
ÅRSREDOVISNING

SH BYGG, STEN OCH ANLÄGGNING är 

ett av Sveriges äldsta familjeägda entre-

prenadföretag. Det grundades som sten-

sätteri 1923 av Sven Heribert Svensson 

och ägs idag av barnbarnet Lars Svensson.  

Stenkompetensen och den genuina 

känslan för kvalitet och hantverk fi nns kvar 

men företaget har växt och utvecklats 

till ett klassiskt byggmästarföretag, en 

total entreprenör med drygt 430  anställda 

medarbetare och sex verksamhets-

områden med spetskompetens under 

ett och samma tak.

Vi riktar oss mot såväl off entliga som 

privata verksamhetsdrivande kunder 

och erbjuder tjänster inom ROT (ren-

overings-, ombyggnads och tillbyggnads-

arbeten), nybyggnation, betong, asfalt, 

mark, sten och anläggning, där även 

trädgårds anläggning ingår. Vi utför våra 

uppdrag som totalentreprenader eller 

utförandeentreprenader och ofta i olika 

 sam verkansformer med våra kunder.

Vi arbetar främst med uppdrag i  Uppsala 

län och Stockholms län men har även 

 uppdrag i Gävle och har under året 

 tecknat ett ramavtal med Västerås Stad. 

Våra fyra kontor ligger i Uppsala, Stock-

holm, Enköping och Östhammar.
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Vi har byggt hållbara 
städer och samhällen i 
snart 100 år…
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K O N C E R N C H E F E N  H A R  O R D E T

Som hemma
Min farfar Sven Heribert grundade företaget redan 

1923. Därefter har min pappa Rune och min bror Jan-

ne varit vd och 2002 var det min tur, efter att ha arbetat 

länge i företaget. Under dessa närmare 20 år har fö-

retaget utvecklats enormt och så har även omvärlden. 

Det är andra förutsättningar som råder och för att ställa 

om, få in nya krafter, nytt tänk, ny kompetens och ny 

energi i företaget tog jag för ett par år sedan beslutet 

att lämna över vd-rollen till någon annan medan jag 

fortsätte att arbeta med övergripande frågor som rör 

hela koncernen.

Efter en lång rekryteringsprocess anställde vi under 

året vår första vd utanför familjen och Dalia Ramzi 

tillträdde den 3 maj. Eftersom vi redan kan bygg och 

anläggning valde vi att inte rekrytera en person från 

branschen. I stället sökte vi någon som tänker nytt, 

jobbar utifrån värdegrunder, har ett modernt sätt att 

arbeta med ledarskap, får medarbetarna att växa och 

kan leda företaget i med- och motvind. Utöver Dali-

as imponerande meriter är hon en ledare som förstår 

vikten av att arbeta nära verksamheten vilket är något 

som skapar laganda, närhet och förtroende. Dalia har 

rätt kompetens och personlighet för att föra företaget 

vidare framåt och jag lämnade med varm hand över 

rodret till henne.

Den 3 maj blev jag i stället koncernchef för Aktiebo-

laget Sven Heribert – hela vår stora koncern som har 

närmare 500 anställda, varav drygt 430 är verksam-

ma i Sh bygg, sten och anläggning med dotterbolag. I 

Lars Svensson, vd Sh bygg, sten 

och anläggning till och med 2 

maj 2021, därefter koncernchef i 

Aktiebolaget Sven Heribert.

MARS
Vi får en ny styrelse-

ordförande och två 

nya styrelseledamöter.

MAJ
Dalia Ramzi blir vd för Sh bygg, 

sten och anläggning. Tidigare vd 

Lars Svensson blir koncernchef.

JUNI 
I samband med förnyat ramavtal från 

Enköpings kommun och ENA Energi 

etablerar vi ett kontor i Enköping.
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K O N C E R N C H E F E N  H A R  O R D E T

Dalia har rätt kompetens 
och personlighet för att 

föra företaget vidare framåt 
och jag lämnade med varm 
hand över rodret till henne 

i början av maj.

SEPTEMBER
Vi startar ett fördjupat håll-

barhetsarbete med ett antal 

workshops under hösten.

OKTOBER
Projektet Lokattens Trappor vid Slussen 

i Stockholm blir nominerat till Mur & 

Putsföretagens utmärkelse Årets fasad.

NOVEMBER 
Vi flyttar in i nytt huvud-

kontor – vår nya hemvist i 

Uppsala som vi själva byggt.

DECEMBER
Genom att vinna en upphandling på ett ram avtal 

med Västerås Stad breddar vi vårt geografiska 

område till att även omfatta Västerås.

min nya roll arbetar jag med övergripande frågor och 

fungerar som samtalspartner till koncernens alla bolag. 

Bland mycket annat sysslar jag med frågor kring riska-

nalyser och finansiering för att vi ska ha råd att kunna 

göra bra affärer t.ex. när vi köper fastigheter och spe-

cifika maskiner. Långsiktigt ekonomiskt tänk har varit 

ett signum sedan starten 1923 och det är mycket tack 

vare det som företaget funnits i 100 år och planerar för 

100 till. 

Vår värdegrund Som hemma definierar vi som ”Arbe-

tet skall utföras som hemma, med en miljö som barn 

kan vistas och leva i”. Denna värdegrund och våra vär-

deord ansvar, glädje och kompetens finns med oss varje 

dag året om i allt vi gör. Arbetet ska utföras som hem-

ma innebär att arbetet kvalitets-

mässigt ska utföras som vi själva 

skulle vilja ha det utfört hemma 

hos oss. Med en miljö som barn 

kan vistas i anspelar på arbets-

miljön vi eftersträvar och slutli-

gen att leva i, vilket speglar vårt 

miljöarbete. Men Som hemma 

innebär även att vi ser oss som 

en familj, Sh-familjen, med ge-

mensamt ansvar och laganda. 

Vårt arbetssätt bygger på sunt förnuft; vi tar ansvar för 

varandra, för företaget och för kunden och är medvetna 

om att vi är en del av en helhet. Var och en tar sitt ansvar 

för att varje uppdrag utförs och slutförs på bästa sätt och 

att vi löser uppgiften tillsammans.

Jag brinner för det vi kallar humankapital, alltså våra 

medarbetares utbildning, färdigheter och kompeten-

ser. Det är viktigt att värdegrunden inte bara blir fina ord 

på papperet utan att den finns med oss i vårt dagliga 

arbete. Den är en del av vår företagskultur och får inte 

bara vara tomma ord utan måste fyllas med mening, 

känsla och kompetenser. Om vi ska förbli den koncern 

vi vill vara och behålla familjekänslan måste vi jobba för 

det nu när vi blivit så stora. Det är viktigt, annars blir vi 

som vilket företag som helst. Och för att kunna växa 

och attrahera nya medarbetare behöver vi utvecklas 

hållbart och i rätt riktning mot våra nästa 100 år.

Jag startade en podd för ett drygt år sedan. Det-

ta för att nå koncernens drygt 500 anställda som jag 

inte hinner träffa så ofta som jag skulle vilja och under 

pandemin har ju de fysiska mötena dessutom varit be-

gränsade. Varannan vecka spelar jag in en episod med 

gäster, Sh-historia, nyheter från våra bolag i koncernen 

och aktuella händelser. Podden når alla medarbetare 

via en länk i mobilen.

Vi har själva byggt vår nya 

hemvist, vårt huvudkontor 

i Uppsala. Det är ett projekt 

som startade i tanken för 

många år sedan. Visionen 

blev verklighet och vi flyttade 

in i november. Vi har tänkt på 

alla miljöaspekter när vi pro-

jekterade och byggde och har 

även återanvänt mycket från 

vårt gamla kontor och mycket 

av inredningen är återbruk och loppisfynd. Vi har byggt 

för att huset ska stå i minst 100 år.

Vår värdegrund Som hemma ska även kännas igen di-

rekt när man besöker något av våra fyra kontor som 

ligger i Uppsala, Stockholm, Enköping och Östhammar. 

Vi kallar dem för våra hemvister, det är mötesplatser 

som många av oss utgår ifrån varje dag. Man ska känna 

sig som hemma och alla medarbetare och samarbets-

partners är alltid välkomna in på en kopp kaffe. 

Lars Svensson

Koncernchef Aktiebolaget Sven Heribert
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Vi tar ansvar
V D - O R D

Dalia Ramzi, vd 

Sh bygg, sten och 

anläggning från och 

med 3 maj 2021.
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2021 har varit ett händelserikt år och det största för 

mig personligen var att jag i maj fick möjligheten att bli 

vd för Sh bygg, sten och anläggning och därmed lära 

känna ett fantastiskt företag med engagerade medar-

betare. Jag är oerhört glad över att ha fått förtroendet 

att ta över stafettpinnen efter Lasse och att som bola-

gets första externa vd få driva företaget under den fan-

tastiska resa vi har framför oss. Bolaget fyller snart 100 

år och målsättningen är att vi ska fortsätta i 100 år till. 

Fokus för mig och verksamheten är nu att säkerställa 

att vi har ett hållbart och modernt bolag som arbetar 

långsiktigt och ligger i tiden och där vi kan vara med 

och utveckla hela branschen.

Pandemin har under året 

fortsatt att prägla oss och 

samhället. Vi kan konstatera 

att en viss oro för framtiden 

hos våra kunder har lett till 

en avvaktan i avropen på 

våra ramavtal samt ett antal 

förseningar i uppstarterna 

av nya projekt. Råvarubris-

ten och turbulensen kring 

Cementas miljötillstånd led-

de också till kraftigt ökade materialpriser. Detta sam-

mantaget har resulterat i en negativ inverkan på årets 

omsättning och lönsamhet där vi inte riktigt nått de 

förväntande nivåerna för året. 

Vi har drygt 430 anställda medarbetare som jobbar 

inom bygg, sten, anläggning, trädgård, asfalt och be-

tong. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och kom-

mer fortsätta att leverera majoriteten av våra tjänster 

med egen personal, som är kärnan i vår verksamhet 

och främsta anledningen till våra framgångar. Det är en 

styrka att ha så många olika kompetenser och tjänster 

att erbjuda under ett och samma tak och det underlät-

tar för våra kunder när de väljer entreprenör. 

Vi fortsätter att ta ansvar för hela processen och har 

fokus på att stärka vår eftermarknad och byggservice-

funktion. Vi har även utvecklat våra kunddialoger och 

följer upp ännu fler av våra projekt genom djupintervju-

er. Vi är lyhörda för hur våra kunder tycker att vi kan bli 

ännu bättre. Här får vi insikter åt båda håll, kan lära oss 

av varandra och bygga vidare på en långsiktig relation. 

Vi har fortsatt fokus på lönsam tillväxt inom de regio-

ner vi verkar. Vi arbetar främst med uppdrag i Uppsala 

och Stockholms län, men även i Gävle och Enköping. 

Under året har vi tecknat ett ramavtal med Västerås 

Stad så vi växer även geografiskt. Vi arbetar med per-

sonliga relationer och upplevs som en flexibel och 

lösningsorienterad partner vilket är en av våra största 

framgångsfaktorer. Vi tänker inte bara på projektkost-

naden utan på byggnadens hela livslängd, arbetar med 

eftermarknads frågor under en garanti- och förvalt-

ningstid och månar om den som ska äga byggnaden 

även i nästa led. 

Vi har genomfört ett stort 

hållbarhetsarbete under 

hösten vilket resulterade i 

en ännu mer strukturerad 

hållbarhetsstrategi med ett 

antal nya fokusområden 

och en tydlig prioritering 

hur vi ska jobba med dem 

under de kommande åren. 

Vi har dessutom ett antal 

utvecklingsområden som vi 

behöver jobba med för att 

säkerställa att vi är moderna, innovativa och lönsamma 

de nästkommande 100 åren. 

Vi har hopp om framtiden trots att det råder fortsatt 

oro i vår omvärld och ekonomisk instabilitet. Under 

året har vi upplevt mycket positivt tillsammans. Vi har 

flyttat till vår nya fina hemvist i Uppsala, utökat vår geo-

grafiska marknad och ökat och förbättrat våra kundin-

tervjuer. Vi har många trogna kunder som uppskattar 

den höga kvalitet vi levererar i våra projekt, vi vinner 

fler affärer och bygger successivt upp orderstocken i 

alla våra affärsområden. Vi har ansvarsfulla och kom-

petenta medarbetare och en bra och genomarbetad 

verksamhetsplan som täcker våra utvecklingsområden. 

Med allt detta är vi väl rustade för de nästkommande 

åren. Jag ser med spänning fram emot vår fortsatta 

resa där vi blir den bästa entreprenadpartnern för våra 

kunder och den mest attraktiva arbetsgivaren för våra 

medarbetare. 

Dalia Ramzi

Vd Sh bygg, sten och anläggning AB

V D - O R D

Jag är oerhört glad över att 
ha fått förtroendet att ta över 
stafettpinnen efter Lasse och 

att som bolagets första externa 
vd få driva företaget under 

den fantastiska resa vi 
har framför oss.
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Året i siffror

1590
Mkr resultat efter finansiella poster

43 432
Mkr nettoomsättning

anställda medarbetare
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1590
Förslag till vinstdisposition 
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL:

Balanserade vinstmedel 106 291 052

Årets vinst 66 119

106 357 171

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT VINSTMEDLEN DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:

Utdelas till aktieägarna 30 250 000

Balanseras i ny räkning 76 107 171

106 357 171

Snabba fakta

Nettoomsättning TSEK Nettomarginal Antal anställda

KONCERN 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning 1 589 866 1 649 527 1 606 580 1 261 657 856 520

Rörelseresultat 41 776 49 811 58 214 55 580 29 596

Resultat efter finansnetto 43 073 49 985 56 907 55 582 29 701

Balansomslutning 503 991 543 742 513 243 469 090 287 776

Nettomarginal 2,7% 3,0% 3,5% 4,4% 3,5%

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 18% 20% 25% 24% 28%

Räntabilitet på eget kapital % 22% 27% 48% 48% 24%

Soliditet 31% 28% 28% 23% 31%

Antalet anställda 432 420 371 347 294

Definitioner: se not 28
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Vår nya hemvist i Uppsala

Stommen vi valt kan stå i 100 år och ovanför källaren 

har vi en prefabricerad betongstomme, vilket ger läg-

re klimatpåverkan än en platsbyggd. Varje materialval 

är noga övervägt med exempel som natursten som 

inramande fasadbeklädnad och som golvbeläggning 

innanför huvudentrén. Överst på byggnaden finns en 

platsbyggd takvåning i trä med ett stort mötesrum i di-

rektanslutning till en takterrass där vi har en magnifik ut-

sikt över Uppsala.

Vi har byggt för Miljöbyggnad 

Silver vilket är en tydlig mar-

kering att vi tänker långsiktigt 

och hållbart och inte bara följer 

lägstanivån genom uppsatta 

lagkrav. Förutom att vi installe-

rat bergvärme har vi lagt ribban 

högt bl.a. gällande solskydd, 

ljudmiljö och ventilation. Vid 

varje inköp har vi noga över-

vägt våra materialval och valt 

klimatsmarta alternativ. Vi har strävat efter så få trans-

porter som möjligt och har i stor utsträckning anlitat lo-

kala underentreprenörer. De flesta av våra inköp har vi 

gjort lokalt, såsom att köpa allt gips från en leverantör i 

Bålsta i stället för att beställa från Norge eller Danmark.

Vår receptionsdisk är byggd av återbrukat material. 

En av våra snickare, Anders Eklund, har byggt den. Re-

dan tidigt i planeringen fanns det en ritning på hur re-

ceptionen skulle utformas, men det behövdes gedigen 

kompetens för att utföra jobbet. Disken och panelen 

bakom är byggda av återanvänt formvirke som tidigare 

använts vid gjutning av betong i andra projekt. Det var 

en rejäl utmaning att gjuta betongskivan ovanpå disken 

eftersom den var för stor för att gjutas på golvet och 

sedan lyftas på plats och den skulle dessutom gå runt en 

stolpe. Skivan i expanderbetong var till slut tvungen att 

gjutas på plats ovanpå disken. 

I huvudbyggnaden finns reception, lounge, matsal, mö-

tesrum och gott om kontorsplatser att arbeta vid. Källa-

ren rymmer omklädningsrum, tvättstuga och ett stort 

aktivitetsrum. Vi tänker hållbart i allt vi gör och har åter-

vunnit, fräschat upp och tagit 

med oss mycket från vårt gamla 

huvudkontor. Det som blev över 

sålde vi på en loppis där pengar-

na oavkortat gick till Akademis-

ka sjukhusets barnfond och det 

som inte blev sålt skänkte vi till 

Uppsala Stadsmission.

Vi har även byggt en stor verk

stad med arbetsutrymme för 

vår trädgårdsgrupp, ett fullt utrustat snickeri och en större 

verkstad med travers som klarar riktigt tunga lyft. På går-

den finns gott om parkeringsplatser för medarbetare och 

besökare och runt våra byggnader finns vackra stenlägg-

ningar, sittbänkar, rabatter och pergolas med växter. Våra 

två Sh-statyer följde såklart med i flytten från Sofielunds-

gatan och står nu utanför våra båda entréer. 

Känn dig som hemma. Alla våra medarbetare och sam-

arbetspartners ska känna sig välkomna hos oss på alla 

våra hemvister i Uppsala, Stockholm, Enköping och 

Östhammar. Så har du vägarna förbi är du välkommen. 

Känn dig som hemma!

I november flyttade vi in i vårt nya huvudkontor, vår nya hemvist på Grafikgatan i Östra Fyrislund, som ligger 10 

minuter från centrala Uppsala. Vi har projekterat och byggt själva och alla våra verksamhetsområden har varit 

inblandade; bygg, sten, anläggning, trädgård, asfalt och betong. Företaget har funnits i 100 år och vi har byggt 

huset för minst 100 till.

Vi har byggt för Miljö-
byggnad Silver vilket tyd-
ligt markerar att vi tänker 

långsiktigt och hållbart och 
inte bara följer lägstanivån 
genom uppsatta lagkrav.
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Vi har projekterat och byggt 
själva och alla våra verk-
samhetsområden har varit 
inblandade; bygg, sten, an-
läggning, trädgård, asfalt och 
betong. Företaget har funnits 
i 100 år och vi har byggt  
huset för minst 100 år till. 

Foto: Zouhair Hörngren Ayed
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Under hösten fick Susana Åstrand sitt yrkesbevis som anläggningsmaskinförare efter att ha gått som lärling hos oss i 4 800 

timmar. Hon har gått anläggningsmaskinförarutbildningen på Uppsala yrkesgymnasium i Jälla och när en av våra kvinnliga 

anläggare/maskinister besökte skolan för att berätta om yrket kände Susana att hon definitivt valt rätt. Efter föreläsningen 

kontaktade hon oss för att höra om vi kunde ta emot henne på den 15 veckor långa praktiken. Vi tackade såklart ja och större 

delen av praktiken jobbade hon på vårt projekt vid Iduns väg i Gamla Uppsala, där vi utförde markarbeten och byggde ny gata 

med dagvatten, växtbäddar, kanalisation för eldragning, fiber och nya busshållplatser. 

Susana trivdes både med sitt nya yrke och med oss som arbetsgivare och kände redan från första dagen på praktiken att hon 

togs emot som en i gänget. Efter utbildningen ville hon gärna fortsätta jobba hos oss och det ville vi också att hon skulle göra, 

så nu är hon en av våra drygt 430 anställda.

Vi är Sh bygg, 
sten och 
anläggning
Sh bygg, sten och anläggning grundades 1923 och är ett av 

Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag inom bygg 

och anläggning. Vi har drygt 430 anställda medarbetare 

som genom våra verksamhetsområden bygg, sten, anlägg-

ning, trädgård, asfalt och betong är med och bygger håll bara 

samhällen. Vi arbetar främst med uppdrag i Uppsala län och 

Stockholms län, men har även uppdrag i Gävle och Västerås. 

1 3Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E



Ägarstruktur

Aktiebolaget
Sven Heribert

Sven Heribert 
Holding AB

Sh bygg, sten och 
anläggning AB

JMG Betong AB Sh Asfalt AB

Sh Industri AB

APJ Prefab AB

Sven Heribert 
Invest AB

AB Toolpal

La Familia 
Svensson AB

Sh Fastighets-
utveckling AB

Delägda bolag Dotterbolag

Aktiebolaget Sven Heribert. Holdingbolag med egna medarbetare som utför vissa koncerngemensamma tjänster åt 

dotterbolagen. 

