren 
eller nationella tillsynsmyndigheter ställt upp 
avseende verksamhetens utformning. 

Attendo arbetar för att endast etablera nya boenden 
i geografiska områden där det finns ett långsiktigt 
strukturellt underskott på platser i omsorgen och där 
det finns förutsättningar att teckna avtal med den lokala 
beställaren. Attendo arbetar också strategiskt för att 
påverka villkoren för privata aktörer (se avsnittet risker 
och riskhantering). 

Kvalitet Bristande kvalitet kan medföra missnöje, olä-
genheter eller risk för vård-/omsorgsskada för 
enskilda, vilket vid allvarligare fall även innebär 
risk för viten, förlorade kontrakt, rättsliga påfölj-
der samt förlorat anseende för såväl den enskil-
da verksamheten som Attendo som helhet. 

Attendo arbetar systematiskt och målmedvetet för att 
mäta och följa upp kvalitetsarbetet såväl vid enskilda 
verksamheter som i företaget som helhet. För att säker-
ställa en hög lägstanivå avseende kvalitet har Attendo 
gemensamma arbetssätt som omfattar samtliga verk-
samheter, samt ett kvalitetssystem där brister snabbt 
kan upptäckas och åtgärdas.

Medarbetare Medarbetarnas kompetens, engagemang och 
omtanke är avgörande för att kunder, närstå-
ende och offentliga beställare ska vara nöjda 
med våra insatser. Om Attendos medarbetare 
inte kan utföra sina arbetsuppgifter, inte mår 
bra eller tappar engagemanget finns risk att de 
slutar eller blir sjukskrivna. Om arbetsgivarva-
rumärket skadas finns även risk att Attendo får 
svårare att attrahera nya medarbetare. Attendo 
delar den generella risken inom sektorn att det 
uppstår brist på olika kompetenser som är nöd-
vändiga för att utföra det omsorgsarbete som 
Attendo åtagit sig.

Attendo mäter medarbetarnas nöjdhet, bevakar  
lokala sjukskrivningstal och personalomsättning samt 
bistår verksamhetschefer med åtgärdsplaner vid be-
hov. Medarbetare erbjuds möjligheter till kompetens-
utveckling genom bl a webbutbildningar, och vidareut-
bildningar mot chefs- eller specialistkompetenser 
uppmuntras. Centrala projekt bedrivs för att säkerställa 
rekrytering till bristyrken, t ex sjuksköterskor. Arbets-
miljöarbetet bedrivs systematiskt för att säkra en trygg 
och säker arbetsmiljö, analys och åtgärder diskuteras 
återkommande på arbetsplatsmöten. Förutom regio-
nal uppföljning genomförs stickprov där arbetsmiljön 
granskas och såväl chefer som medarbetare intervjuas. 
Vid behov upprättas handlingsplaner.

Sociala för
hållanden och 
mångfald

Risker innefattar förlorade kontrakt, rättsliga på-
följder och/eller att Attendos varumärke skadas 
om Attendo bryter mot arbetsrättsliga avtal och 
regler eller diskriminerar på basis av kön, religion 
eller sexuell läggning i verksamheten eller i 
samband med rekryteringssituationer. 

Attendo följer gällande kollektivavtal och strävar efter 
en god dialog med såväl fackliga ombud som fackens 
centrala organisationer. I Attendos Uppförandekod 
finns tydliga krav på medarbetare, samarbetspartners 
och leverantörer när det gäller respekt för mänskliga 
rättigheter

Antikorruption 
och mänskliga 
rättigheter

Risker för korruption finns såväl vid offentliga 
anbud som vid Attendos egna upphandlingar 
av leverantörer, t ex i samband med nybyggna-
tion eller strategiska inköp. MR-risker finns om 
företaget misslyckas med att ge omsorg utan 
diskriminering baserat på exempelvis religion, 
kön och sexuell läggning eller att ge omsorg på 
ett värdigt sätt och efter behov. Tänkbara effek-
ter är såväl rättsliga efterspel, förlorade kontrakt 
och negativ varumärkespåverkan.

Attendos Uppförandekod innehåller tydliga riktlinjer 
för hur medarbetare, samarbetspartners och leveran-
törer får agera i förhållande till såväl de mänskliga 
rättigheterna som i affärsrelationer vid upphandlings-
situationer och under pågående avtal.  Avvikelser 
från koden kan leda till varning och/eller hävande 
av  kontrakt både för enskilda medarbetare och/eller 
berörda leverantörer. Attendo accepterar inte gåvor 
till/från kunder, beställare och leverantörer.

Miljö och klimat Risker finns primärt kopplat till de fastigheter 
där Attendo bedriver verksamhet, inköp, avfall 
samt fordonsparken. Enligt miljöbalken ansvarar 
verksamhetsutövaren för eventuella föroreningar 
och andra miljöskador samt har ett ansvar för 
efterbehandling. Det finns även risker kopplat 
till klimatförändringarna, t ex ökad risk för över-
svämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor, 
där såväl kunders som medarbetares hälsa 
också kan påverkas.

Attendo arbetar strategiskt för att minska sin miljö-
belastning. Företagets miljöpolicy föreskriver hur 
verksamheten ska bedrivas med omsorg för miljön 
och även hur medarbetare samarbetspartners och 
leverantörer förväntas agera. Varje chef är ansvarig 
för att verksamheten följer den miljölagstiftning som 
gäller och tar hänsyn till såväl nationella som lokala 
miljöaspekter gällande produkter och tjänster, bygg-
nader, transporter, energi- och vattenanvändning samt 
avfallshantering. Attendo arbetar aktivt för att hantera 
klimatförändringarnas inverkan på såväl verksamheten 
som de fastigheter där den bedrivs.
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Attendo strävar efter att följa Nasdaq:s riktlinjer för rapportering av  
indikatorer inom områdena miljö, sociala villkor samt bolagsstyrning. 
De indikatorer som redovisas består av faktiska utfall eller beräkningar 
som speglar Attendo som helhet.