Sh Fastighetsutveckling AB. Huvudinriktningen är att utveckla, förändra och förädla fastigheter. Företaget var bygg-

herre till vårt nya huvudkontor i Uppsala som nu är färdigbyggt enligt miljöbyggnad Silver.  

La Familia Svensson AB. Investerar i onoterade bolag och verksamheter.

Sven Heribert Holding AB. En koncernmoder för juridiska enheter inom bygg- och anläggningsverksamheten.

Sh Industri AB. Moderbolag till APJ Prefab AB.

APJ Prefab AB. Betongentreprenör med högt tekniskt kunnande inom prefabricering. Egen fabrik med tillverkning av 

stomväggar, hissgropar, fundament och balkonger.

Sven Heribert Invest AB. Bedriver uthyrningsverksamhet av maskiner och utrustning på långa kontrakt inom bygg och 

anläggningsverksamhet.

AB Toolpal. Har som huvuduppgift att serva Sh bygg, sten och anläggning AB internt med uthyrning och reparationer 

av maskiner. Hyr även ut externt.

DENNA ÅRSREDOVISNING OMFATTAR SH BYGG, STEN OCH ANLÄGGNING OCH DOTTERBOLAG

Sh bygg, sten och anläggning AB. Totalentreprenör inom ROT, nybyggnation, betong, mark och anläggning, där även 

trädgårdsanläggning ingår.  

JMG Betong AB. Experter på betongarbeten. Isolerar, armerar och gjuter grunder och stommar utifrån behov och krav 

på värme, viktkapacitet och användningsområde.  

Sh Asfalt AB. Erbjuder asfaltering och markberedning av såväl flygplatser och vägar som mindre garageuppfarter med 

både konventionell asfalt och flera egna asfaltssorter. 

I not 13 finns en fullständig förteckning av innehav av dotterbolag.

1 4 Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E



Affärsidé
Vi ska på utvalda marknader bedriva entrepre-
nadverksamhet inom bygg och anläggning 
samt erbjuda tjänster inom dessa områden för 
att bygga hållbara samhällen.

Vision
Vi ska vara den mest  håll bara aktören i bran-
schen, vilket gör oss till kundernas och de an-
ställdas självklara första handsval. Vi är pålitliga, 
 kompetenta och jämställda.

Affärsmodell

SOM 
HEMMA

VAD VI GÖRVÅRA RESURSER VERKSAMHETSOMRÅDEN

Hållbara städer 
och samhällen

Nöjda medarbetare på en 
säker arbetsplats

Långsiktiga kundrelationer

Ekonomisk tillväxt

VÄRDET VI SKAPAR

Medarbetare
Erfarenhet och kunskap 
Maskinpark
Underentreprenörer
Material
Finansiellt kapital

Bygg
Sten
Anläggning
Trädgård
Asfalt
Betong

Marknadsbevakning 
Försäljn

in
g
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Vi är Sh bygg, sten och 
anläggning

Vi har funnits i snart 100 år
Sh bygg, sten och anläggning är ett av Sveriges äldsta fa-

miljeägda entreprenadföretag inom bygg- och anlägg-

ning. Det grundades som ett stensätteri i Uppsala 1923 

av Sven Heribert Svensson och ägs idag av barnbarnet 

Lars Svensson, tidigare vd och numera koncernchef. I 

maj efterträddes han på vd-posten av Dalia Ramzi som 

då blev företagets första externa vd. Stenkompeten-

sen och den genuina känslan för kvalitet och hantverk 

finns kvar, men företaget har växt och utvecklats till ett 

klassiskt byggmästarföretag med drygt 430 anställda 

medarbetare och sex verksamhetsområden med spets-

kompetens. Att vi har så många olika kompetenser och 

tjänster att erbjuda under ett och samma tak ger mer-

värde för våra kunder när de väljer entreprenör.

Vi planerar för 100 år till 
Hållbara och långsiktiga beslut gällande ekonomisk 

lönsamhet och socialt ansvarstagande för medarbe-

tare, samhälle och miljö har alltid varit viktigt för oss. 

Takten på företagets stadiga tillväxt har aldrig avtagit. 

Vi har funnits i snart 100 år och förbereder oss för de 

nästkommande 100 åren genom att fortsätta jobba 

hållbart och långsiktigt på samma sätt som vi gjort 

sedan 1923. Vi arbetar hela tiden med att identifiera 

utvecklingsmöjligheter i våra arbetssätt med metoder 

och processer för att stärka vår organisation så vi står 

väl rustade för framtiden. Vi välkomnar den digitala ut-

vecklingen och på det sätt den effektiviserar och för-

enklar vårt arbete. 

Våra resurser
Vår viktigaste resurs är våra drygt 430 medarbetare 

som är anställda hos oss. Det är en trygghet för både 

medarbetare, arbetsgivare och beställare att vi arbetar 

med egen personal då det är en garanti för att vi tar 

ansvar och levererar god kvalitet i projekten. Vi har hel-

ler ingen startsträcka när vi ska sätta ihop projektteam 

eftersom vi redan är sammansvetsade som kollegor. 

Kompetensutveckling är en förutsättning för att behålla 

vår konkurrenskraft men även för att våra medarbetare 

ska få utvecklas i sina yrkesroller, trivas och känna sig 

som hemma. Vi erbjuder kompetensutveckling genom 

vår egen utbildningsplattform Sh Akademin. I de fall det 

behövs tar vi in extern kompetens i projekten. 

Vad vi gör
Vi riktar oss mot såväl offentliga som privata verksam-

hetsdrivande kunder och erbjuder tjänster inom ROT 

(renoverings-, ombyggnads och tillbyggnadsarbeten), 

nybyggnation, betong, asfalt, mark, sten och anlägg-

ning, där även trädgårdsanläggning ingår. Vi utför våra 

uppdrag som totalentreprenader eller utförandeentre-

prenader och ofta i olika samverkansformer med våra 

kunder.

I våra partneringprojekt arbetar vi tillsammans med 

kunden redan i ett tidigt skede genom att bilda en ge-

mensam organisation. Den breda samlade kompeten-

sen i arbetsgruppen gör att rätt beslut fattas redan ti-

Sh bygg, sten och anläggning är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag som grundades 1923. 

Företaget har växt och utvecklats till ett klassiskt byggmästarföretag med drygt 430 anställda medarbetare och 

sex verksamhetsområden med spetskompetens. Vi är en totalentreprenör med ett brett utbud av tjänster. En 

av våra viktigaste grundstenar är att våra medarbetare är anställda hos oss. Det är en trygghet för både med

arbetare, arbetsgivare och beställare att vi arbetar med egen personal då det är en garanti för att vi levererar 

god kvalitet och tar ansvar i projekten.

Vi tar ansvar för kunden, varandra och samhället vi verkar i genom att arbeta långsiktigt, hållbart och med 

stor respekt för våra uppdragsgivare och vår miljö. Vi ser oss som en familj, Shfamiljen, och strävar efter ökad 

arbetsglädje, god hälsa och att bidra till ett samhälle som våra barn kan vistas och leva i och i allt vi gör lutar vi 

oss mot vår värdegrund Som hemma. Vi värdesätter  kompetensen hos varje individ och tillgodoser behovet av 

kompetensutveckling genom interna utbildningar. Våra medarbetare bygger långsiktiga relationer med våra 

kunder och detta är nyckeln till att vi funnits i snart 100 år och nu planerar för 100 till.
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Vår värdegrund Som hemma innebär att arbetet ska 
utföras som hemma, med en miljö som barn kan 
vistas och leva i. 
Att arbetet ska utföras som hemma innebär att arbetet kvalitetsmässigt ska utföras 

som vi själva skulle vilja ha det utfört hemma hos oss. Med en miljö som barn kan 

vistas i anspelar på arbetsmiljön vi eftersträvar och slutligen att leva i, vilket speglar 

vårt miljöarbete. Men Som hemma innebär även att vi ser oss som en familj, Sh- 

familjen, där gemensamt ansvar och laganda genomsyrar hela verksamheten. Oav-

sett vilken del av vår organisation du kommer i kontakt med ska du känna igen Sh, 

vad vi står för och vilken kvalitet vi levererar. Våra värdeord är ansvar, glädje och 

kompetens och vårt arbetssätt bygger på sunt förnuft; vi tar ansvar för varandra, för 

företaget och för kunden och är medvetna om att vi är en del av en helhet där var 

och en tar sitt ansvar för att varje uppdrag utförs och slutförs på bästa sätt och vi 

löser uppgiften tillsammans. Arbetsglädje ger bättre resultat, bättre hälsa och är en 

självklarhet. En grundförutsättning för arbetsglädje är en respektfull och trygg ar-

betsplats. Trivs vi och har kul på jobbet märks det hos både kunder och medarbetare. 

digt i processen, vilket spar både tid och pengar. Under 

hela processen har vi en transparent och öppen dialog 

med samtliga partners och efter hundratals partne-

ringprojekt vet vi att våra kunder är nöjda och känner 

sig trygga i projektets alla delar under hela resan fram 

till slutleverans och utvärdering.

Genom våra kunduppföljningar utvärderar vi hur vi har 

levt upp till kundens förväntningar från tidigt skede till 

projektets avslut. Genom att analysera bl.a. projektge-

nomförande, kompetenser, ekonomiska uppgörelser, 

dokumentation, kommunikation och överlämnande 

ger det oss värdefulla insikter på flera plan som vi direkt 

kan återkoppla in i organisationen. Det ger oss även 

data så vi kan mäta kundnöjdhet över tid.

Vi arbetar främst med uppdrag i Uppsala län och 

Stockholms län, men har även uppdrag i Gävle och har 

under året tecknat ett ramavtal med Västerås Stad. Våra 

fyra kontor ligger i Uppsala, Stockholm, Enköping och 

Östhammar.

Våra verksamhetsområden 
Vi är en totalentreprenör med unik spetskompetens 

inom våra verksamhetsområden bygg, sten, anlägg-

ning, trädgård, asfalt och betong. Det är en styrka att 

ha så många olika kompetenser och tjänster att erbjuda 

under ett och samma tak och det underlättar för våra 

kunder när de väljer entreprenör. Alla våra verksam-

hetsområden arbetar tillsammans som Ett Sh som tar 

ansvar för helheten vilket leder till en enklare kontakt-

väg för våra kunder.

Värdet vi skapar
Vi bygger hållbara städer och samhällen med nöjda 

medarbetare som har en trygg anställning på en säker 

arbetsplats. Våra medarbetare bygger i sin tur långsik-

tiga kundrelationer vilket ger ekonomisk tillväxt. Vi har 

sex verksamhetsområden och för att kunna bedriva 

vår verksamhet är vi beroende av ett antal resurser. I 

allt vi gör lutar vi oss mot vår värdegrund Som hemma. 

Den vägleder oss genom såväl ekonomiska som mil-

jömässiga och sociala perspektiv. Vi har även ett starkt 

samhällsengagemang på de orter vi verkar. Allt detta är 

svaret på varför våra medarbetare, kunder och samar-

betspartners väljer oss och det leder i sin tur till att vi 

når vår vision, våra långsiktiga mål och att vi bidrar till 

att FN:s globala mål i Agenda 2030 uppnås. Därmed 

känner vi oss trygga i att planera för 100 år till.
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Verksamhetsområden
Vi är stolta över att vara en totalentreprenör med unik spetskompetens inom ett flertal områden. Genom att arbeta 

som Ett Sh ansvarar vi för helheten, oavsett vilket eller vilka affärsområden som representeras i ett projekt. Det är 

en styrka att ha så många olika kompetenser och tjänster att erbjuda under ett och samma tak och det underlättar 

för våra kunder när de väljer entreprenör.

Bygg
Vi är mycket starka inom renoverings-, ombyggnads- 

och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) där vi löpande 

har stora uppdrag. Vi har lång och gedigen  erfarenhet 

av varsamma renoveringar i känsliga miljöer, såväl 

K-märkta fastigheter som vårdmiljöer, industrier eller 

säkerhetsklassade projekt. Inom nybyggnation bygger 

vi allt från bostäder till kontor och offentliga byggnader 

i samhällssektorn.

Vi har även en byggserviceavdelning som utför löpan-

de större renoveringar och ROT-arbeten. Med kort var-

sel kan de hjälpa våra kunder med serviceuppdrag och 

specialanpassade lösningar. Byggservice arbetar även 

med eftermarknadstjänster.

Sten
1923 startade verksamheten som ett stensätteri och 

den unika stenkompetensen finns kvar i allra högsta 

grad. Vi är kända för vår unika spetskompetens och 

yrkesskicklighet inom alla stenarbeten såsom fasader, 

markbeklädnad, konstverk, murar, kajer och valvkon-

struktioner. Dessa finns att se på bl.a. Vasamuseet, 

Strömkajen och Lokattens trappa vid Slussen i Stock-

holm. Vi är delaktiga från tidigt skede inom såväl ut-

redningar och detaljstudier som för ritningar och ut-

förande.

Anläggning
Vi utför schaktning, rörläggning, grundläggning och 

betonggjutning och är specialiserade på att i möjligaste 

mån arbeta cirkulärt i våra projekt genom att t.ex. åter-

vinna berg och jordmassor på plats. Vi bygger bl.a. in-

frastruktur med gator och all sorts media såsom värme, 

kyla, VA, el och tele och har även uppdrag med fjärr-

värme och fjärrkyla från de stora kraftbolagen. Vi an-

lägger stora parker, lekparker och grönområden som 

skapar öppna platser för välbefinnande och rekreation 

för våra medborgare, och anlägger dagvattendammar 

med den senaste tekniken för dagvattenhantering.

Trädgård
Vår trädgårdsavdelning har funnits i tio år och tillkom 

för att säkerställa grön kompetens på våra markpro-

jekt. Våra erfarna trädgårdsmästare planerar och utför 

alla typer av plantering och etableringsskötsel på våra 

projekt. Från projektering till garantibesiktning skapar 

vi hållbara, praktiska och vackra utemiljöer till bl.a. 

 kommuner och fastighetsbolag.

Asfalt
Genom dotterbolaget Sh Asfalt erbjuder vi asfaltering 

och markberedning av såväl flygplatser och vägar som 

mindre garageuppfarter. Vi kan leverera anpassade hård-

gjorda ytor för tung och intensiv belastning för inom- 

eller utomhusbruk där vår styrka är avancerade asfalte-

ringsarbeten utförda av våra anställda medarbetare. Vi 

tar helhetsansvar från markberedning till asfaltering samt 

erbjuder underhållsavtal.

Betong
JMG Betong, som är bolagets senast förvärvade dot-

terbolag, utför alla typer av betongarbeten såsom 

formning, armering och gjutningar. De är experter på 

att isolera, armera och gjuta grunder och stommar ut-

ifrån behov och krav på värmekonduktivitet samt ned-

tagning av laster. Tillsammans med systerbolaget APJ 

Prefab erbjuder de även prefabricerade betongelement 

som närproduceras i deras egen fabrik strax norr om 

Stockholm.
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Långsiktiga mål
 Vi arbetar strategiskt och målmedvetet för att nå vår vision om att vara den mest hållbara aktören i branschen och 

kundernas och de anställdas självklara förstahandsval. Våra mål är att växa långsiktigt och kontrollerat, ha en lön

sam tillväxt med robust och hållbart resultat, minska vårt klimatavtryck och bidra till nytänkande och en hållbar 

samhällsutveckling. I alla våra beslut tar vi hänsyn till såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala perspektiv 

och förstår vikten av att balans råder mellan de tre vågskålarna. I allt vi gör lutar vi oss mot vår värdegrund Som 

hemma, vilket ger oss en tydlig och värdefull kompass för hur vi ska agera.

Ha en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt 

Vara en trygg och pålitlig samarbetspartner 
som tillsammans löser kundens uppdrag

Vara de anställdas självklara förstahandsval 

Bidra till nytänkande 

Bidra till hållbar samhällsutveckling

FINANSIELLA ÄGARDIREKTIV UTFALL 

Vi ska växa kontrollerat mot en årlig omsättning om 2,5 miljarder kronor. 1 590 Mkr 

Vi ska ha en långsiktigt ekonomisk tillväxt med en vinst för hela bolaget som uppgår till minst 3%. 2,7%

Vi ska ha en soliditet om minst 25%. 31%

Som en effekt av pandemin samt en längre lågsäsong för vår markavdelning till följd av den kalla vintern har året präglats av en minskad om-

sättning inom alla våra affärsområden. Den minskade omsättningen har inneburit en lägre beläggning av våra anställda vilket leder till en viss 

negativ effekt på vår lönsamhet jämfört med tidigare år.
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Bolagsstyrning 

Sh bygg, sten och anläggning är ett familjeägt bolag 

med en extern styrelse vilken tillför perspektiv och 

 viktig kompetens från andra branscher. Styrelsen tar ut-

gångspunkt i ägardirektivet och beslutar om strategier 

och mål som säkerställer en långsiktigt hållbar utveck-

ling av verksamheten, detta utgör bolagets  affärsplan. 

Styrelsen har även en kontrollerande funktion där de 

har det yttersta ansvaret för att företaget följer gällande 

lagar och förordningar. Styrelsen är jämställd och be-

står av fem ordinarie styrelseledamöter, två adjungera-

de arbetstagarrepresentanter samt bolagets vd, även 

hon adjungerad. Styrelsen har ett tätt samarbete med 

vd och den operativa verksamheten och har årliga mö-

ten med bolagets ledningsgrupp. 

Ledningsgruppen tillsammans med vd har, på uppdrag 

av styrelsen, det operativa ansvaret för att genomföra 

och följa upp företagets strategier och mål. Lednings-

gruppen ansvarar för att bryta ner de långsiktiga målen 

i affärsplanen till kortsiktiga och konkreta mål och akti-

viteter. Aktiviteterna sammanställs till en årlig verksam-

hetsplan som kontinuerligt följs upp under året. Målen 

talar om vilka fokusområden som bolaget har valt för 

innevarande år och aktiviteterna beskriver vad de olika 

affärsområdena och stödfunktionerna ska göra för att 

vara med och uppfylla verksamhetsmålen.

Med våra digitala verksamhetsstyrningssystem ser led-

ningen till att det finns en framdrift i verksamhetsplanen 

och att aktiviteterna genomförs enligt plan samt att verk-

samheten bedrivs enligt fastställda  rutiner och processer. 

Systemen skapar struktur för företagets alla policyer och 

dokument samt förenklar och  stödjer hela processen 

från strategisk affärsplanering, genomförande och upp-

följning till sammanställning och analys. Under 2021 har 

vi startat ett flertal digitaliseringsprojekt som syftar till att 

förenkla, systematisera och utveckla det operativa arbe-

tet. Planen är att implementera ett antal nya styrverktyg 

under 2022 för att kunna säkerställa en långsiktigt mo-

dern, effektiv och framåtriktad verksamhet.

Hållbarhetspolicyn är ett av våra viktigaste styrdoku-

ment för att bygga en hållbar framtid för oss och hela 

vårt samhälle. I varje beslut som fattas på alla nivåer i 

koncernen; stora, små, vardagliga och långsiktiga, tas 

hänsyn till hållbarhetsaspektens tre vågskålar – den 

ekonomiska, den miljömässiga och den sociala.

Riskhantering är också en viktig del i styrningen av vår 

verksamhet för att säkerställa ett långsiktigt hållbart 

bolag. Syftet är att skydda genomförandet av affärspla-

ner och förverkligandet av affärsmålen från oönskade 

händelser. Genom riskhantering ökar vi vår förmåga att 

stå emot, återhämta oss, vidareutvecklas och levere-

ra även i anslutning till en oönskad händelse. Vår risk-

hanteringsgrupp jobbar med det strategiska riskarbetet 

och har tydliga styrdokument att följa. De ansvarar, till-

sammans med ledningen, för att kontinuerligt följa upp 

bolagets riskhantering.

Vi är certifierade enligt BF9K, ett lednings- och pro-

duktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, mil-

jö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en 

ISO-certifiering men är direkt anpassat för byggbran-

schen. Vi följer BF9K-kraven och har ett systematiskt 

arbetssätt motsvarande det som finns i ISO-standar-

derna. Produktcertifieringen är ett bevis på att vår verk-

samhet har ett fungerande system för verksamhets-

styrning som genom intern och extern revision hålls 

vid liv och ständigt förbättras. Certifieringen är även ett 

bevis på att systemet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

(KMA) följer en beprövad och strukturerad process. Vi 

bedriver fortlöpande utbildningar inom vårt kvalitets-

arbete och vidareutbildar våra medarbetare inom alla 

våra yrkeskategorier. Detta gör att våra kunder alltid 

kan känna sig trygga med vår kompetens.

Bolagsstyrningen säkerställer att vi arbetar strategiskt och målinriktat för att nå våra mål, bibehålla vår långsik

tiga strategi, tillförsäkra marknadsnärvaro och konkurrenskraft samt vara med och säkerställa att FN:s globala 

 hållbarhetsmål 2030 nås. Vi utvecklas och bygger framtid med ett långsiktigt synsätt tillsammans med våra med

arbetare, kunder, leverantörer, underentreprenörer och partners. Det är viktigt att vi alla jobbar mot en hållbar 

framtid ur såväl ekonomiska och miljömässiga som sociala perspektiv. 
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Samhällsengagemang
Vårt samhällsengagemang är starkt på de orter där vi verkar. Vi tar ansvar för att bygga hållbara städer och sam

hällen med framtidshopp där människor och företag ska kunna utvecklas i rätt riktning. Vår sponsringspolicy 

är tydlig. Några av förutsättningarna för ett bra samhällsklimat är jämställdhet, mångfald och allas möjlighet 

till en meningsfull fritid med goda förebilder. Vi ser att byggbranschen och idrottsvärlden står inför likartade 

utmaningar när det gäller jämställdhet och vi arbetar ständigt med att göra skillnad och jämna ut den sneda 

fördelningen. 

Vi samarbetar med lokala klubbar och organisationer som 

jobbar med jämställdhet och mångfald, har breda ungdoms-

satsningar, arbetar med sociala projekt och är tydliga med att 

all sponsring fördelas lika mellan dam- och herrverksamhe-

terna. Inom idrotten stödjer vi både lag på elitnivå och i de 

lägre divisionerna. Bland elitlagen hittar ungdomarna fram-

gångsrika förebilder. Övriga satsningar gör att fler kan vara 

med redan från unga år och upptäcka rörelseglädje, lek, ge-

menskap och en plats i samhället. Några av dem kanske till 

och med ser oss som en potentiell arbetsgivare eller leveran-

tör och vill vara med och bygga framtid med oss.

Sedan ett par år är vi FairPaycertifierade. FairPay är en stif-

telse som arbetar för att alla ska få idrotta på lika villkor och 

att bidragen till idrottsklubbar ska fördelas jämställt. Lagidrott 

rimmar med våra egna värdeord ansvar, glädje och kompe-

tens. Laganda bygger på ansvarstagande och glädje såväl 

som på både enskild och gemensam kompetens. 

Vi stöttar IK Uppsala fotboll genom verksamheten Ronja-

bollen där unga flickor som inte har någon naturlig ingång till 

föreningslivet får prova på idrott och rörelse i en trygg miljö. 

Självförtroendet stärks genom lagspel och samtal om allas 

lika rättigheter, jämställdhets- och integrationsfrågor. 

Vi stöttar Hoppfull framtid, ett projekt som drivs av Sirius 
Bandy med syfte att skapa trygga mötesplatser och erbjuda 

aktiviteter för barn och unga från utsatta områden i Uppsala. 

Verksamheten bedrivs i samarbete med Uppsala kommun, 

näringsliv och skolor i Uppsala med aktiviteter där barnen får 

träffa trygga vuxna förebilder genom klubbens elitseriespe-

lare.

Vi stöttar fotbollssektionen i Östhammars Sportklubb, ÖSK. 
Verksamheten drivs genom ideella insatser och föreningen 

arbetar aktivt för att öka engagemanget bland föreningens 

medlemmar och skapa förutsättningar för att få fram enga-

gerade ledare. 

Vi är engagerade i Ung Företagsamhet, en organisation där 

gymnasieungdomar får träna och utveckla kreativitet, före-

tagsamhet och entreprenörskap genom att starta, driva och 

avveckla riktiga företag. Vi är även engagerade i ”Framtidskoll” 

där representanter från oss informerar elever i årskurs åtta om 

byggbranschens olika yrken och utbildningar för att i god tid 

förbereda dem inför gymnasievalet i årskurs nio. Inom bygg-

branschen finns ett stort behov av arbetskraft och genom 

gymnasievalet kan eleverna vara med och påverka sin framtid 

genom att välja en bransch där det finns gott om jobb. 

Vi stöttar Uppsala Stadsmission genom att låna ut en av våra 

lokaler till Matcentralen som är Uppsala Stadsmissions cen-

trallager för hantering mat som skänkts från livsmedelsbuti-

ker istället för att kastas bort. Här omvandlas matsvinnet till 

matkassar som delas ut till människor som lever i social och 

ekonomisk utsatthet. Vi har även skänkt möbler och inred-

ning som blev över vid flytten till vår nya hemvist i Uppsala. 

Under hösten inlett ännu ett samarbete genom att tillsam-

mans synliggöra och lyfta ungdomsverksamheten Unga Sta-

tion i Uppsalastadsdelen Gränby. Verksamheten erbjuder en 

mötesplats med trygga vuxna där ungdomar kan få stöd och 

vägledning när livet blir för krångligt eller svårt. Här finns vux-

na att prata med, läxhjälp, hjälp med att söka extrajobb eller 

praktikplats.

Vi stöttar Vallentuna innebandyklubb och föreningens Sum-

mercamp. Bidraget går specifikt till ungdomsledarnas löner 

och fem gratisplatser till Fritidshjälpen, en ideell organisation 

som hjälper familjer i behov. Klubben gör skillnad genom att 

erbjuda en plats och ett sammanhang för alla, oavsett kun-

skap och ambitionsnivå. Klubbens etablerade spelare är tryg-

ga förebilder för de yngre vilket skapar en stark klubbkänsla, 

något som förstärktes ytterligare när de klev in som ledare på 

årets Summercamp.

Vi har i flera år stöttat Idéträdgårdarna i Enköping. Staden 

är känd för sina fantastiska parker och Idéträdgårdarna är ett 

studentdrivet examensarbete från trädgårdsmästarutbild-

ningen på Yrkeshögskolan i Enköping. I 15 år har de anlagt 

trädgårdar längs Åpromenaden vid Enköpingsån. Årets tema 

var ”Välbefinnande i det gröna” och lockade tusentals besö-

kare.

Vi stöttar Östhammar Friidrott, en ideell förening som satsar 

stort på barn- och ungdomsverksamhet. Alla kan vara med 

på friidrott och här erbjuds roliga träningsmöjligheter för barn 

och ungdomar i Östhammars kommun såsom friidrottskul 

för yngre barn och träningsläger och tävlingar för äldre barn 

och ungdomar. Föreningen har i över 40 år arrangerat ter-

rängserien Hålligång i Skogen och arrangerar även det årliga 

Stadsloppet.

Vi stöttar Uppsala baskets damlag och deras initiativ Open 

basketball och fritidsverksamheten Gameplan Uppsala där 

barn och ungdomar ges möjlighet till en meningsfull fritid 

genom att träffas och träna basket och andra aktiviteter med 

lagets spelare som ledare, inspiratörer och starka förebilder. 
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– Vi är djupt tacksamma över att 
Sh bygg, sten och anläggning går 
in och stöttar Akademiska sjukhu-
sets barnfond. Det betyder oerhört 
mycket för oss och innebär att vi 
kan hjälpa till att göra vardagen för 
barnen och deras familjer en aning 
ljusare under en lång tid framöver, 
säger Maria Ronga som är ordfö-
rande i fonden.

Vi stöttar Akademiska sjukhusets barnfond vars bä-

rande idé är att låta det friska i det sjuka barnet att växa. 

Vi jobbar inte bara med bygg och anläggning utan byg-

ger även hållbara samhällen och vill bidra till att invå-

narna mår så bra som möjligt. Vi har många projekt på 

gång på sjukhusområdet, både in- och utvändigt, och 

har kommit i kontakt med den barn- och ungdoms-

verksamhet som möjliggörs tack vare fonden. Som 

partner kan vi vara med och bidra till att barnen som 

vårdas på sjukhuset får tänka på annat en stund och 

göra deras och familjernas tillvaro lite lättare. Genom 

besök från clowner, magiker och sjukhushundar sking-

ras tankarna hos de sjuka barnen och skrattet ligger lite 

närmare till hands.

– Vi har försökt få till ett läger för 
bara flickor i många år nu, säger 
Henrik Norell, huvudtränare för 
Fanna BKs damlag. Tack vare sam-
arbetet med Sh bygg, sten och an-
läggning kunde vi nu äntligen ge-
nomföra det! För att kunna erbjuda 
alla att vara med är det viktigt att 
det inte kostar något för deltagarna 
och det generösa bidraget gjorde 
detta möjligt. Det känns helt fantas-
tiskt, avslutar Henrik.

I somras arrangerade vi Sh bygg Flickcamp tillsammans 

med klubben Fanna BK i Enköping. Vi bjöd 50 deltagare 

på fotbollsskola med träning, samarbetsövningar, mellan-

mål och lunch. Ledarna spelar i Fanna BKs damlag och 

under lägret fick deltagarna lära känna dem som trygga 

och starka förebilder. De kvinnliga ledarna fick chans att 

inspirera de yngre deltagarna till träning och lagsport och 

Fanna BK vill, precis som fotbollen i stort, få in fler kvinnli-

ga spelare och även fler kvinnliga tränare på sikt.

Sh bygg Flickcamp 

sommaren 2021

Anders Karlsson från Sh bygg, sten 

och anläggning och Maria Ronga från 

Akademiska sjukhusets barnfond
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Vår 
hållbarhets-
strategi
Sh bygg, sten och anläggning ska växa kontrollerat, hållbart 

och i rätt riktning för att nå våra långsiktiga mål, vår vision 

och bidra till att FN:s globala mål nås 2030. Vårt strategiska 

hållbarhetsarbete är uppdelat i tre områden; anställda med-

arbetare, långsiktig tillväxt och minskat klimatavtryck. Vi har 

tagit fram åtta fokusområden som vi arbetat med under året. 

Vi anlägger parker och grönområden som skapar öppna platser för välbefinnande och rekreation för våra medborgare, och 

anlägger dagvattendammar med den senaste tekniken för dagvattenhantering. På uppdrag av Uppsala kommun har vi anlagt 

en ny park med dammanläggning för rening och fördröjning samt VA-ledningar i stadsdelen Rosendal sydväst om Uppsala. 

Vår trädgårdsgrupp har planterat drygt 13 000 växter och jobbar löpande med skötseln. 

Både människor och djur ska känna sig välkomna hit och i parken som ligger mellan de många bostadshusen finns både 

insekts- och grodhotell. Femton olika fågelholkar var beställda men fastnade i leveransen på grund av pandemin, så en av våra 

händiga anläggare fick bygga dem i stället. På bilden slår en av våra trädgårdsmästare, Malin Gavelin, den vackra blomster-

ängen som sedan fick ligga och fröa av sig någon vecka innan gräset plockades upp.
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FN:s globala hållbarhetsmål

Sh bygg, sten och anläggning ska växa kontrollerat, 

hållbart och i rätt riktning. För att nå FN:s mål till 2030 

behöver alla aktörer i samhället bidra och vi tar där-

för ett aktivt ansvar för att nå Sveriges måluppfyllelse. 

Vi har analyserat vår påverkan på samtliga globala mål 

för att identifiera var vi som bolag har störst möjlighet 

att påverka. Vi har gått igenom de områden där vi kan 

bidra positivt till att lösa framtidens hållbarhetsutma-

ningar och nå de globala målen, men även satt fokus 

på de områden där vi idag har en viss negativ påverkan 

på samhälle och miljö. För att vara säkra på att vi foku-

serar på rätt saker i affärs- och verksamhetsplanerna 

har vi under året gjort en omprioritering gällande var vi 

har möjlighet att öka vår positiva påverkan och minska 

vår negativa påverkan på de globala målen. 

Liten möjlighet att påverka

Medelstor möjlighet att påverka

Stor  möjlighet  att påverka

Störst  möjlighet att påverka

Vår kärnverksamhet

I september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 med globala mål för 

en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Resolutionen innebär att alla FN:s 193 medlemssta

ter förbundit sig att arbeta för att uppnå en bättre värld till år 2030 och det är den mest ambitiösa agendan för 

hållbar utveckling som någonsin antagits. I agendan finns 17 globala mål och 169 delmål för att t.ex. bekämpa 

klimatförändringarna, bygga hållbara städer och samhällen, öka jämställdhet och bidra till anständiga arbets

villkor och ekonomisk tillväxt.
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VÅR KÄRNVERKSAMHET DÄR VI HAR ALLRA STÖRST PÅVERKAN

Att bygga hållbara städer och samhällen (mål 11) är vår kärnverksamhet. Vi har 

en lång och gedigen erfarenhet av detta då vi funnits i bygg- och anläggnings-

branschen i snart 100 år. Vi siktar nu mot 100 år till och för att det ska bli möj-

ligt fortsätter vi att bygga med hög kvalitet och ta stort ansvar för varje steg i hela 

processen. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår verksamhet och kommer ha ett 

fortsatt starkt fokus på hur vi kan bidra till mer hållbara städer och samhällen under 

kommande år. Vi vill inte vara vilken byggfirma som helst, utan vi vill vara framtidens 

ledande samhällsbyggare.

STÖRST MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) och hållbar konsumtion 
och produktion (mål 12) är de globala mål där vi har störst möjlighet att påverka. Vår 

bransch står inför stora utmaningar gällande att säkra goda och trygga arbetsvillkor 

och att minska vår negativa miljöpåverkan genom inköp, hantering och återvinning 

av material. I varje projekt erbjuder vi resurseffektiva lösningar, säker avfallshante-

ring och så långt det är möjligt återvinner och återbrukar vi material. Vår ambition är 

att ligga i framkant och därigenom bidra till fler goda arbetstillfällen, en stark tillväxt 

i vår region och en mer effektiv resursanvändning. Vi tar ansvar genom att arbeta 

förebyggande med att undvika olyckor på våra arbetsplatser. Vi jobbar även med 

att undvika negativ fysisk och psykisk påverkan på våra medarbetare och har såklart 

nolltolerans mot diskriminering. Som en stark aktör och arbetsgivare bidrar vi till 

ekonomisk tillväxt i samhället på de orter vi verkar. 

STOR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

I år har vi omprioriterat de mål där vi anser oss ha stor möjlighet att påverka och 

jobbar med hållbar energi för alla (mål 7), minskad ojämlikhet (mål 10) och att 

bekämpa klimatförändringarna (mål 13). Vi arbetar med dessa mål genom att för-

bättra vår energieffektivitet, tillämpa åtgärder för minskad diskriminering och mer 

klimatsmarta lösningar till våra kunder genom t.ex. energisnåla installationer och 

genom att välja mer miljövänliga material. Vi har dock en lång väg kvar att gå för att 

minska vårt avtryck på klimatet och kommer förbättra arbetssättet ytterligare under 

2022 genom att kartlägga vår påverkan för att därefter ytterligare kunna minska vår 

negativa påverkan för varje år.

MEDELSTOR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Vi arbetar ständigt för en ökad jämställdhet (mål 5) inom företaget, byggbranschen 

och samhället. Vi har möjlighet att påverka genom att vara med och göra bygg- och 

anläggningsbranschen attraktiv för alla, oavsett kön, genom att påverka utbildning-

ar och värderingar. Med vår värdegrund Som hemma har vi ett mer jämställt arbets-

klimat. God hälsa och välbefinnande (mål 3), hållbar industri, innovationer och in
frastruktur (mål 9) och ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) har vi också en 

relativt begränsad möjlighet att påverka då dessa faktorer i högsta grad beslutas av 

projektbeställaren, men med vår långa erfarenhet och kompetens agerar vi utmärk-

ta rådgivare då vi kommer in tidigt i projekten, speciellt i våra partneringprojekt. För 

att bidra till fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) arbetar vi dagligen ge-

nom att hålla en hög affärsetik och säkerställa goda och långsiktiga relationer med 

våra leverantörer och partners. 

LITEN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Ingen fattigdom (mål 1), ingen hunger (mål 2), rent vatten och sanitet för alla (mål 
6), god utbildning för alla (mål 4), hav och marina resurser (mål 14) och genom
förande och globalt partnerskap (mål 17) är de mål vi har lägst möjlighet att påver-

ka då de inte är direkt kopplade till vår dagliga verksamhet. Dessa mål kan vi påverka 

främst genom inköp, partnerskap och andra aktiviteter utanför vår kärnverksamhet. 

Det betyder inte att dessa mål är mindre viktiga, men för att vi på bästa sätt ska bidra 

till genomförandet av hela Agenda 2030 fokuserar vi vårt arbete på de områden där 

vi har mest möjlighet att påverka. 
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Intressentdialog  

Våra intressenter är våra medarbetare, underentre-

prenörer, kunder, ägare, myndigheter och lagstiftare, 

kommuninvånare, leverantörer och partners. Vi har 

kompletterat vår tidigare intressentdialog med att un-

der hösten genomföra en både bredare och djupare 

dialog för att identifiera väsentliga frågor och vilka för-

väntningar våra samarbetspartners har på oss i dessa 

frågor. Utöver att genomföra en enkät gavs utrymme 

för öppna diskussioner. Svaren ligger till grund för att vi 

fokuserar på rätt områden i vår verksamhetsplan och i 

vårt långsiktiga arbete för ett hållbart samhälle.

 
Frågorna i intressentdialogerna rör bl.a. affärsverk-

samhet, ledarskap, arbetsklimat, medarbetare, socialt 

ansvar, affärsetik och yttre- och inre miljö. Svaren ger 

oss insikt om vilka frågor som våra samarbetspartner 

tycker är viktiga att vi fokuserar på, samt en djupare in-

sikt i hur olika våra kunder prioriterar beroende på om 

de tillhör den privata eller offentliga sektorn.  

  
Under året har vi genomfört ett stort hållbarhets

arbete genom ett antal workshops. Det resulterade i 

en ännu mer strukturerad hållbarhetsstrategi med ett 

antal nya fokusområden och en tydlig prioritering hur 

vi ska jobba med dem. Denna väsentlighetsanalys lig-

ger till grund för verksamhetsplanen 2022 men under 

2021 jobbade vi som planerat med våra tre tidigare 

områden; anställda medarbetare, långsiktig tillväxt och 

minskat klimatavtryck.

Att genomföra intressentdialoger är en av många delar i vårt strategiska hållbarhetsarbete. Våra intressenter 

ger oss en djupare insikt i vad de tycker är viktigt för att vår gemensamma tillvaro ska vara hållbar, samtidigt 

som vi fokuserar på att göra bra affärer och följer vårt ledord om att ta ansvar. För oss är alla åsikter värdefulla 

och ger oss en bättre förståelse för när och varför våra intressenter är stolta över att ha oss som leverantör 

eller partner. Att ha en öppen och transparent relation hjälper oss att fokusera på rätt frågor i vårt strategiska 

hållbarhetsarbete.  
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Strategi
Vårt strategiska hållbarhetsarbete är uppdelat i tre 

områden; anställda medarbetare, långsiktig tillväxt 

och minskat klimatavtryck. Dessa områden täcker 

allt ifrån våra dagliga beslut till hur vi samverkar med 

våra kunder och leverantörer. Efter internt arbete och 

resultatet av våra intressentdialoger har vi tagit fram 

åtta fokusområden till verksamhetsplanen som vi ar

betat med under året. Vi presenterar dem närmare på 

kommande sidor.
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Risker och 
policyer 
I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat ett an

tal risker och hur vi kan minimera dem genom att 

vidta förebyggande åtgärder genom policyer och 

styrning. Vi får behålla våra anställda medarbe

tare genom att erbjuda säkra arbetsmiljöer, ett 

vänligt och tryggt arbetsklimat och erbjuda kom

petensutveckling. En stabil ekonomi grundar sig i 

väl genomtänkta beslut och självklart ett absolut 

motstånd mot mutor och korruption. Och varje 

dag blir vi bättre på att minska vårt klimatavtryck 

bl.a. genom kloka materialval, avfallshantering 

och minskat antal transporter.