HÅLLBARHETS  
INDIKATORER 2020

Miljö och klimat

Område Indikatorer 2020 2019*

Fastighetsanvändning 1,2) Bruttoyta som disponeras av Attendos  verksamheter 1), m2 1 017 000 989 000
Energianvändning 2,3) Direkt energianvändning, kWh per m2 137 132

Direkt energianvändning, kWh per  helårsanställd 7 700 6 900
Total direkt energianvändning, MWh 139 600 130 500
Indirekt energianvändning (köpt hushållsel), MWh 29 200 31 600

Utsläpp av klimatgaser Direkta utsläpp från fastigheter och fordon (Scope 1), ton 3 350 3 650
Indirekta utsläpp från köpt el (Scope 2), ton 3 300 4 300
Indirekta utsläpp från övriga inköp (Scope 3), ton – –
Utsläpp per intjänad EUR, g  5,8 7,1

Energimix, köpt hushållsel 3) Förnyelsebart 70% 53%
Kärnkraft 20% 26%
Fossilbränsle och torv 9% 21%

Vattenförbrukning 4) Tusental m3 928 866
Avfall och återvinning 4,5) Totalt avfall, ton 10 400 10 100

Varav farligt avfall, ton 0,83 0,81
Varav återvunnet avfall, ton 3 500 3 400

* Ny beräkning för 2019 enl uppdaterad schablon för hushållsel.
1)  Bruttoyta är beräknad utifrån genomsnittlig yta per plats på tillgängliga data 

(Finland), justerat för storlek på en normallägenhet och biyta i respektive land.
2)  Direkt energianvändning avser fastighetsrelaterad energianvändning (exklu-

sive hushållsel) beräknad utifrån total energianvändning (Finland). Notera att i 
Finland tillämpas kallhyra (hyra exkl uppvärmning och vatten) för huvud delen 
av Attendos hyresavtal. 

3)  Indirekt energianvändning samt energimix avser köpt hushållsel enligt avtal 
(Sverige) eller energimix på nätet (Finland). 

4)  Vattenförbrukning samt avfall är beräknat på genomsnittlig vattenåtgång 
och avfall per plats utifrån tillgängliga data (Finland). 

5)  Återvunnet avfall avser källsorterat och vägt avfall (Finland).

Direkta växthusgasutsläpp, ton
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Sociala förhållanden

Område Indikatorer 2020 2019

Mångfald medarbetare Antal helårssanställda (FTE) 18 178 16 499
Varav kvinnor 15 268 13 795
Andel kvinnor 84% 84%

Mångfald ingångs och  
mellannivå Antal medarbetare 17 323 15 780

Varav kvinnor 14 519 13 172
Andel kvinnor på ingångs- och mellannivå 84% 84%

Mångfald ledning och chefer 1) Antal chefer 855 719
Varav kvinnor 749 623
Andel kvinnliga chefer 88% 87%

Åldersfördelning Genomsnittsålder 39 39
Språk Antal talade språk äldreomsorg 57 57
Ersättning VD Total lön och förmåner inkl. pension och sociala avgifter (kSEK/EUR) 12 890 / 1 283 100 11 067 / 1 089 150
Ersättning medarbetare 2) Genonsnittlig lön och förmåner inkl. sociala avgifter (SEK/EUR) 414 000 / 41 212 445 845 / 42 105

Ersättning VD/medarbetare 0,03:1 0,04:1
Lönegap, män/kvinnor Genomsnittslön män (SEK/EUR) 417 900 / 41 600 452 644 / 42 747

Genomsnittslön kvinnor (SEK/EUR)  413 300 / 41 140 444 513 / 41 979
Lönegap, kvinnor/män –1,12% –1,82%

Allvarliga händelser Antal anmälda allvarliga händelser (Skandinavien) samt  
anmärkningar från myndigheter (Finland)3) 31/1 31 / 20
Antal händelser per 1 000 medarbetare 2 2

Bolagsstyrning

Område Indikatorer 2020 2019

Mångfald i styrelse Antal styrelsemedlemmar 9 9
Varav kvinnor 5 4
Andel kvinnor i styrelse 56% 44%

Styrelsen oberoende Antal oberoende ledamöter1) 7 7
Antal fackliga representanter 3 3
Andel oberoende ledamöter 78% 78%

Styrelsens utskott Antal utskott 2 3
Antal utskott med kvinnlig ordförande 1 1
Andel utskott med kvinnlig ordförande 50% 33%

Kollektivavtal Andel helårsanställda med gällande kollektivavtal 100% 100%
FN:s hållbarhetsmål Direkt materiell påverkan 6 6

Viss materiell påverkan 8 8
Ingen påverkan 3 3
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Åldersfördelning, medarbetare

1) I ledning och chefer inkluderas samtliga verksamhetschefer, regionchefer och funktionschefer.
2) Genomsnittslön och förmån för medarbetare avser total kostnad per helårsanställd (FTE).
3) Avser antalet utredda och anmälda händelser enligt Lex Sarah/Lex Maria (Skandinavien) resp. externt initierade myndighetsäreenden (Finland).

1) Oberoende gentemot bolaget och/eller ägare
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REVISORNS YTTRANDE   
AVSEENDE DEN LAG STADGADE 
 HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Attendo AB, org.nr 559026-7885

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för 
år 2020 (sid 16 - 33) och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
 jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss till-
räcklig grund för vårt uttalande.

Slutsats
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 12 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB
 

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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