OMRÅDE RISKER POLICYER STYRNING

Anställda   
medarbetare

Personal • Psykisk och fysisk ohälsa, exklude-
ring och diskriminering

• Behålla och utveckla nödvändig 
kompetens

• Hållbarhetspolicy
• Kvalitetspolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Policy för likabehand-

ling och mot diskri-
minering, trakasserier 
och kränkningar 

• Drogpolicy
• Trafiksäkerhetspolicy

• Affärsplan
• Verksamhetsplan
• Skyddskommitténs arbete 
• Projektspecifika arbetsmiljö-

planer
• Skyddsronder
• Personalhandbok
• Arbetsmiljöhandbok
• Utbildning via Sh Akademin
• Plan för likabehandling
• Uppförandekod

Långsiktig  
tillväxt

Sociala 
förhållanden

• Direkt och indirekt påverkan i sam-
hället genom våra utförda projekt

• Utanförskap med hänsyn till digitali-
sering

• Hållbarhetspolicy
• IT och informationssä-

kerhetspolicy

• Affärsplan
• Verksamhetsplan
• Interna föreskrifter, informa-

tionssäkerhet

Mänskliga 
rättigheter

• Indirekt påverkan genom inköp och 
leverantörer som inte lever upp till 
ställda krav

• Hållbarhetspolicy
• Miljöpolicy
• Kvalitetspolicy

• Rutin för inköp
• Rutin för leveransbedömning

Anti
korruption

• Korruption: Missbruk av förtroen-
deställning för egen vinning genom 
tagande av muta. Muta: Medarbetare 
tar emot, utverkar löfte om eller be-
gär muta för sig själv eller för någon 
annan

• Uppförandekod
• Etik och moralpolicy

• Utbildningar via Sh Akademin

Minskat  
klimatavtryck         

Miljö • Direkt påverkan genom avfalls-
hantering, energianvändning och 
transporter, indirekt påverkan genom 
inköp och materialval, transporter 
och tjänsteresor

• Extrema vädersituationer och  
klimatförändringar

• Hållbarhetspolicy
• Miljöpolicy
• Kvalitetspolicy
• Förmånsbilpolicy

• Affärsplan
• Verksamhetsplan
• Rutin för inköp
• Rutin för val av material och 

kemikalier
• Rutiner för skydds-och  

miljöronder
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ANSTÄLLDA MEDARBETARE
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SOM 
HEMMA

Energi och 
transporter

Stabil 
ekonomi

Materialanvändning 
och avfall

Kund- och
leverantörsrelationer

Säkerhet och 
hälsa

Jämställdhet 
och mångfald

Digital 
utveckling

Kompetens-
utveckling

Fokusområden och strategi

Vi jobbar målmedvetet för att nå vår vision, våra mål och bidra till att nå FN:s globala hållbarhetsmål till 2030. 

Vårt strategiska hållbarhetsarbete är uppdelat i tre områden; anställda medarbetare, långsiktig tillväxt och minskat 

klimatavtryck. Dessa områden täcker alltifrån våra dagliga beslut till hur vi samverkar med våra kunder och 

leverantörer. Efter internt arbete och tidigare intressentdialoger har vi tagit fram åtta fokusområden till vår 

verksamhetsplan som vi arbetat med under året. 

I allt vi gör lutar vi oss mot vår värdegrund Som hemma, vilket ger oss en tydlig och värdefull kompass.
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ANSTÄLLDA MEDARBETARE
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SOM 
HEMMA

Energi och 
transporter

Stabil 
ekonomi

Materialanvändning 
och avfall

Kund- och
leverantörsrelationer

Säkerhet och 
hälsa

Jämställdhet 
och mångfald

Digital 
utveckling

Kompetens-
utveckling

Fokusområden, mål 
och  resultat
Efter internt  arbete och våra intressent dialoger har vi  tagit fram åtta fokusområden till vår  verksamhetsplan som vi 

 arbetat med  under året;  säkerhet och  hälsa, kompetens utveckling,  jämställdhet och mångfald, stabil ekonomi, digi

tal  utveckling, kund och leverantörs relationer, energi och transporter och material användning och avfall.

FOKUSOMRÅDE MÅL RESULTAT

Säkerhet och hälsa

Långsiktigt mål:
Nollvision för arbetsplats
olyckor 

Vi ska öka medvetenheten om 
psykosociala och fysiska arbets-
miljörisker

Syfte: Att främja hälsa och mot-
verka ohälsa

Våra anställda genomgått byggbranschens obligatoriska utbildning 
Safe Construction Training, hälsoundersökning med uppföljning 
har ägt rum, ett pilotprojekt för att mäta trivseln på arbetsplatsen 
är genomfört och implementeras under nästa år. Användandet av 
BIA-appen har ökat ytterligare, vilket bidrar till att olyckor och tillbud 
kan förhindras och vi utbildar oss i Byggbranschens säkerhetspark.

Kompetensutveckling

Långsiktigt mål: 
Bibehålla kompetensen i 
företaget

Vi ska tydliggöra kompetensbehov 
och karriärvägar och utmana till 
personlig utveckling

Syfte: Vi ska utveckla våra medar-
betare, d.v.s. vårt humankapital

Vi har sett över alla befattningsbeskrivningar för att säkerställa att vi 
inte saknar några kompetenser. För att erbjuda kompetensutveckling 
och karriärmöjligheter inom företaget har vi utökat antalet utbildning-
ar i Sh Akademin.

Jämställdhet och mångfald 

Långsiktigt mål: 
Ingen diskriminering, ökad 
mångfald

Vi ska öka och främja jämställdhet 
och mångfald

Syfte: Att inkludera människors 
olikheter är en framgångsfaktor i 
att vara det mest attraktiva entre-
prenadföretaget

Vi har antagit en ny likabehandlingsplan och en ny policy för lika 
behandling och har utbildat chefer och ledare i dessa. Vi samarbetar 
med flera utbildningar och välkomnar praktikanter och lärlingar till 
oss.

Stabil ekonomi

Långsiktigt mål: 
Ett robust och hållbart 
resultat  

Vi ska ta till vara på vår uppfin-
ningsrikedom och uppmuntra till 
hållbara idéer

Syfte: Att utveckla vårt entrepre-
nörskap och främja en tillåtande 
kultur med avseende på nya 
lösningar

Tillsatt en verksamhetscontroller för att upprätta bättre rutiner och 
enhetliga ekonomiska kontroller i våra projekt. Vi växer geografiskt 
genom att vi tecknat ett nytt ramavtal i Västerås, och har tagit större 
marknadsandelar i Gävle.

Digital utveckling

Långsiktigt mål:  
Ett innovativt och effektivt 
arbetssätt

Vi ska effektivisera, standardisera 
och dokumentera våra adminis-
trativa processer och arbetssätt 
samt uppmuntra och stötta 
pilotprojekt 

Syfte: Att förbättra våra repetitiva 
och återkommande arbetsuppgif-
ter, d.v.s. vårt strukturkapital

Vi har anställt två nya medarbetare för att hjälpa de som har frågor 
kring den nya tekniken och vi erbjuder utbildningar för att öka 
den digitala kompetensen via Sh Akademin. Vi har startat ett antal 
digitaliseringsprojekt under året, bl.a. har vi implementerat ett nytt 
kalkylprogram som underlättar hanteringen av Co

2
-rapportering.

Kund och leverantörs
relationer:

Långsiktigt mål: 
Vara förstahandsvalet 

Vi ska öka nyfikenhet och närmare 
samverkan med varandra internt 
samt med kunder och leveran-
törer

Syfte: Att öka affärsmannaskap 
och djupare samverkan

Vi tar ansvar från tidigt anbudsskede till projektavslut och transparent 
kundutvärdering och har ökat antalet kunduppföljningar markant un-
der året. Genom att arbeta som Ett Sh ansvarar vi för helheten oavsett 
vilket eller vilka affärsområden som representeras i ett projekt, vilket 
underlättar för våra kunder när de väljer entreprenör.

Energi och transporter

Långsiktigt mål: 
Minska våra Co

2
utsläpp 

Vi ska jobba för att förorda det 
miljövänligare alternativet och 
underlätta för klimatsmarta val av 
system, material och arbetssätt

Syfte: Vi ska utmana oss själva och 
vår bransch till större miljömed-
vetenhet

Till våra projekt hyr vi in klimatsmarta maskiner och verktyg. Vi byter 
successivt ut våra servicebilar till nya bättre miljöklassade bilar och 
elbilar, vår nya förmånsbilpolicy premierar miljömässigt hållbara for-
don. Vi har implementerat en programvara som hanterar lagkravet att 
redovisa klimatavtrycket för en byggnad redan i kalkylskedet.

Materialanvändning och 
avfall

Långsiktigt mål: 
Öka andelen återanvänt 
avfall

Vi har anställt en egen miljöspecialist som kopplas in där det uppstår 
miljöfrågor. I våra partneringprojekt kommer vi in tidigt i processen 
och fungerar som rådgivare och kan då påverka bl.a. materialval. Vi 
genomför utbildningar i avfallshantering och minskar materialan-
vändningen då vi återvinner mer och mer massor och material i våra 
projekt.

3 1Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1
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Vi jobbar mot en hållbar framtid och inom 

hela koncernen tar vi hänsyn till såväl eko-

nomiska som miljömässiga och sociala per-

spektiv. Det är viktigt att balans råder mellan 

de tre vågskålarna.

3 2 Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1
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Anställda 
medarbetare

Långsiktig 
tillväxt

Minskat
klimatavtryck

Läs mer om våra tre områden
på kommande uppslag.

3 3Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1
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Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor. För att bidra 

till en säkrare arbetsmiljö jobbar vi med BIA-appen, B för 

byggbranschen och IA för avvikelser, där våra medarbe-

tare rapporterar in avvikelser i arbetsmiljön. I princip alla 

våra medarbetare har appen nerladdad i sin mobiltelefon. 

Detta har lett till att antalet inrapporterade tillbud ökat 

markant de senaste åren, men det ser vi som positivt då 

varje rapporterat tillbud bidrar till att nya olyckor kan för-

hindras. Även risker och miljöavvikelser rapporteras. Vi 

arbetar systematiskt med uppföljning och förebyggan-

de arbete och skyddskommittén med alla skyddsombud 

sammanträder fyra gånger per år. Dessutom görs skydds- 

och miljöronder i våra projekt minst varannan vecka. Vi 

gör APD-planer (arbetsplatsdispositionsplaner) och kan 

därigenom på ett tidigt stadie redogöra för hur vi avser att 

utforma arbetsplatsen. Vi kan på ett tydligt sätt redovisa 

var utrymningsvägar, första förband och återsamlings-

platser finns och att transportvägar och lagringsplatser är 

tillgängliga.

Safe Construction Training är byggbranschens digitala 

introduktionsutbildning för säkerhet inom arbetsmiljö-

området. Från och med 1 juli 2021 är utbildningen obli-

gatorisk för oss som är medlemmar i Byggföretagen. 

Våra anställda har genomgått den och därigenom fått 

goda kunskaper som skyddar individen själv och hans 

eller hennes medarbetare genom att förebygga och 

undvika risken för skador och olyckor.

Vi fokuserar på förebyggande hälsoarbete. Forskning 

visar att den bästa vägen till sänkt sjukfrånvaro –  eller 

ökad frisknärvaro  –  är genom långsiktigt förebyggan-

de arbete. Vart tredje år får våra medarbetare genom-

gå en omfattande hälsoundersökning och den senaste 

genomfördes under hösten 2021. Vår företagshälso-

vård har en ambulerande husbil som besöker våra yr-

kesarbetare och tjänstemän i produktion för att enklare 

kunna genomföra undersökningarna. Vi slipper långa 

resvägar till hälsovården och produktionsbortfall. Vårt 

långsiktiga mål är att för varje år sänka sjukfrånvaron 

och vi arbetar löpande med rehabiliteringssamtal och 

uppföljningar.

Vi inför digitala pulsmätningar i realtid i stället för 

att som tidigare ha årliga medarbetarundersökning-

ar. Under hösten 2021 genomförde vi ett pilotprojekt 

som föll väl ut och i början av 2022 inför vi dessa mät-

ningar fullt ut. Syftet är att alla medarbetare ska ha en 

plattform för att en gång i veckan, helt anonymt, göra 

sin röst hörd genom att trycka på enkla symboler. Det 

finns även plats för svar i fritext. Vad fungerar bra, vad 

kan vi utveckla? Undersökningen finns på många olika 

språk så att även våra medarbetare som inte har svens-

ka som modersmål kan delta och ge värdefull feed-

back. Svaren sammanställs i realtid och är uppdelade 

i nio kategorier. Dessa ligger sedan som underlag för 

diskussioner och bidrar till ökad kommunikation och 

ett mer öppet klimat med hälsa och välmående. I sys-

temet har vi även den visselblåsarfunktion som blev ett 

lagkrav i december 2021. 

God samverkan mellan arbetsgivare och fackfören

ingar är en förutsättning för ett bra arbetsklimat. Leda-

möterna i vår MB-grupp, medbestämmandegrupp, är 

en viktig länk mellan arbetsgivaren och de anställda. 

Under året har de bl.a. samverkat med företagsled-

ningen gällande utformningen av hälsoundersökning-

arna hos vår företagshälsovård.

Säkerhet och hälsa

Anställda 
medarbetare
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Sh Akademin är vår interna utbildningsplattform. Våra 

medarbetare är engagerade och nyfikna och antalet 

utbildningstimmar har ökat med 1 000 timmar jämfört 

med förra året, och har nu passerat 5 900 timmar. Det-

ta beror dels på att antalet anställda ökat, men även på 

att vi breddat kursutbudet för att hålla våra medarbeta-

res kunskaper uppdaterade för att möta efterfrågan på 

kompetens. Ökningen beror även på Byggföretagens 

obligatoriska säkerhetsutbildning Safe Construction 

Training. Dessutom har många av våra medarbetare 

via Sh Akademin genomgått Bonnier Academys kurser 

med ett brett utbud för olika kunskapsnivåer i program 

som Teams, Word, Excel, Outlook och mycket mer. Det 

är viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen och 

vi erbjuder här våra medarbetare att förbättra sin digi-

tala kompetens.

Våra medarbetare erbjuds kompetensutveckling och 

karriärmöjligheter. Under året har vi uppdaterat våra 

medarbetares befattningsbeskrivningar för att på så 

sätt se om vi saknar några kompetenser inom företa-

get. Genom att erbjuda kompetensutveckling säker-

ställer vi att våra medarbetare har rätt kompetens och 

det erbjuds även karriärmöjligheter genom att gå ut-

bildningar via Sh Akademin. Det är även viktigt att våra 

medarbetare kan få byta tjänst inom företaget i stället 

för att byta arbetsgivare. Vi erbjuder möjligheter till nya 

utmaningar och utveckling inom organisationen.

Kompetensutveckling är en förutsättning för att be

hålla vår konkurrenskraft men även för att våra med-

arbetare ska få utvecklas i sina yrkesroller, trivas och 

känna sig som hemma. Alla utbildningar dokumenteras 

på individnivå vilket stärker oss när vi sätter ihop pro-

jektgrupper. Vi lyssnar ständigt in marknadens behov 

och är lyhörda för vilka kompetenser som efterfrågas 

härnäst. Via Sh Akademins interaktiva och fysiska kur-

ser finns mängder av möjligheter till fördjupning och 

kompetensutveckling. Under pandemin tvingades vi 

ställa om till att genomföra många av kurserna digitalt, 

vilket även gav fördelar såsom uteblivna resor och att 

det var lättare att fokusera och uppfatta vad som sades 

när inget störde i rummet.

Internt arbetar vi med Kompetensbiblioteket där vi 

utgår från vår värdegrund Som hemma och våra värde-

ord ansvar, glädje och kompetens. Detta var även temat 

på årets tre nummer av vår interntidning som heter just 

Som hemma. Här förtydligas vad orden betyder i prak-

tiken och hur de vävs in i allt vi gör från rekryteringar 

och medarbetarsamtal till vårt dagliga arbete. Det är 

viktigt att prata om kompetenser, beteenden, personlig 

utveckling, engagemang, riktningar och förväntningar.

Kompetensutveckling

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som sätter människan i fokus och ser oss som en storfamilj, Shfamiljen. Utan 

våra medarbetare är vi ingenting. Våra drygt 430 anställda ska jobba i säkra arbetsmiljöer, få möjlighet till kom

petensutveckling och trivas på jobbet. Vi får behålla våra medarbetare om de trivs och känner sig som hemma. 

Det blir även lättare att bedriva ett långsiktigt kvalitetsarbete och bibehålla våra långsiktiga kundrelationer 

om vi har en stark och sammansvetsad personalstyrka som arbetar mot gemensamma mål. Vi är tydliga med 

företagets värderingar och att våra medarbetare arbetar efter dem. De styrande ramverken är våra policyer, 

Byggföretagens uppförandekod och vår plan för likabehandling.
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Vi har antagit en ny likabehandlingsplan under året. 

Den flyttar fokus från individer till att synliggöra och 

förändra strukturer som kan utgöra hinder för lika-

behandling. Planen innehåller en rad åtgärder för att 

främja lika rättigheter och möjligheter för alla medar-

betare utifrån sina individuella förutsättningar i en mil-

jö fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar 

under begreppet likabehandling. Under hösten har vi 

via Sh Akademin genomfört utbildningar i likabehand-

ling och företagets tydliga syn på detta för chefer och 

ledare. Vi arbetar hela tiden för att vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare ska behandlas väl. 

Vår likabehandlingsplan är kopplad till de sju diskrimi-

neringsgrunderna i diskrimineringslagen; kön, könsö-

verskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-

ning, sexuell läggning och ålder.

Vår arbetsplats ska vara fri från trakasserier, diskrimi

nering och kränkningar och utmärkas av ett profes-

sionellt och inkluderande bemötande. Detta är något 

som genomsyrar hela företaget från rekrytering och 

behandling av medarbetare till vårt sponsringsarbe-

te där särskild vikt läggs vid mottagarorganisationens 

arbete med jämställdhet och mångfald samt att deras 

värderingar går hand i hand med våra. Arbetsgivaren 

är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och därför har che-

fer och arbetsledare ett särskilt ansvar när det gäller att 

förebygga, uppmärksamma och hantera trakasserier 

och kränkande särbehandling. Men för att bidra till en 

bra arbetsmiljö har varje medarbetare på företaget ett 

ansvar att förebygga och uppmärksamma trakasserier, 

kränkningar eller andra beteenden som inte passar in i 

våra värderingar.

Vi arbetar med att jämna ut könsfördelningen i fö-

retaget via rekrytering och anpassar arbetsmiljön för 

att alla ska känna sig inkluderade och bekväma. Bygg-

branschen är fortsatt mansdominerad men vi ligger 

 jämförelsevis högt då nästan 12% av våra drygt 430 

anställda medarbetare är kvinnor, men siffran är fort-

farande för låg. Genom att hålla fast vid vår värdegrund 

Som hemma har vi lyckats skapa en attraktiv arbets-

plats med familjär stämning som vi tror kan locka de 

flesta. Vi vill att alla medarbetare ska verka i en jäm-

ställd, könsneutral och blandad verksamhet med lika 

möjligheter att arbeta och utvecklas inom företaget, 

vilket tydligt beskrivs i vår likabehandlingsplan och i vårt 

likabehandlingsarbete. För oss innebär likabehandling 

alltså inte att göra lika för alla utan att se människors 

individuella förutsättningar och därigenom riva hinder 

för att alla medarbetare ska erbjudas lika rättigheter 

och möjligheter.

Mångfald ser vi som en tillgång. Vi vill se ett samhäl-

le med allas lika rättigheter och möjligheter och ska-

pa förutsättningar för att alla på lika villkor ska kunna 

välja inriktning och utvecklas. Vi vill ha jämställdhet 

och mångfald och spegla det samhälle vi är med och 

bygger. Det är först när vi har en bred representation 

av kunskaper, erfarenheter, bakgrunder, kön och åldrar 

som vi blir starkare och därmed lättare når våra upp-

satta mål, förutom att vara en trevlig arbetsplats. Precis 

som hela branschen behöver vi hitta nya kanaler och 

strategier för att attrahera ungdomar, kvinnor och per-

soner med olika etnisk bakgrund. Vi har i flera år arbetat 

målmedvetet för att öka mångfalden och idag talas det 

över 20 olika språk i företaget. Den digitala medarbe-

tarundersökning/pulsmätning vi just implementerat 

finns på många olika språk så även våra medarbetare 

som inte har svenska som modersmål kan delta.

Vi välkomnar lärlingar och praktikanter till oss och 

har nära samarbete med flera utbildningar i branschen. 

Nackademin har flera 2-åriga YH-utbildningar i bygg-

branschen. Vi har representanter i utbildningarnas 

ledningsgrupper och kan därför direkt påverka kur-

sernas innehåll och vi tar emot flera praktikanter varje 

år. För att rekrytera kvinnliga ingenjörer samarbetar vi 

med damföreningen BIDA vid Högskoleingenjörspro-

grammet i byggteknik på Uppsala universitet. Ett antal 

kvinnliga ingenjörsstudenter har gjort sitt praktikår hos 

oss och därefter blivit anställda. Vi får allt fler uppdrag, 

behöver anställa fler medarbetare och vill gärna hjäl-

pa unga ut i arbetslivet. Lärlings- eller praktikperioden 

är ofta en väg till anställning hos oss. Dessutom är det 

viktigt med erfarenhetsöverföring åt båda håll; de som 

jobbat länge bidrar med sin erfarenhet och de yngre 

kommer in med ny kunskap kring t.ex. ny teknik.

Jämställdhet och mångfald
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Vi är medlemmar i Bygg
branschens säkerhetspark 
vid Arlanda – en utbildnings-

plats för oss som jobbar 

i branschen. Parken är 

uppbyggd med ett tjugotal 

stationer och scenarier häm-

tade från verkligheten såsom 

arbete på höjd, buller, säker 

schakt och tunga element. 

Målet är att alla våra medar-

betare ska utbildas i säker-

hetsparken, såväl yrkesarbe-

tare som tjänstemän. 

Innan utbildningen i sä-

kerhetsparken ska alla ha 

genomgått Byggbranschens 

obligatoriska webbutbildning 

Safe Construction Training 

som är en säkerhetsintroduk-

tion inom byggarbetsmiljö-

området. Bilden visar några 

av våra medarbetare som 

efter ett teoripass inomhus 

gick ut till de olika stationerna 

i parken. Tillsammans med en 

handledare fick de där disku-

tera beteenden, attityder och 

vilka risker som går att före-

bygga redan i tidiga skeden.

Vi välkomnar lärlingar och 
praktikanter och har nära sam-
arbete med flera utbildningar i 
branschen. Vi får allt fler upp-
drag, behöver anställa fler med-
arbetare och vill gärna hjälpa 
unga ut i arbetslivet. Lärlings- 
eller praktikperioden är ofta en 
väg till anställning hos oss. 
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Vi växer strategiskt och långsiktigt och våra drygt 430 medarbetare har 

trygga anställningar hos oss. Vi kompetensutvecklar via Sh Akademin och 

med vår värdegrund Som hemma vill vi vara en attraktiv arbetsplats där 

våra medarbetare trivs och vill stanna. Allt fler kvinnor söker jobb hos oss 

och vi jobbar för att få hela branschen mer jämställd. God hälsa är en av 

förutsättningarna för att vi ska kunna jobba långsiktigt och vi arbetar där

för med förebyggande hälsoarbete och regelbundna uppföljningar för att 

sänka sjukfrånvaron. För att bidra till en säkrare arbetsmiljö och minska 

antalet olyckor rapporterar medarbetare in avvikelser i arbetsmiljön ge

nom BIAappen. Varje inrapporterat tillbud bidrar till att nya olyckor kan 

förhindras och därigenom kommer vi närmare vår nollvision för arbets

platsolyckor.

ANSTÄLLDA SH BYGG, STEN OCH 
ANLÄGGNING

2021 2020 2019 2018 2017

Antal anställda i genomsnitt under året 371 376 321 295 278

Medelålder 43 43 43 43 42

Antal kvinnor i genomsnitt under året 47 41 37 31 30

Antal kvinnor i % 12,67 10,85 11 10 10,9

Personalomsättning 23,06 19,81 16,73 26,7 27

ANSTÄLLDA JMG BETONG AB

Antal anställda i genomsnitt under året 42 28 15 15 17

Medelålder 42 43 46 45 44

Antal kvinnor i genomsnitt under året 2 2 1 0 1

ANSTÄLLDA SH ASFALT AB

Antal anställda i genomsnitt under året 19 16 15 15 17

Medelålder 47 47 46 45 44

Antal kvinnor i genomsnitt under året 1 1 1 0 1

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro i % 5,5 5,2 4,4 4,5 3,5

Sjukfrånvaron 2020 och 2021 har påverkats av covid-19

OLYCKOR OCH TILLBUD

Antal arbetsplatsolyckor 29 38 36 22 25

Antal tillbud 40 40 56 30 20

Antal riskobservationer 7 13 13 7 –

Antal miljötillbud 5 5 12 – 1

BIA-appen infördes 2017 vilket förenklade inrapporteringar av tillbud, olyckor och riskobservationer, däravde höga siffrorna.

UTBILDNING SH AKADEMIN

Antal utbildningstimmar 5920,5 4929 2765,5 2714 2528

Antal medarbetare som gått en utbildning* 1314 569 558 398 443

Utbildningstimmar per anställd 12,7 11,4 7,6 9,2 8,6

*Varje individ räknas separat för varje utbildning de går

Vad färgen på 
hjälmen betyder

   Platsledning

   Skyddsombud

   Yrkesarbetare

   Lärling

   Besökare
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Elsa Echelsons park, 

Rosendal i Uppsala
På uppdrag av Uppsala kommun och Uppsala Vat-

ten anlägger vi en allmän park i Rosendal i Uppsala. 

I uppdraget ingår grundläggning, konstruktion och 

färdig ställning av täta dagvattendammar och en 

aktivitetsplats för skate, kickbike, cykling, streetbas-

ket och landbandy. 

Aktivitetsytan består av platsgjuten betong, ett 

avancerat betongarbete som vi startar i vår. Upp-

draget omfattar även broar, bryggor, parkmark, 

lekplatser och VA-arbeten såsom vattenledningar, 

dränvattenledningar och dagvatten ledningar. 

Jonathan Eriksson (i röd hjälm) går som traditionell 

lärling hos oss och jobbar nu ihop sina 10 000 tim-

mar för att så småningom, efter ett antal teoretiska 

och praktiska prov, få sitt yrkesbevis. På bilden 

flyttar han och anläggare Anders  

Andersson (i blå hjälm) de provisoriska grundvat-

tenpumparna för att sänka grundvattnet tillfälligt 

för att kunna gräva ut för dammen.
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Vi växer långsiktigt och kontrollerat och räknar med 

att även att fortsättningsvis ha en lönsam och stabil 

tillväxt med ett långsiktigt mål om att nå en omsätt-

ning om 2,5 miljarder kronor. Vi ska ha ett robust 

och hållbart resultat om 3% av omsättningen eller 

mer och en soliditet på minst 25%. Vår ekonomiska 

stabilitet grundas i att vi alltid tagit väl genomtänkta 

strategiska beslut för långsiktig tillväxt. Vår ekono-

miska trygghet ger oss i sin tur förutsättningar att 

år efter år kunna fortsätta investera hållbart genom 

att enbart ta små risker och tänka långsiktigt kring 

ekonomisk planering och socialt ansvarstagande för 

medarbetare, samhälle och miljö. Hela vår verksam-

het är i grunden samhällsbyggande och allt vi gör är 

en del av en större helhet.

Vi driver företaget med människan i fokus och arbetar 

i möjligaste mån med våra egna anställda medarbetare 

som tillsammans bygger långsiktiga relationer. De är lo-

jala och kompetenta medarbetare som trivs och känner 

sig som hemma, uppfattar oss som en bra arbetsgivare 

och vill jobba kvar och utvecklas med oss. Det ger en 

stark och sammansvetsad personalstyrka, vår Sh-familj, 

vilken är grunden till företagets stabilitet. Våra medarbe-

tare bygger i sin tur långsiktiga kundrelationer och tack 

vare detta har företaget funnits i snart 100 år. 

  

Vi har vuxit stadigt och kontrollerat från det lilla lokala 

Uppsalaföretaget som startade 1923 och har nu kontor 

på fyra orter; Uppsala, Stockholm, Enköping och Öst-

hammar. Genom åren har vi främst varit verksamma i 

Uppsala län och Stockholms län, men har breddat vår 

marknad genom både bygg- och anläggningsuppdrag 

i Gävle och har under 2021 tecknat ett ramavtal med 

Västerås Stad.

Kompetensbehovet inom företaget ökar i takt med att 

verksamheten växer. För att skapa tydligare och bättre 

ekonomiska kontroller i uppföljningen av våra projekt 

har en av våra kalkylchefer bytt roll och jobbar nu som 

verksamhetscontroller. Efter att ha jobbat med kalkyl 

och produktion i 20 år har han lång praktisk erfarenhet 

av hela produktionskedjan. I den nya rollen kommer 

han att upprätta enhetliga rutiner och vara stöd och 

bollplank till sina kollegor ute i projekten. Det kommer 

att spara både tid och pengar att redan på ett tidigt sta-

dium kunna upptäcka och åtgärda feltänk, brister och 

kompetensluckor i projekten.

Vår bransch är konjunkturkänslig men tack vare vårt 

strategiska arbetssätt med grunden i långsiktiga och 

repetitiva uppdrag som bygger på förtroende, många 

års samarbeten, trygga relationer och vårt goda rykte 

står vi stadigt trots svängningar i konjunkturen och an-

dra oförutsägbara händelser som en pandemi. Kom-

munerna i våra regioner planerar stora infrastruktur-

satsningar och utbyggnad av samhällets basstruktur 

och i och med det känner vi en stark framtidstro.

Vi har absolut nolltolerans mot mutor och korruptions

handlingar inom hela vår verksamhet och arbetar löpan-

de med att utveckla oss själva inom etik- och moralfrå-

gor gentemot våra kunder och leverantörer. För att skapa 

tydlighet har vi fastställt våra etiska riktlinjer i vår policy för 

etik och moral. Förutom effektiva kontrollsystem handlar 

affärsetik till stor del om ledarskap och vi utbildar därför 

alla våra tjänstemän i etik och moral genom en interak-

tiv kurs via vår interna utbildningsplattform Sh Akademin. 

Utbildningen behandlar brottsbalkens bestämmelser för 

mutbrott och följer både Näringslivskoden, utgiven av In-

stitutet mot mutor, och vår egen policy för etik och moral.

Stabil ekonomi

Långsiktig 
tillväxt
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För att ligga i framkant i branschen är det viktigt för 

oss och våra intressenter att vi är med och digitalise-

rar vårt arbetssätt. Digital utveckling innebär nya möj-

ligheter till effektivisering och produktutveckling samt 

förenklar samarbete och kommunikation, både internt 

och externt. Utvecklingen går fort framåt och vi er-

bjuder våra medarbetare att förbättra sin digitala kom-

petens genom Sh Akademins utbildningar.

Under 2021 har vi startat ett flertal digitaliseringspro

jekt med syfte att förenkla, systematisera och utveckla 

det operativa arbetet. Vi kommer att implementera ett 

antal nya styrverktyg under 2022 för att säkerställa en 

långsiktigt modern, effektiv och framåtriktad verksam-

het. Vi har även anställt ytterligare två personer till vår 

IT-support och deras främsta uppdrag är att stötta våra 

medarbetare för att komma igång ordentligt med våra 

digitala verktyg.

Med våra digitala verksamhetsstyrningssystem sä-

kerställer ledningen att verksamhetsplanen och årets 

aktiviteter för att nå våra mål genomförs och följs upp 

enligt plan samt att verksamheten bedrivs enligt fast-

ställda rutiner och processer. Systemen skapar struktur 

för företagets alla policyer och dokument och förenk-

lar och stödjer hela processen från strategisk affärspla-

nering, genomförande och uppföljning till samman-

ställning och analys.

Digitala stöd underlättar vardagen och frigör tid till 

annat, såsom att hitta nya kreativa lösningar och ar-

betssätt vilket i sin tur leder till ett mer hållbart arbete 

genom att vardagen blir enklare att hantera. Den nya 

tekniken underlättar även i våra projekt. När vi arbetar 

med kalkyl och projektering i tidiga skeden använder 

vi ofta digitala 3D-modeller vilket förenklar både för 

våra medarbetare och i dialogen med vår kund. Att se 

det man ska utföra i en 3D-modell i stället för en platt 

ritning förenklar avsevärt. Vår ambition är att gå över 

till denna teknik mer och mer och även göra den mer 

användarvänlig så att våra yrkesarbetare enklare ska 

kunna använda den ute i projekten.

Den största fördelen med digitala processer och ar

betssätt är möjligheten att automatisera. Under året 

har vi automatiserat ett antal administrativa flöden och 

därmed minskat dubbelregistreringar i flera system. 

Under 2022 fortsätter vi arbetet med fler produktions-

nära flöden där vi ser att vi kan få ännu mer utväxling 

på våra automationer.

Vi inför digitala medarbetarundersökningar. Under 

hösten 2021 genomförde vi ett pilotprojekt med digi-

tala pulsmätningar som skickades ut en gång i veckan 

och där mottagaren snabbt och enkelt kunde svara på 

några frågor genom att klicka på enkla symboler. Pro-

jektet föll väl ut och i början av 2022 inför vi dessa mät-

ningar fullt ut och kommer ersätta tidigare medarbe-

tarundersökningar som genomfördes en gång per år. 

För att hantera säkerhetsrisker som uppstår när all in-

formation finns tillgänglig digitalt arbetar vår IT-avdel-

ning löpande med att förstärka säkerheten.

Digital utveckling

Långsiktiga kundrelationer och ekonomisk stabilitet kännetecknar oss. Denna trygghet och är en förutsättning 

för att våra kunder ska välja att arbeta med oss och därför kan vi nu planera för 100 år till. Vi tänker långsiktigt 

och strategiskt med människan i fokus och tack vare detta står vi stadigt trots svängningar i konjunkturen och 

oväntade händelser som en pandemi. Goda relationer och förväntad leverans till rätt pris i rätt tid leder till lång

siktiga samarbeten med våra kunder och intressenter. Vi möter våra kunders efterfrågan på långsiktig stabilitet, 

kvalitet och leveransduglighet genom att följa miljöbyggnadssystem och lagkrav. Under året har vi genomfört 

omfattande kunduppföljningar för att ta reda på hur våra kunder uppfattar oss och vad vi kan göra bättre. Vi 

effektiviserar vårt arbetssätt och följer med i den digitala utvecklingen.
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Vi bygger långsiktiga kund och leverantörsrelatio

ner. Goda relationer, bra arbetsklimat och fungerande 

samarbeten är A och O för att våra projekt ska löpa på 

som planerat och ge oss möjligheten till förnyat för-

troende från våra kunder. Vi följer upp projekten vilket 

ökar kundnöjdheten och förstärker våra relationer och 

vi bygger på så vis långsiktiga och hållbara samarbeten. 

Nöjda kunder bestämmer tillväxten och vi växer tack 

vare vår gedigna kunskap och kompetens, inte genom 

att sänka priserna. Våra repetitiva uppdrag fortsätter på 

våra redan etablerade marknader och under 2021 har vi 

utökat vårt verksamhetsområde till Västerås, samtidigt 

som vi har tagit större marknadsandelar i Gävle.

År efter år får vi förnyat förtroende från många av våra 

kunder. Vi vill vara en trygg och lyhörd partner och har 

under året lagt fokus på att bli ännu mer effektiva i våra 

kunddialoger. Projektuppföljningen, med tillhörande 

kunddialog, är viktig och vår kundutvecklare har un-

der året genomfört och analyserat ett antal djupgåen-

de intervjuer med våra beställare, som är våra främsta 

kunder. Här får vi insikter åt båda håll, kan lära oss av 

varandra och bygga vidare på en långsiktig relation. Vår 

värdegrund Som hemma innefattar bland annat att vi 

hjälper varandra att komma framåt i alla relationer, så-

väl interna som externa.

Genom våra kunduppföljningar utvärderar vi hur vi 

har levt upp till kundens initiala förväntningar från ti-

digt skede till projektets avslut. Genom att analysera 

bl.a. projektgenomförande, kompetenser, ekonomiska 

uppgörelser, dokumentation och överlämnande ger 

det oss värdefulla insikter på flera plan som vi direkt 

kan återkoppla in i organisationen. Vi är stolta över att 

ta ansvar över hela vår leverans, från tidigt anbudsske-

de till projektavslut och transparent kundutvärdering.

Våra kunder delar vår upplevelse av att djupintervjuer-

na är mer värdefulla än att fylla i klassiska enkäter. Ti-

den det tar i anspråk är väl investerad då vi får en större 

insikt i våra kunders upplevelse och kan ställa relevanta 

följdfrågor. Vi mäter även sannolikheten att en kund 

skulle rekommendera oss och på en skala mellan 0-10 

är vi stolta över att under året ha fått högsta betyg från 

ett flertal kunder. Det lägsta betyg vi fått under året är 

sju.

Partnering är en strukturerad samverkansform som vi 

jobbar med i många av våra projekt. Det innebär att vi, 

tillsammans med vår kund, bildar en gemensam orga-

nisation; ett lag med samma mål och tydlig taktik. Det 

är ett framgångsrikt och effektivt samarbete där vi med 

vår samlade kompetens tar rätt beslut tidigt i projekten, 

vilket spar både tid och pengar för båda parter. För våra 

kunder innebär detta bland annat en välplanerad steg 

för steg-process med noggrann ansvarsfördelning och 

ständig insyn i hur projektet utvecklar sig från start till 

mål. Efter hundratals partneringprojekt vet vi att våra 

kunder är nöjda och känner sig trygga i projektets alla 

delar under hela resan fram till slutleverans och utvär-

dering.

Att arbeta i partnering skiljer sig från ett klassiskt till-

vägagångssätt och vi upplever att flertalet kunder som 

ännu inte har erfarenhet av denna typ av samverkan är 

nyfikna på denna samverkansform. Under året har vi 

därför lagt fokus på att presentera upphandlingsformen 

mer ingående för ett flertal beställare. Ungefär hälften 

av vår omsättning kommer från ramavtal och partner-

ingprojekt.

Vi genomför årliga leverantörsbedömningar för att 

vara säkra på att vår affärsetik följs. Våra leverantörers 

och underleverantörers förmåga att leverera produkter 

och tjänster måste leva upp till alla överenskomna och 

fastställda krav och specifikationer såsom signerade 

riskanalyser och arbetsmiljö, innehavande av kvalitets-, 

miljö- och arbetsmiljösystem, produktval och miljöar-

bete. Vi säkerställer även att leverantörerna är regist-

rerade i organisationsnummerregistret som arbetsgi-

vare samt för moms och F-skatt och kontrollerar även 

de beslutade arbetsgivaravgifterna för de tre senaste 

månaderna. Tydliga rutiner finns även då vi ska inleda 

samarbeten med nya underentreprenörer.

Kund- och 
leverantörsrelationer
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Vår kundutvecklare Emeli 

Ljungstig arbetar med kund-, 

sälj- och affärsutvecklande 

frågor. Genom att ha löpande 

kontakt med våra kunder kart-

lägger hon hur vi uppfattas. 

Att intervjua, mäta och följa 

upp vad våra kunder tycker 

om oss ingår i vårt strategiska 

hållbarhetsarbete. I intervju-

erna får vi erfarenhetsåterfö-

ring i form av både hårda och 

mjuka värden som direkt kan 

återkopplas till projektteamen 

och företagets ledning. Den 

data vi samlar in gör att vi 

över tid kan se om det finns 

trender eller systemfel som 

upprepar sig. Om så är fallet 

behöver vi rätta till dem ge-

nom att t.ex. göra organisato-

riska förändringar. Att belysa 

och hitta förändringspunkter 

gör att vi kan utvecklas och bli 

ännu bättre.

Vår ekonomiska stabilitet grundas 
i att vi alltid tagit väl genomtänkta 
strategiska beslut för långsiktig 
tillväxt. Vår ekonomiska trygghet 
ger oss förutsättningar investera 
hållbart genom att enbart ta små 
risker och tänka långsiktigt kring 
ekonomisk planering och socialt 
ansvarstagande för medarbetare, 
samhälle och miljö.
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Minskat 
klimatavtryck

För att spara energi lägger vi, i den mån det är möjligt, 

utvändiga arbeten med målning, putsning, tak- och 

betongarbeten under den varmare delen av året och 

inte vintertid när dessa arbeten kräver värmetillskott. I 

projektplanerna för alla nya projekt har vi infört check-

listor för att hitta energibesparande åtgärder och har 

för avsikt att mäta effekten över tid. 

Vi hyr och köper nästan uteslutande maskiner och 

annan utrustning från vårt systerföretag ToolPal, som 

ingår i den större koncernen AB Sh. I deras sortiment 

är hälsa, miljö och säkerhet huvudfokus och via deras 

digitala system kan vi hyra, köpa, beställa, genomföra 

och följa upp kostnader på detaljnivå på ett och sam-

ma ställe. Det spar både tid och pengar i projekten och 

de erbjuder alltid de mest klimatsmarta alternativen. 

De hyr t.ex. ut värmekameror som söker av arbets-

platserna för att upptäcka och snabbt kunna åtgärda 

värmeläckage. Depåer finns i Stockholm, Uppsala och 

Östhammar och vi hämtar och lämnar där det passar 

oss bäst och undviker därigenom onödiga transporter. 

Vi byggde själva vårt nya huvudkontor, vår nya hemvist 

i Uppsala, dit vi flyttade i november 2021. Hit hyrde vi 

uteslutande in de mest klimatsmarta alternativen; belys-

ningsmaster som byggts om till LED-belysning och mo-

derna byggbodar som var välisolerade, energisnåla och 

höll en jämn temperatur. Vi valde att installera bergvär-

me och mäta all energianvändning för att hitta eventu-

ella energitjuvar och sätta in energibesparande åtgärder.

Krav på att redovisa klimatavtrycket för en byggnad 

redan i kalkylskedet gäller från 1 januari 2022 och vi har 

en programvara som hanterar den typen av data. På 

samma sätt som vi hanterar det ekonomiska avtrycket 

i kalkylskedet kan vi nu hantera avtrycket på klimatet 

och därefter göra medvetna val utifrån en byggnads 

beräknade klimatpåverkan.

Vart fjärde år genomför vi en energikartläggning. Det 

är ett lagkrav och kartläggningen 2020 låg till grund 

för vårt arbete med minskad energianvändning under 

2021. Vi fick värdefull information om var vi gjorde av 

med mest energi och var vi kunde spara mest för att 

minska vår klimatpåverkan. 

Vi har en ny policy för förmånsbilar. Syftet är att hela 

koncernen på sikt ska minska sin negativa miljöpåver-

kan genom att premiera uttag av mer ekonomiskt och 

miljömässigt hållbara förmånsbilar framför mer exklu-

siva eller miljöbelastande modeller.

Alla transporter av byggmaterial och resor till och från 

våra arbetsplatser har negativ klimatpåverkan och det är 

viktigt att vi på sikt blir oberoende av fossila bränslen. Vi 

har tjänstecyklar på alla våra kontor, vi ställer höga miljö-

krav på last- och servicebilar och byter successivt till nya 

bättre miljöklassade bilar och elbilar. I möjligaste mån 

samordnas transporter för att minimera antalet körning-

ar till och från arbetsplatser och leverantörer. 

Vår trädgårdsgrupp tänker hållbart när de projekterar 

och gör växtval. Transporterna blir t.ex. färre om de inte 

väljer för stora storlekar på träd utan låter dem etablera 

sig på plats, och väljs rätt växter anpassade till växtplat-

sens förutsättningar behövs mindre vatten och skötsel 

under lång tid. Det kan göra skillnad då det i de stora an-

läggningsprojekten kan gå åt drygt 10 000 växter.

Energi och transport
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Varje dag året om är vi med och bygger en hållbar framtid och därför är miljön en mycket viktig aspekt för 

oss. Vi tar klimathotet på största allvar och ser till att använda alla resurser så effektivt som möjligt. Vi jobbar 

strategiskt för att minska vår klimatpåverkan och därigenom bidra till att FN:s globala mål uppnås 2030. Vilka 

material vi väljer och hur vi hanterar avfall i våra projekt har en stor påverkan på miljön. Vi arbetar ständigt med 

utveckling och förbättring utifrån våra högt ställda interna och externa krav och utbildar våra medarbetare i 

dessa frågor. Vi jobbar hela tiden för att minska vårt och våra kunders klimatavtryck från det stora till det lilla 

och fokuserar bl.a. på färre och energieffektiviserade transporter, att minska energianvändningen på våra ar

betsplatser och sorterar och återvinner avfallet från våra projekt.

Avvikelserapportering sker i BIAappen där 

våra medarbetare rapporterar olyckor och 

tillbud i arbetsmiljön och där rapporteras 

även miljöavvikelser som t.ex. oljeläckage 

från maskiner. Avvikelserna följs genast upp 

och rapporteringen bidrar ofta till förbätt-

ringar då vi många gånger snabbt kan sätta 

in förebyggande åtgärder. Vi uppmuntrar alla 

våra medarbetare att rapportera in alla avvi-

kelser, stora som små.

Sh Akademin genomför en hållbarhets och 

miljöutbildning för att öka kunskapen och 

förståelsen för hur våra identifierande mil-

jöaspekter är kopplade till FN:s globala mål 

och på vilket sätt vi kan arbeta i våra projekt 

för att bidra till minskad klimatpåverkan. Ut-

bildningen riktar sig till våra affärsområdes-, 

entreprenad- och platschefer, tillika KMA-an-

svariga i projekten. Vi ser ett ökat intresse för 

miljö- och hållbarhetsfrågor bland alla våra 

medarbetare om hur var och en av oss kan 

påverka klimatavtrycket. Vi ser till helheten 

och kokar ner det stora till det lilla för att ska-

pa förståelse för hur var och en av oss kan 

påverka och varför det gör skillnad.

4 5Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1
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Materialanvändningen står för största delen av vår mil

jöpåverkan och om processer och val kan förbättras ökar 

hållbarheten och klimatavtrycket minskar. Många gånger 

är det kunden som väljer material och miljöklassning på 

sina anläggningar och fastigheter men med vår kompe-

tens fungerar vi alltid som en viktig rådgivare, särskilt i våra 

partneringprojekt då vi kommer in tidigt i processen.

Materialvalen har stor påverkan på hållbarheten i varje 

projekt och här har bygg- och anläggningsbranschen en 

stor utmaning och ett avgörande ansvar framöver. Ma-

terial väljs med hänsyn till minsta möjliga påverkan på 

människor och miljö både på kort och lång sikt och görs 

även med hänseende till utfasning av miljö- och hälso-

farliga ämnen. För att kontrollera att inbyggda material 

är lämpliga att användas ur miljö-, hälso- och arbetsmil-

jösynpunkt och för att systematisera arbetet med att bidra 

till utfasning av farliga ämnen i en byggnads hela livscykel 

använder vi oss i första hand av Byggvarubedömningens 

kriterier på material som uppfyller nivån Rekommende-

rad eller Accepterad, om inte beställaren har andra krav.

Vi är BF9Kcertifierade och jobbar effektivt och strate-

giskt med miljöfrågor för att se till att FN:s globala mål i 

Agenda 2030 uppfylls och möter därigenom även myn-

digheternas och våra kunders högt ställda krav inom 

området. Det arbetet är direkt kopplat mot vårt verksam-

hetsstyrningssystem som är certifierat enligt BF9K där 

noggrann dokumentation och uppföljning av våra mil-

jöaspekter sker genom egenkontroller, rapportering av 

avvikelser både genom BIA-appen och vårt produktions-

styrningssystem. Rapportering och vidare omhänderta-

gande av avvikelser på ledningsnivå är en framgångsfak-

tor i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete.  

Vi genomför utbildningar i avfallshantering på plats 

vid uppstarten av större byggprojekt och då deltar såväl 

yrkesarbetare som platsledning och underleverantörer. 

Detta resulterar i en bättre förståelse för vikten av sor-

tering i alla olika delar och ger generellt en bättre städad 

arbetsplats under hela projektets gång, vilket ökar både 

säkerhet och trivsel. Vi har en egen anläggning där vi 

mellanlagrar massor mellan olika projekt, förädlar och 

återanvänder jord- och grusmaterial och ser till att avfal-

let hanteras rätt.

Vi har gått från att slänga till att återvinna och från att 

återvinna till att återanvända och den inställningen går 

ända ner på individnivå. I så stor utsträckning som möjligt 

återbrukar och återanvänder vi restmaterial och provis-

orier. Vid bygget och inredningen av vår nya hemvist an-

vände vi mycket återbrukat material. Genom att gå upp i 

kvalitet på formvirke kan vi använda det flera gånger. Skiv-

material och paneler demonteras i stället för att rivas vil-

ket gör att de kan användas på nytt och genom att sortera 

berg- och jordmaterial på plats behövs färre transporter 

och mängden massor som går till deponi minskar avse-

värt. Vi återvinner även trasig och uttjänt elektronik. Vår 

gamla utrustning hämtas och återvinns eller återanvänds 

sedan till så stor del som möjligt. När vår trädgårdsgrupp 

röjer sly flisar de riset och återanvänder det på plats i stäl-

let för att köra bort det med lastbil, och de plastkrukor 

som växterna levereras i återvinns och blir nya krukor i 

stället för att sorteras som brännbart material.

Material och avfall
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Vi har anställt en egen miljöspecialist efter att tidi-

gare ha tagit in externa konsulter när vi haft frågor 

rörande mark- och miljöfrågor. Hannes Löfgren är 

ekotoxikolog och specialist på miljögifter och att 

bedöma föroreningar, källor, spridning och effekter 

i mark och vatten. Han kopplas in överallt där det 

uppstår miljöfrågor.

Hannes har en gedigen bakgrund som samordnare, 

forskningsingenjör och miljösamordnare inom stat-

lig förvaltning. Hos oss jobbar han med mark- och 

miljöfrågor med allt som är kopplat till föroreningar, 

provtagning, dispenser och myndighetsdialog. 

Han utgör en stödjande funktion till kalkylatorer, 

platschefer och KMA-ansvarig i tidiga skeden. Ute 

i våra projekt jobbar han bl.a. med provtagning, 

rapporter och analysresultat av föroreningar i mark 

och vatten.

Allt vi gräver upp och vill göra oss av med räknas 

som avfall och behöver analyseras om det inte 

tidigare gjorts. Är massorna förorenade måste vi 

göra oss av med dem enligt gällande lagstiftning. Vi 

har en egen anläggning för mellanlagring av rena 

massor som inte kategoriseras som förorenade. 

Massorna återanvänds sedan i projekt där det tillåts 

för att minska långväga transporter och inköp av 

icke förorenade massor.

Materialanvändningen står för 
största delen av vår miljöpåverkan. 
Många gånger är det kunden som 
väljer material till sina anläggningar 
och fastigheter men med vår 
kompetens fungerar vi alltid som 
en viktig rådgivare, särskilt i våra 
partneringprojekt då vi kommer 
in tidigt i processen.
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Vår byggserviceavdelning har under flera år specialtillverkat emballage till en av våra kunder. Tillverkningen är certifierad av 

Jordbruksverket som regelbundet kommer ut och granskar produktion, lokaler och hantering. Lådorna tillverkas av värme-

behandlat virke för att inte sprida skadeinsekter utomlands, då emballagen packas med avancerad utrustning som ska fraktas 

med flyg till världens alla hörn. Innehållet i lådorna är ofta värt många miljoner. Det som utifrån kan se ut som en enkel låda är 

invändigt ett avancerat hantverk med millimeterpassning så att de ställningar och system som instrumenten packas i inte rör 

sig under frakten och de många omlastningarna. 

Matts Harrå började jobba hos oss den 23 april 1979 och att han fortfarande är kvar efter 42 år ser vi som ett kvitto på att han 

trivs. Det rörliga och omväxlande jobbet där han får klättra och klänga tror han har medfört att han fortfarande känner sig frisk, 

pigg och smidig i kroppen.

Några av 
årets projekt 
Våra drygt 430 anställda medarbetare är med och bygger 

hållbara samhällen i både privat och offentlig sektor genom 

våra verksamhetsområden bygg, sten, anläggning, trädgård, 

asfalt och betong. Våra medarbetare har en trygg anställ-

ning hos oss vilket ger starka och sammansvetsade team 

som bygger långsiktiga kundrelationer. Tack vare detta har 

vi funnits i snart 100 år och planerar nu för 100 år till.
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De två fastigheter vi fått i uppdrag att renovera 

härstammar ifrån industriepoken på 1800-talet och 

är de äldsta byggnaderna på området. Uppdra-

get omfattar bland annat grundförstärkning, nya 

installationer, stomkomplettering, nya tak och viss 

inredning av de långt över 100 år gamla byggna-

derna. Projektet sker i två faser. I Fas 1 utförde vi en 

omfattande projektering av fastigheterna och i Fas 

2 utför vi produktion. Projektering och produktion 

sker i nära samarbete med Gavlegårdarna och upp-

draget beräknas vara klart i december 2022.

Det pågår många byggen samtidigt på området 

och många stora kranar är i gång. På plats finns 

därför en kransamordnare som har koll på de olika 

entreprenörernas kranar och minimerar risken för 

kollisioner i luften.

5 0 Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1
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Godisfabriken i Gävle
I en totalentreprenad i samverkan med uppdragsgivaren Gavlegårdarna utför vi 
ett stort projekt med omfattande renovering av två anrika byggnader i det nya 
bostadsområdet Godisfabriken i centrala Gävle. Det är med stor ödmjukhet vi 
tar oss an de gamla byggnaderna. I hela området ligger stort fokus på att bygga 
med höga miljö- och hållbarhetskrav. Den tidigare industrimarken ger nu plats 
för bostäder, butiker, restauranger och ett stort torg. I de fastigheter Sh bygg 
renoverar blir det kontor, butiker, restaurang samt ett bed and breakfast. 
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Fyrislunds brandstation 

Uppdraget utfördes som ett internt samverkansprojekt där flera av våra affärsområden var involverade och är ett tydligt 

exempel när vi har levererat ett mervärde till beställaren genom att arbeta som Ett Sh inom koncernen med våra Sh-an-

ställda medarbetare. Beställaren har kunnat nyttja ett flertal av våra kompetenser inom koncernen och samtidigt bara haft 

en part att kommunicera med, vilket sparar både tid och pengar samt ger en trygghet i att vi står för hela leveransen. 

I stället för att hyra så har vårt dotterbolag JMG Betong under året köpt en egen mastpump. I och med det utvecklas och 

breddas vår betongkompetens ytterligare. Pumpen används både internt och externt och vi kan nu erbjuda alla slags be-

tongpumpningar och flexiblare gjutningar, vilket gör oss till den självklara leverantörer av betong och betonggjutningar.

Efter byggnationen kring Fyrislunds brandstation har vi fått förnyat förtroende och fortsätter vårt samarbete med bestäl-

laren. Denna gång arbetar vi med att sanera marken vid Bärby brandstation i Uppsala från PFAS, för att sedan fortsätta 

med att bygga ut och renovera befintliga omklädningsrum i Bärby men även i Fyrislund. Projektet sker även denna gång i 

samverkan mellan flera av våra affärsområden.

På uppdrag av Uppsala kommuns Industrihus har vi byggt ett nytt garage på 
drygt 200 m² och en carport på drygt 300 m² vid Fyrislunds brandstation Vikto-
ria i Uppsala. Området har tidigare varit en gammal lertäkt som en gång i tiden 
återfyllts med bland annat Dannemoragrus, vilket krävde en omfattande sane-
ring av marken. 
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Roslags-Näsby
På uppdrag av Täby kommun har vi utfört omfattande finplanering av torg och parkyta runt det gamla kom

munhuset i RoslagsNäsby nordost om Stockholm. Uppdraget inkluderade de flesta av våra verksamhetsom

råden inom anläggning och omfattade bl.a. plattläggning, murar, rabatter, planteringar, belysning och dag

vattenbrunnar. Det befintliga berget i planteringen har sparats och det möter nylagd kalksten. På torget och i 

parken har vår trädgårdsgrupp planterat nya träd och växter och varsamt bevarat äldre träd. 

Christian Eidensten och hans 

stensättarkollegor lade över 

1 000 m² granit på torget 

och mängder av kalksten och 

smågatsten. Mitt på torget 

finns en nedsänkt trädgård 

omgiven av en trappa i granit. 

Stensättarkompetensen som 

ju var grunden till att företa-

get startade en gång i tiden, 

och vi alltid varit måna om 

att kompetensen ska stanna 

kvar i företaget. Tyvärr finns 

det ingen renodlad utbildning 

och heller inget yrkesbevis för 

stensättare. Vi skulle mer än 

gärna ta emot lärlingar för att 

säkra upp den framtida spets-

kompetensen inom sten.

På torget stod en staty som 

en gång rests över Jarlabanke 

Ingefastsson, en uppländsk 

storman som på 1000-talet 

ägde stora jordegendomar i 

Vallentuna härad. Han nämns 

även på ett antal runstenar i 

trakten. Vid anläggningen av 

det nya torget var vi tvung-

na att lyfta bort statyn. Den 

vägde åtskilliga ton och bara 

att flytta den var ett projekt i 

sig. Då vi återbördade statyn 

till sin plats fick den en vacker 

plattform av smågatsten runt 

den och är nu vackert belyst.
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Rosersberg
På uppdrag av Sigtuna kommun utför vi markarbeten vid ett av landets främsta logistikcenter i Rosersberg. 

Uppdraget innefattar bland annat nybyggnation av över 1 kilometer gata för tung trafik och gång och cykelba

nor, VA, el, fiber och fjärrvärmeutbyggnad, dagvattenledningar, bullervall och två stora dagvattendammar. Vi 

kommer även, via två 40 meter djupa borrhål, ansluta avloppsledningen till Käppalatunneln – en 60 kilometer 

lång bergtunnel från 1969 och som än idag betjänar 520 000 människors avloppsvatten.

Projektet är först i Sverige 

med att använda rörtillver-

karen Uponors fossilfria och 

miljöcertifierade rör, Ultra Rib 

2 Blue som beräknas reducera 

CO
2
-utsläppet med 70% sam-

tidigt som det fossila avtrycket 

minskar med 50% utan att 

tumma på kvalitén och den 

100-åriga livslängden. Vid vår 

etablering i Rosersberg har vi 

bistått Uponor med stor lage-

ryta för rören, vi förberedde 

lagerytorna genom att jämna 

av håligheter och bulor. Samt-

lig personal i projektet fick 

genomgå Uponors avlopps- 

och installationskurs där vi 

b.la. lärde oss hur vi skulle 

lossa, bära och lagerhålla 

rören på rätt sätt. Vi gjorde allt 

för att maximera mängden rör 

per transport samt lagerhöll 

hela projektets beräknade 

rörmängd på plats. Istället för 

tio rörleveranser blev det två 

eller tre, vilket gav ett mindre 

klimatavtryck då det minskade 

mängden CO
2
-utsläpp.
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Stockholms 
Stadsbibliotek

Stockholms Stadsbibliotek invigdes 1928 och var 

då Europas mest moderna och bibliotek men nu är 

byggnaden i stort behov av renovering och under en 

femårs period utförs underhållsarbeten både in- och 

utvändigt på uppdrag av Stockholms Stad.

Under de första etapperna fick vi i uppdrag att utföra 

underhållsarbeten utanför de delar av byggnaden som 

vetter mot Odengatan för att säkerställa byggnader-

nas värde i framtiden och förbättra byggnadernas till-

gänglighet och säkerhet; anpassning och målning av 

smidesräcken, justering av befintliga granithällar med 

Mohedagranit framför entrén för att få till en ramp, 

omläggning och komplettering av befintliga skifferytor 

med Grythytteskiffer, demontering, restaurering och 

återmontering av befintliga cykelställ med mera. Vi ser 

fram emot att fortsätta med nästa etapp våren 2022.

Lillsidan i 
Enköping

På uppdrag av Byggpartner i Dalarna AB utför vi mark- 

och finplaneringsarbeten samt projektering av mark- 

och VA-handlingar för nyproduktion av fem huskroppar 

med 187 bostäder och en butik vid projektet Lillsidan 

längs Doktor Westerlunds gata i Enköping. 

Vi försöker hela tiden öka vår digitala kompetens. Här 

förklarar en av våra mätningstekniker för några av våra 

anläggare hur GNSS-mottagaren fungerar och ska an-

vändas så de själva kan göra enklare utsättningar i fält. 

Det spar mycket tid i projekten om våra anläggare kan 

göra delar av jobbet själva och slipper kalla in en mät-

ningstekniker för varje utsättning.
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Studenvägen i 
Uppsala
I en totalentreprenad i samverkan med Stiftelsen Norr-

landsgårdarna, Stiftelserna Stockholms och Gästri-

ke-Hälsinge nations studentbostäder bygger vi sex nya 

hus med närmare 300 studentlägenheter på Student-

vägen i Uppsala. Projektet drivs med största vikt vid 

hållbarhet i allt från materialval till hur schaktmassorna 

tas om hand på området. Att bygga hållbart blir inte 

alltid billigast men det blir mer lönsamt på sikt. 

Bland materialval märks lokalproducerat tegel från 

Haga tegelbruk utanför Enköping – Sveriges sista te-

gelbruk. Grön betong är ett medvetet val och gäller 

75% av all betong som används på området. Den släpp-

er ut 40% mindre CO
2
 och är något dyrare men betyd-

ligt bättre för klimatet.

Vår trädgårdsgrupp har gjort ett omfattande jobb med 

planteringarna och i nära samarbete med beställaren 

projekteras det även för upprustning av utemiljöerna 

kring de äldre husen på området.

Ulleråker 
i Uppsala

På uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall AB utför vi ny-

byggnad av överföringsledning för spillvatten respektive 

dricksvatten mellan Ulleråker och Kungsängen i Uppsala. 

Entreprenaden består av två huvuddelar där den första 

omfattar överföringsledningar med tillhörande kammare 

1 000 meter självfallsledningar förläggs till en ny pumpsta-

tion och sedan en tryckledning mot en ventilkammare 

där ledningarna kopplas ihop med inkommande ledning-

ar från två bostadsområden. Från ventilkammaren går se-

dan två tryckledningar och en självfallsledning.

Under Fyrisån genomförde vi styrd borrning, som är en 

schaktfri metod som gör det möjligt att borra krokigt. För 

genomförande av vissa anläggningsdelar krävdes omfat-

tande förbipumpsanordningar eller förbigångsledningar. 

Här drogs en 204 meter lång stumsvetsad ledning från 

östra sidan för att komma upp på den västra. I nästa skede 

kommer vi bygga en pumpstation med tre pumpar för ett 

totalflöde av upp till ca 500 liter per sekund.
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Frösåkersskolan 
i Östhammar

I ett partneringavtal med Östhammars kommun bygg-

de vi den nya Frösåkersskolan som invigdes i januari 

2020. Entreprenaden har fortsatt med ny matsal, skol-

gård och ett busstorg i anslutning till skolan. Marken på 

skolgården jämnas ut och vi ändrar markhöjden på upp 

till en meter på sina ställen. 

Vi lägger stor vikt vid materialval där vi kan påverka det. 

För ett minskat klimatavtryck har vi bl. a. återbrukat fa-

sadtegel och stengolv från den gamla skolan.

På skolgården kommer vår trädgårdsgrupp plantera 

växter och det kommer finnas gott om plats för lek och 

uteaktiviteter med klätterställning och pingisbord. Vi är 

stolta över projektet och att vi får var med och bygga 

för barnen som är Östhammars framtid.

Carlshage,
Rosendal 
i Uppsala

Vi anlägger parker och grönområden som skapar öpp-

na platser för välbefinnande och rekreation för våra 

medborgare och anlägger dagvattendammar med 

den senaste tekniken för dagvattenhantering. På upp-

drag av Uppsala kommun genomför vi nyanläggning 

av park, dammanläggning för rening och fördröjning 

samt VA-ledningar i stadsdelen Rosendal sydväst om 

Uppsala. 

I parken börjar de drygt 13 000 växterna som vår träd-

gårdsgrupp planterat etablera sig och de jobbar löpan-

de med skötseln. De gröna säckarna vid träden kallas 

vattensäckar och rymmer drygt 50 liter. De underlättar 

vid bevattning av träd och stora buskar genom att de 

fylls med vatten varje eller varannan vecka, och under 

några timmar rinner vattnet långsamt ut i botten av 

säcken.
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Lindbacken 
i Uppsala

På uppdrag av Gillöga AB utför vi projektering och pro-

duktion av 24 radhus med tillhörande förråd och plank 

till bostadsrättsföreningen Odun i Lindbacken utanför 

Uppsala. Uppdraget omfattar huskroppar med fyra el-

ler sex lägenheter i varje byggnad. Husens yttre skiljer 

sig från varandra genom variationer i fasaderna samt 

varierande fönsterkulörer. 

Byggnaderna ska utföras med putsade fasader med in-

slag av tegel. Det första husets murade väggar blev kla-

ra i november och i mitten av december kom de första 

takstolarna på plats. Parallellt med detta gjuts grunden 

till hus nummer två och nu råder full aktivitet på om-

rådet. Både vår bygg- och vår anläggningssida är in-

blandade i projektet och vårt dotterbolag JMG Betong 

gjuter grunderna med sin nyinköpta mastpump.

Vasamuseet i 
Stockholm

På uppdrag av Statens Fastighetsverk har vi gjort omfat-

tande arbeten utanför entrén vid Vasamuseet på Djur-

gården i Stockholm. Vi jobbade med stora utvändiga 

arbeten med höj- och sänkbara pollare, stensättning 

med plattor, stenläggning, flera murar samt grönytor 

med växter och belysta ekbänkar.

Vi har öppnat upp nya vägar och flöden samtidigt som 

vi höjt säkerheten runt muséet.

Vi fick bl.a. i uppdrag att beställa och montera en lång 

mur som skulle efterlikna befintliga murar och kajste-

nar som troligtvis är brutna i lokalt gråberg, även kallat 

Stockholmsgranit. Eftersom det idag inte finns några 

aktiva dagbrott i närheten som kan få fram en liknande 

struktur och färg så vände vi oss till ett företag i Finland 

som hade en grå Kurugranit som smälte in bra i miljön.
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På uppdrag av ett antal olika energibolag har vi löpande uppdrag att utföra schakt- och markarbeten för fjärrvärme i Stock-

holm, Enköping och Uppsala. Uppdragen varierar mellan att göra nyinstallationer, renovera det befintliga nätet och laga akuta 

läckor på det gamla nätet. På bilden jobbar vår anläggare Andreas Jansson med ett fjärrvärmeuppdrag vid Kungsängsgatan i 

Uppsala. 

Utrymmesbristen är alltid en utmaning i stadsmiljö och att kunna utföra jobben säkert både för oss själva och för tredje man 

då det inte går att stänga av hela områden i innerstaden. En annan utmaning är att det ofta finns väldigt mycket annan befintlig 

kanalisation i gatorna som vi måste ta hänsyn till när vi schaktar. Vi få ofta hitta på kreativa lösningar för att ta oss förbi med de 

nya ledningarna som ska läggas.

Finansiella 
rapporter
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KONCERN 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning 1 589 866 1 649 527 1 606 580 1 261 657 856 520

Rörelseresultat 41 776 49 811 58 214 55 580 29 596

Resultat efter finansnetto 43 073 49 985 56 907 55 582 29 701

Balansomslutning 503 991 543 742 513 243 469 090 287 776

Nettomarginal 2,7% 3,0% 3,5% 4,4% 3,5%

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 18% 20% 25% 24% 28%

Räntabilitet på eget kapital % 22% 27% 48% 48% 24%

Soliditet 31% 28% 28% 23% 31%

Antalet anställda 432 420 371 347 294

Definitioner: se not 28

Utveckling av företagets 
verksamhet, resultat och 
ställning   BELOPP I SEK
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Koncernens 
resultaträkning BELOPP I SEK

NOT 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Nettoomsättning 1 589 866 295 1 649 527 201

Övriga rörelseintäkter 1 945 907 2 865 253

Kostnader för produktion -1 470 627 902 -1 530 886 454

Bruttoresultat 121 184 300 121 506 000

Försäljnings- och administrationskostnader -79 408 288 -71 694 946

Rörelseresultat 3,4,5,6 41 776 012 49 811 054

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 080 607 2 419 178

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 783 496 -2 244 751

Resultat efter finansiella poster 43 073 123 49 985 481

Resultat före skatt 43 073 123 49 985 481

Skatt på årets resultat 8 -9 422 010 -12 266 370

ÅRETS RESULTAT 33 651 113 37 719 111

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 33 800 699 37 816 937

Minoritetsintresse -149 586 -97 826

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 589 866 tkr 

(1 649 527 tkr) vilket är en minskning med -3,6%, detta 

till följd av en tuff start i början av året med kall vinter 

och en lågsäsong som förlängdes för entreprenad-

verksamheten samt kraftigt ökade materialpriser. As-

falts- och anläggningsverksamheten påverkades även 

negativt i slutet av året till följd av en tidigare vinter än 

normalt vilket medfört att projekt fått skjutas fram.

Koncernens bruttoresultat uppgick till 121 184 tkr (121 

506 tkr) med en bruttomarginal om 7,6% (7,4%). Rörel-

seresultat uppgick till 41 776 tkr (49 811 tkr). Temporära 

ökade konsultkostnader inom administration samt en 

strategisk övertalighet inom vissa personalkategorier 

har påverkat nettomarginalen 2,7% negativt jämfört 

med föregående år (3,0%).

Kommenterar till koncernens resultaträkning
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TILLGÅNGAR NOT 2021-12-31 2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 12 381 332 20 025 239

12 381 332 20 025 239

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 14 718 299 16 961 808

Inventarier, verktyg och installationer 11 2 011 324 1 677 101

Konst och liknande tillgångar 198 966 198 966

Förbättringsutgift annans fastighet 12 1 182 240 393 006

18 110 829 19 230 881

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

Andra långfristiga fordringar 1 048 250 0

1 058 250 10 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 31 550 411 39 266 120

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 300 178 785 273 345 700

Skattefordringar 10 524 625 3 645 515

Fordringar hos koncernföretag 29 549 813 106 146 828

Fordringar hos koncernföretag, koncernkonto 1) 47 897 027 0

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 14 72 502 282 92 613 178

Övriga fordringar 4 078 754 13 069 133

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 5 921 454 6 391 894

470 652 740 495 212 248

Kassa och bank 1 787 698 9 263 833

Summa omsättningstillgångar 472 440 438 504 476 081

SUMMA TILLGÅNGAR 503 990 849 543 742 201

1) Totala tillgängliga likvida medel i koncernen uppgår till 49 684 725 kr och utgörs av kassa och bank om 1 787 698 kr samt fordran på 
koncernkonto om 47 897 027 kr. Denna summa redovisas även som likvida medel i koncernens kassaflödesanalys.

Koncernens 
balansräkning BELOPP I SEK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL

Aktiekapital 16 1 000 000 1 000 000

Övrigt tillskjutet kapital 85 323 610 43 787 761

Annat eget kapital inklusive årets resultat 68 003 547 105 372 033

SUMMA EGET KAPITAL 154 327 157 150 159 794

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 710 695 21 469 620

Uppskjuten skatteskuld 18 10 652 288 13 113 529

Övriga avsättningar 19 1 900 998 1 966 975

34 263 981 36 550 124

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 20,24 0 56 300 000

Övriga långfristiga skulder 20 16 806 877 20 493 821

16 806 877 76 793 821

KORTFRISTIGA SKULDER

Skuld till kreditinstitut 0 3 600 000

Utnyttjad checkkredit 21,24 0 25 953 898

Leverantörsskulder 112 343 624 108 466 016

Skulder till koncernföretag 17 418 182 3 021 592

Skatteskulder 34 604 445 169

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 22 63 279 991 37 995 536

Övriga kortfristiga skulder 36 917 987 30 279 654

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 68 598 446 70 476 597

298 592 834 280 238 462

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 503 990 849 543 742 201

I koncernens tillgångar ingår entreprenadverksamhet-

ens upparbetade men ej fakturerade arbeten med 72 

502 tkr (92 613 tkr). Fakturerade men ej upparbetade 

arbeten uppgår till 63 280 tkr (37 996 tkr) och redovisas 

under korta skulder.

Finansiellt leasade tillgångar för koncernen uppgår till 

10 620 tkr och redovisas under maskiner och andra 

tekniska anläggningar. Skulder till leasinginstitut 8 275 

tkr redovisas under långfristiga skulder.

Koncernens goodwill uppgår till 12 381 tkr (20 025 tkr) 

och skrivs av över en period om fem år.

Under året har koncernens skulder till kreditinstitut 

lösts och ett koncernkonto upprättats av koncernens 

huvudägare (Sven Heribert Holding AB). Tillgodo-

havandet på koncernkontot uppgick per balansdagen 

till 47 897 tkr och redovisas som likvida medel i koncer-

nens kassaflödesanalys.

Kommentarer till koncernens balansräkning
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KONCERNEN AKTIE-
KAPITAL

ÖVRIGT 
TILLSKJUTET 

KAPITAL

BALANS.  
RESULTAT INKL. 

ÅRETS RESULTAT

MINORITET 
INTRESSE

TOTALT

Ingående balans 
2020-01-01

1 000 000 16 484 761 124 103 234 0 141 587 995

Omföring minoritetsandel vid förvärv -306 770 306 770 0

Transaktioner med koncernens ägare

Reglering villkorat aktieägartillskott -4 095 000 -4 095 000

Lämnad utdelning -25 711 000 -25 711 000

Årets resultat 37 816 937 -97 826 37 719 111

Minoritetsandel vid förvärv 658 688 658 688

EGET KAPITAL 
2020-12-31

1 000 000 12 389 761 135 902 401 867 632 150 159 794

KONCERNEN

Ingående balans  
2021-01-01

1 000 000 12 389 761 135 902 401 867 632 150 159 794

Transaktioner med koncernens ägare

Lämnad utdelning -27 032 000 -27 032 000

Reglering villkorat aktieägartillskott -3 500 000 -3 500 000

Koncernbidrag till moderföretag -55 400 000 -55 400 000

Skatt på koncernbidrag 11 412 401 11 412 401

Erhållet aktieägartillskott 45 035 849 45 035 849

Årets resultat 33 800 699 -149 586 33 651 113

EGET KAPITAL 
20201-12-31

1 000 000 13 438 011 139 171 100  718 046 154 327 157

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till kr 8 889 761 (12 389 761 kr).

Rapport över förändringar i 
koncernens egna kapital BELOPP I SEK
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Koncernens 
kassaflödesanalys BELOPP I SEK

NOT 2021-12-31 2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultat 41 776 012 49 811 054

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 12 946 214 16 624 787

Avsättningar 198 576 2 873 555

54 920 802 69 309 396

Erhållen ränta 3 080 607 2 419 178

Erlagd ränta -1 783 496 -2 244 751

Betald inkomstskatt -7 760 525 -11 392 641

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

48 457 388 58 091 182

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager 0 674 728

Förändring av kortfristiga fordringar 79 335 645 -36 987 107

Förändring av kortfristiga skulder 48 318 835 23 329 741

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 176 111 868 45 108 544

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -7 017 085

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 205 734 -10 338 247

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 4 187 087

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -4 205 734 -13 168 245

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring checkkredit -25 953 898 -1 050 097

Reglering villkorat aktieägartillskott 0 -4 095 000

Löst /amorterad låneskuld -63 586 944 -3 010 036

Utbetald utdelning -41 944 400 -25 711 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -131 485 242 -33 866 133

ÅRETS KASSAFLÖDE 40 420 892 -1 925 834

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 9 263 833 11 189 667

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 49 684 725 9 263 833

I likvida medel ingår behållning på koncernkonto.

6 7

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1



NOT 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Nettoomsättning 1 514 207 252 1 590 592 517

Övriga rörelseintäkter 1 526 868 2 365 595

Kostnader för produktion -1 381 595 195 -1 475 806 677

Bruttoresultat 2 134 138 925 117 151 435

Försäljnings- och administrationskostnader -75 211 324 -69 868 159

Rörelseresultat 3,4,5,6 58 927 601 47 283 276

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag -617 000 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 624 701 2 541 876

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 837 132 -2 258 203

Resultat efter finansiella poster 60 098 170 47 566 949

Bokslutsdispositioner 7 -59 587 723 -11 411 082

Resultat före skatt 510 447 36 155 867

Skatt på årets resultat 8 -444 328 -7 867 767

ÅRETS RESULTAT 66 119 28 288 100

Moderföretagets 
resultaträkning BELOPP I SEK
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Skeppsholmen i Stockholm
Våra skickliga yrkesarbetare har lagt 200 m2 gatsten 

på den flera hundra år gamla innergården intill 

Båtsmanskasernen – kasern II på Skeppsholmen i 

Stockholm. Kasernen drabbades av en stor brand 

2016 och byggnaden har nu renoverats. Då mark-

arbeten skulle genomföras behövde den gamla 

stenläggningen rivas och sedan återställas. Vi blev 

kontaktade tack vare vår unika spetskompetens 

inom sten och utförde sedan uppdraget som unde-

rentreprenör till Berglund Markentreprenad AB som 

har ramavtal med Statens fastighetsverk. 

Storgatstenarna var handhuggna i ett flertal olika 

storlekar och varje sten har endast en använd-

bar ovansida. För att varje rad skulle få rätt bredd 

behövde stenarna sorteras i storleksordning innan 

de lades tillbaka – ett gediget och tidskrävande 

hantverk.
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TILLGÅNGAR NOT 2021-12-31 2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 500 000 1 600 000

500 000 1 600 000

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 1 832 618 2 786 654

Inventarier, verktyg och installationer 11 1 938 510 1 579 960

Konst och liknande tillgångar 198 966 198 966

Förbättringsutgift annans fastighet 12 483 246 393 006

4 453 340 4 958 586

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 22 718 009 22 718 009

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

22 728 009 22 728 009

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 27 681 349 29 286 595

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 291 046 290 260 337 523

Skattefordran 8 954 044 2 803 264

Fordringar hos koncernföretag 31 723 062 120 920 592

Fordringar hos koncernföretag, koncernkonto 2) 46 064 738 0

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 14 56 959 206 89 568 176

Övriga fordringar 232 599 8 800 267

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 5 228 591 4 583 358

440 208 530 487 013 180

Kassa och bank 21 343 0

Summa omsättningstillgångar 440 229 873 487 013 180

SUMMA TILLGÅNGAR 467 911 222 516 299 775

2) Totala tillgängliga likvida medel i moderbolaget uppgår till 46 086 080 kr och utgörs av kassa och bank om 21 343 kr samt fordran på 
koncernkonto om 46 064 738 kr. Denna summa redovisas även som likvida medel i bolagets kassaflödesanalys.

Moderföretagets 
balansräkning BELOPP I SEK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 1 000 000 1 000 000

Reservfond 200 000 200 000

1 200 000 1 200 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 106 291 052 64 547 353

Årets resultat 66 119 28 288 100

106 357 171 92 835 453

SUMMA EGET KAPITAL 107 557 171 94 035 453

OBESKATTADE RESERVER

Ackumulerade överavskrivningar 569 450 1 828 824

Periodiseringsfonder 17 41 038 935 47 651 838

41 608 385 49 480 662

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser 21 710 695 21 469 620

Övriga avsättningar 19 1 900 998 1 966 975

23 611 693 23 436 595

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 20 0 56 300 000

Övriga långfristiga skulder 20 0 415 000

0 56 715 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Skuld till kreditinstitut 0 3 600 000

Utnyttjad checkkredit 21,24 0 25 953 898

Leverantörsskulder 103 044 262 101 187 175

Skulder till koncernföretag 33 573 612 32 112 336

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 22 63 175 233 36 462 597

Övriga kortfristiga skulder 35 151 855 28 869 100

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 60 189 011 64 446 959

295 133 973 292 632 065

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 467 911 222 516 299 775

7 1

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1



MODERFÖRETAG AKTIE- 
KAPITAL

RESERVFOND BALANSERAT 
RESULTAT

ÅRETS  
RESULTAT

SUMMA

Ingående balans 1 000 000 200 000 73 889 349 20 464 003 95 553 352

Överföring resultat föregående år 20 464 003 -20 464 003 0

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning -25 711 000 -25 711 000

Ovillkorat aktieägartillskott 0

Reglering villkorat aktieägartillskott -4 095 000 -4 095 000

Årets resultat 28 288 100 28 288 100

UTGÅENDE BALANS 
2020-12-31

1 000 000 200 000 64 547 352 28 288 100 94 035 452

Överföring resultat föregående år 28 288 100 -28 288 100 0

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning -27 032 000 -27 032 000

Reglering villkorat aktieägartillskott -3 500 000 -3 500 000

Ovillkorat aktieägartillskott 43 987 600 43 987 600

Årets resultat 66 119 66 119

UTGÅENDE BALANS 
2021-12-31

1 000 000 200 000 106 291 052 66 119 107 557 171

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till 8 889 761 kr (12 389 761 kr).

Rapport över förändringar i 
moderföretagets egna kapital
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NOT 2021-12-31 2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 58 927 601 47 283 275

Avskrivningar 3 442 606 3 152 330

Avsättningar 175 098 -341 370

62 545 305 50 094 235

Erhållen ränta 3 624 701 2 541 876

Erlagd ränta -1 837 132 -2 258 203

Betald inkomstskatt 4 817 292 -8 082 412

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALE

69 150 166 42 295 496

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av kortfristiga fordringar 145 462 768 -42 722 510

Förändring av kortfristiga skulder -38 476 195 43 367 773

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 176 136 739 42 940 759

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 837 361 -837 961

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 343 272

Förvärv av finansiella tillgångar 0 -7 574 973

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -1 837 361 -8 069 662

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring checkkredit -25 953 898 -1 050 097

Erhållna aktieägartillskott 0 -4 095 000

Löst/amorterad låneskuld -60 315 000 -4 015 000

Utbetald utdelning -41 944 400 -25 711 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -128 213 298 -34 871 097

ÅRETS KASSAFLÖDE 46 086 080 0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 0 0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 46 086 080 0

I likvida medel ingår behållning på koncernkonto.

Moderföretagets 
kassaflödesanalys BELOPP I SEK
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Noter
NOT 1 NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat fram-
går av not nedan.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital 
elimineras i sin helhet. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 
utan uppdelning görs i eget kapital och uppskjuten skatt med tillämpning av gällande inkomstskattesats.

INTÄKTSREDOVISNING
Entreprenadverksamhetsprojekt redovisas enligt successiv vinstavräkning. Detta innebär att intäkter och 
resultat som är hänförliga till projekten redovisas baserat på färdigställandegraden per balansdag, varvid 
färdigställandegraden definieras på basis av nedlagda kostnader.

LEASING - LEASETAGARE
Leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är 
ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsent-
ligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är 
ett finansiellt leasingavtal.

Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i koncernens 
balansräkning. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgång-
ens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående 
och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgif-
ter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
I moderbolaget hanteras alla leasingkontrakt som operationell leasing.

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skatte-
fordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar 
och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande 
skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändring-
en lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande 
skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar netto-
redovisas mot uppskjutna skatteskulder om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skattefordran 
redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

PENSIONER
I moderföretaget och koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som av-
giftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala 
något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt 
Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3). Moderföretaget och 
koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift om pensionsskuldens 
storlek erhålls från ett oberoende företag (t.ex. PRI Pensionsgaranti) och redovisas enligt den erhållna uppgiften.

AVSÄTTNINGAR - ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avsättning för framtida garantiåtaganden. Avsättningen är beräknad enligt skattemässiga principer vilket 
överensstämmer väl med behov baserat på tidigare erfarenhet.
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NOT 2 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom 
koncernen

9% 9%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom 
koncernen

5% 5%

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONAL-
KOSTNADER

2021-01-01-
2021-12-31

VARAV MÄN 2020-01-01-
2020-12-31

VARAV MÄN

Medelantalet anställda

Moderföretag 371 324 376 335

Dotterföretag 61 58 44 41

Koncernen totalt 432 382 420 376

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA 
KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER

2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Moderföretag

Styrelse och VD 2 335 459 410 700

Övriga anställda 182 403 744 176 658 361

Summa 184 739 203 177 069 061

Sociala kostnader 81 031 032 75 655 427

(varav pensionskostnader) 1 19 428 183 16 964 820

Dotterföretag

Styrelse och VD 1 499 938 1 073 416

Övriga anställda 25 222 106 16 312 828

Summa 26 722 044 17 386 244

Sociala kostnader 10 771 813 7 254 402

(varav pensionskostnader) 2 639 051 1 575 610

Koncern

Styrelse och VD 3 835 397 1 484 116

Övriga anställda 207 625 850 192 971 189

Summa 211 461 247 194 455 305

Sociala kostnader 91 802 845 82 909 829

(varav pensionskostnader) 2 22 067 234 18 540 430

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser kr 0 (0) företagets ledning. 
2) Av koncernens pensionskostnader avser kr 462 990 (506 520) företagets ledning.

Moderföretaget har träffat avtal med VD om avgångsvederlag på sex månader.

REDOVISNING AV KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT

Redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott i moderbolaget och koncernen sker efter sin ekono-
miska innebörd. Mottagna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i moderbo-
laget. Lämnade koncernbidrag redovisas i koncernen som en värdeöverföring i eget kapital. Koncernens 
resultaträkning belastas med en skattekostnad på det lämnade koncernbidraget och ökar motsvarande 
koncernens eget kapital. Lämnade aktieägartillskott redovisas i moderbolaget som en del i investeringen i 
dotterföretaget och är föremål för sedvanlig nedskrivningsprövning.
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NOT 4 AVSKRIVNINGAR I RESULTATRÄKNINGEN

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:
Goodwill     5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer  5 år
Avskrivning på förbättringsutgifter på annan fastighet sker på kvarvarande tid av hyreskontraktet.

NOT 5 OPERATIONELL LEASING - LEASETAGARE 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

KONCERN

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Minimileaseavgifter 19 268 497 19 122 755

Totala leasingkostnader 19 268 497 19 122 755

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 18 687 256 10 491 065

Mellan ett och fem år 69 267 983 28 593 769

87 955 239 39 084 834

MODERFÖRETAG

Tillgångar som innehas via operationella och finansiella leasingavtal

Minimileaseavgifter 19 627 621 16 903 134

Totala leasingkostnader 19 627 621 16 903 134

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 18 325 988 9 426 205

Mellan ett och fem år 64 487 344 25 620 456

82 813 332 35 046 661

NOT 6 RÖRELSERESULTAT

Avskrivningar ingår med kr 12 949 840 (16 624 784) i koncernens rörelseresultat och tillhör funktion pro-
duktion och förvaltning. Detaljer framgår av noter 9-12. I moderbolagets rörelseresultat ingår avskrivning-
ar med kr 3 442 606 (3 152 330) och tillhör funktion produktion och förvaltning.
Ersättningar till moderbolaget och koncernens revisorer.
Revisionsarvode EY uppgår till kr 735 000 (390 000).
Revisionverksamhet EY utöver revisionsuppdraget kr 259 500 (97 150).
Skatterådgivning EY kr 49 440 (28 840).
Övriga tjänster EY kr 174 600 (415 750).

KONCERN MODERFÖRETAG

KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING 2021 2020 2021 2020

Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse

Kvinnor 4 4 3 3

Män 5 4 2 2

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning

Kvinnor 3 1 3 1

Män 4 8 2 5
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NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Periodiseringsfond, årets avsättning -12 255 092

Periodiseringsfond, årets återföring 6 612 903 0

Avskrivningar utöver plan 1 259 374 844 010

Erhållna koncernbidrag 2 455 000 0

Lämnade koncernbidrag -69 915 000 0

SUMMA -59 587 723 -11 411 082

NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KONCERN

Aktuell skatt 11 883 250 9 759 983

Uppskjuten skatt, bokslutsdispositioner -2 461 240 2 506 387

9 422 010 12 266 370

MODERFÖRETAG

Aktuell skatt 401 625 7 867 767

Justering avseende tidigare år 42 703 0

444 328 7 867 767

AVSTÄMNING EFFEKTIV SKATT

Koncernen

Resultat före skatt 43 073 123 49 985 481

Skatt enligt gällande skattesats 8 873 063 10 696 893

Ej avdragsgill avskrivning 1 574 645 1 603 523

Andra icke-avdragsgilla kostnader 169 372 96 464

Leasing -546 093 241 552

Skatt hänförlig till tidigare år 42 702 0

Effekt av ändrade skattesats -462 363 -226 582

Övrigt -229 316 -145 480

Redovisad total skatt 9 422 010 12 266 370

Moderföretaget

Resultat före skatt 510 447 36 155 867

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 105 152 7 737 356

Ej avdragsgilla kostnader 219 149 92 540

Skatt hänförlig till tidigare år 42 702 0

Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler 40 867 0

Schablonränta på periodiseringsfond 36 458 37 871

Redovisad total skatt 444 328 7 867 767
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NOT 9 GOODWILL 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 36 685 405 29 668 320

-Nyanskaffningar 0 7 017 085

Vid årets slut 36 685 405 36 685 405

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -16 660 166 -9 244 885

-Årets avskrivning enligt plan -7 643 907 -7 415 281

Vid årets slut -24 304 073 -16 660 166

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 12 381 332 20 025 239

MODERFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 5 500 000 5 500 000

Vid årets slut 5 500 000 5 500 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -3 900 000 -2 800 000

-Årets avskrivning enligt plan -1 100 000 -1 100 000

Vid årets slut -5 000 000 -3 900 000

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 500 000 1 600 000
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NOT 10 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 40 961 465 31 417 668

-Nyanskaffningar 1 292 862 9 778 797

-Avyttringar och utrangeringar -235 000

-Vid årets slut 42 254 327 40 961 465

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -23 999 657 -16 218 021

-Återförda uppskrivningar på avyttringar och utrangeringar 235 000

-Årets avskrivning -3 536 371 -8 016 636

-Vid årets slut -27 536 028 -23 999 657

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 14 718 299 16 961 808

MODERFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 5 685 642 5 511 242

-Nyanskaffningar 409 400

-Avyttringar och utrangeringar -235 000

-Vid årets slut 5 685 642 5 685 642

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -2 898 988 -2 214 036

-Återförda uppskrivningar på avyttringar och utrangeringar 235 000

-Årets avskrivning -954 036 -919 952

-Vid årets slut -3 853 024 -2 898 988

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 1 832 618 2 786 654

7 9

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1



NOT 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 10 482 216 16 917 815

-Nyanskaffningar 1 139 512 559 450

-Avyttringar och utrangeringar -247 077 -6 995 049

-Vid årets slut 11 374 651 10 482 216

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -8 805 116 -10 813 216

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 223 600 2 807 962

-Årets avskrivning -781 811 -799 861

-Vid årets slut -9 363 327 -8 805 115

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 2 011 324 1 677 101

MODERFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 10 218 879 11 359 850

-Nyanskaffningar 1 112 492 428 561

-Avyttringar och utrangeringar -223 600 -1 569 532

-Vid årets slut 11 107 771 10 218 879

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -8 638 919 -9 125 807

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 223 600 1 226 260

-Årets avskrivning -753 942 -739 372

-Vid årets slut -9 169 261 -8 638 919

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 1 938 510 1 579 960
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NOT 12 FÖRBÄTTRINGSUTGIFT ANNANS FASTIGHET 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 6 238 940 6 238 940

-Nyanskaffningar 1 773 360

-Avyttringar och utrangeringar -662 442

-Vid årets slut 7 349 858 6 238 940

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -5 845 934 -5 452 928

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 662 442

-Årets avskrivning -984 126 -393 006

-Vid årets slut -6 167 618 -5 845 934

Redovisat värde vid årets slut 1 182 240 393 006

MODERFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 5 576 498 5 576 498

-Nyanskaffningar 724 869

-Vid årets slut 6 301 367 5 576 498

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -5 183 492 -4 790 486

-Årets avskrivning -634 629 -393 006

-Vid årets slut -5 818 121 -5 183 492

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 483 246 393 006

NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 2021-12-21 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 22 718 009 15 143 036

-Förvärv 0 7 574 973

-Tilläggsköpeskilling 617 000 0

-Nedskrivning tilläggsköpeskilling -617 000 0

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 22 718 009 22 718 009

SPEC AV MODERFÖRETAGETS INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar i % Redovisat värde

Sh Asfalt AB, 556965-0269, Uppsala 500 100 50 000

TM Anläggning i Uppland AB, 556337-4221, Upplands Väsby       4 000 100 15 093 036

JMG Betong AB, 556886-8979, Uppsala 460 92 7 574 973

22 718 009
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NOT 14 UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Upparbetad intäkt 1 114 677 653 1 379 944 308

Fakturerad intäkt -1 042 175 371 -1 287 331 130

72 502 282 92 613 178

MODERFÖRETAG

Upparbetad intäkt 1 022 405 896 1 366 274 684

Fakturerad intäkt -965 446 690 -1 276 706 508

56 959 206 89 568 176

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Förutbetalda försäkringar 764 054 997 975

Hyror 2 161 123 2 425 956

Bonus och rabatter 934 404 0

Upplupen intäkt 0 1 563 939

Övriga förutbetalda kostnader 2 061 873 1 404 023

5 921 454 6 391 893

MODERFÖRETAG

Förutbetalda försäkringar 708 567 975 645

Hyror 1 930 025 2 242 069

Bonus och rabatter 934 404 0

Övriga förutbetalda kostnader 1 655 595 1 365 643

5 228 591 4 583 357

NOT 16 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE 2021-12-21 2020-12-31

Antal aktier 10 000 st 10 000 st

Kvotvärde 100 kr 100 kr

NOT 17 PERIODISERINGSFONDER 2021-12-21 2020-12-31

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015 6 612 903

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016 6 968 069 6 968 069

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017 6 502 317 6 502 317

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 7 491 275 7 491 275

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 7 822 182 7 822 182

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020 12 255 092 12 255 092

41 038 935 47 651 838
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NOT 18 AVSÄTTNINGAR FÖR UPPSKJUTEN SKATT 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Uppskjuten skatt, periodiseringsfonder 10 040 642 11 973 806

Uppskjuten skatt, överavskrivningar 124 374 394 423

Uppskjuten skatt, övervärde maskiner 487 272 745 300

10 652 288 13 113 529

NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Garantiåtaganden 1 900 998 1 966 975

1 900 998 1 966 975

MODERFÖRETAG

Garantiåtaganden 1 900 998 1 966 975

1 900 998 1 966 975

NOT 20 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Skulder till kreditinstitut 0 56 300 000

Leasing 8 275 353 10 930 297

Övriga skulder 8 531 524 9 563 524

16 806 877 76 793 821

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 0 0

MODERFÖRETAG

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Skulder till kreditinstitut 0 56 300 000

Övriga skulder 0 415 000

0 56 715 000

Bolagen i koncernen ingår från och med 2021 i Sven Heribert Holding AB:s koncernkontosystem.

NOT 21 CHECKRÄKNINGSKREDIT 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Beviljad kreditlimit 0 92 000 000

Outnyttjad del 0 -66 046 102

UTNYTTJAT KREDITBELOPP 0 25 953 898

MODERFÖRETAG

Beviljad kreditlimit 0 90 000 000

Outnyttjad del 0 -64 046 102

UTNYTTJAT KREDITBELOPP 0 25 953 898

8 3

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1



NOT 22 FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT 2021-12-21 2020-12-31

Entreprenaduppdrag

KONCERN

Fakturerad intäkt 1 049 531 306 901 052 703

Upparbetad intäkt -986 251 315 -863 057 156

63 279 991 37 995 547

MODERFÖRETAG

Fakturerad intäkt 1 038 544 603 846 737 807

Upparbetad intäkt -975 369 370 -810 275 198

63 175 233 36 462 609

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Semesterlöneskuld 34 970 852 32 180 636

Sociala avgifter 11 898 222 11 055 249

Upplupen löneskatt 9 694 147 8 172 873

Upplupna löner 2 152 088 1 941 500

Övriga upplupna kostnader 9 883 137 17 126 339

68 598 446 70 476 597

MODERFÖRETAG

Semesterlöneskuld 29 991 041 29 022 339

Sociala avgifter 10 203 413 9 939 543

Upplupen löneskatt 8 827 633 8 016 912

Upplupna löner 2 152 088 1 941 500

Övriga upplupna kostnader 9 014 836 15 526 666

60 189 011 64 446 960
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NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

Säkerheter ställda till kreditinstitut

Företagsinteckningar checkräkningskredit 150 348 000 92 000 000

Företagsinteckningar skulder till kreditinstitut 20 000 000 70 000 000

Pantsatta aktier i koncernföretag 12 544 028 45 534 690

Säkerheter ställda för annat

Företagsinteckningar för PRI 8 000 000 8 000 000

Summa 190 892 028 215 534 690

MODERFÖRETAG 2021-12-21 2020-12-31

Säkerheter ställda till kreditinstitut:

Företagsinteckningar checkräkningskredit 140 000 000 90 000 000

Företagsinteckningar skulder till kreditinstitut 20 000 000 70 000 000

Pantsatta aktier i koncernföretag 15 093 036 15 093 036

Säkerheter ställda för annat:

Företagsinteckningar för PRI 8 000 000 8 000 000

SUMMA 183 093 036 183 093 036

NOT 25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2021-12-21 2020-12-31

KONCERN

FPG/PRI 434 214 429 392

SUMMA 434 214 429 392

MODERFÖRETAG

FPG/PRI 434 214 429 392

SUMMA 434 214 429 392

NOT 26 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION BELOPP

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 106 291 052

Årets vinst 66 119

106 357 171

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 

Utdelas till aktieägarna 30 250 000

Balanseras i ny räkning 76 107 171

SUMMA 106 357 171

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter.

NOT 27 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Efter räkenskapsårets utgång finns inga väsentliga händelser att rapportera.

8 5

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1



NOT 28 NYCKELTALSDEFINITIONER

NETTOMARGINAL
Resultat efter finansnetto i procent av omsättning.

RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultat efter finansnetto med återläggning av finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt 
kapital.

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL
Årets resultat efter avdrag för skatt, i procent av eget kapital (IB).

SOLIDITET
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

SYSSELSATT KAPITAL
Balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt.
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Vår revisionsberättelse har  

lämnats den 8 mars 2022

Ingemar Rindstig 
Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB

Åsa Felton 
Auktoriserad revisor

Jennie Claesson 
Styrelseledamot

Jan Malmberg
Styrelseledamot

Sophia Mattsson Linnala
Styrelseledamot

Dalia Ramzi
Verkställande direktör

Kjell Karlsson
Styrelseledamot

Bengt-Åke Gustafsson *
Adjungerad arbetstagar-

representant, yrkesarbetare

Eva Engvall *
Adjungerad arbetstagar-

representant, tjänstemän

* Arbetstagarrepresentanterna är adjungerande till styrelsen och undertecknar således inte 

årsredovisningen då de formellt inte ingår i styrelsen.

Uppsala den 
22 februari 2022

Maria Ingelsson 
Styrelseordförande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen och koncernredovisningen har upp-

rättats i enlighet med god redovisningssed och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning BFNAR 

2012:1 (K3). Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets 

och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger 

en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och  

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 

ingår i koncernen står inför.
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Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 

koncern redovisningen för Sh bygg, sten och anlägg-

ning AB för år 2021. Bolagets årsredovisning ingår på 

sidorna 8-87 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsre-

dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av moderbolagets och koncernens fi-

nansiella ställning per den 31 december 2021 och av 

dessas finansiella resultat och kassaflöden för året  enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-

lig med årsredovisningens och koncernredovisningens 

övriga delar. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhets-

rapporten på sidorna 25-47.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för moder-

bolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 

on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-

snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 

till moderbolaget och koncernen enligt god revisors-

sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än  
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-

svaret för den andra informationen. Den andra informa-

tionen består av sidorna 1-7.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 

inte denna information och vi gör inget uttalande med 

bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen 

är det vårt ansvar att läsa den information som identi-

fieras ovan och överväga om informationen i väsent-

lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen.    

Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 

övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om infor-

mationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-

ende denna information, drar slutsatsen att den andra 

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 

i det avseendet.

Styrelsens och verkställande 
 direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-

visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 

 enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställ-

ande direktören ansvarar även för den interna kon-

troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning och koncernredovisning som inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-

redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande di-

rektören för bedömningen av bolagets och koncern-

ens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 

när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställan-

de direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 

till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 

årsredovisningen och koncernredovisningen som hel-

het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 

att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-

het, men är ingen garanti för att en revision som utförs 

 enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-

mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-

heter eller misstag och anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 

de ekonomiska beslut som användare fattar med grund 

i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-

fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisning-

en, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 

utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sh bygg sten och anläggning AB, org.nr 5560519232 
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för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en vä-

sentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 

för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter-

som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-

tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för vår revision för att utfor-

ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte för att uttala oss om ef-

fektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i styrelsens och verkställ-

ande direktörens uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fort-

satt drift vid upprättandet av årsredovisningen och kon-

cernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund 

i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händel-

ser eller förhållanden som kan leda till betydande tvi-

vel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vä-

sentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions berättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo-

visningen och koncernredovisningen om den väsentli-

ga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 

och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på 

de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser el-

ler förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-

turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-

redovisningen, däribland upplysningarna, och om års-

redovisningen och koncernredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett 

sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-

bevis avseende den finansiella informationen för en-

heterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att 

göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 

ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 

koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra ut-

talanden. Vi måste informera styrelsen om bland an-

nat revisionens planerade omfattning och inriktning 

samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om 

 betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-

dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning av Sh bygg, 

sten och anläggning AB för år 2021 samt av förslaget 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören an-

svarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sveri-

ge. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-

tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 

moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande 
 direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-

positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 

förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 

bedömning av om utdelningen är försvarlig med hän-

syn till de krav som bolagets och koncernens verksam-

hetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 

moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoli-

deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-

fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 

och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 

bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange-

lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-

ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 

bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 

med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 

ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
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kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-

ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-

lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-

sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgär-

der eller försummelser som kan föranleda ersättnings-

skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispo-

sitioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 

med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revision-

en. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 

främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-

mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 

på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 

väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-

trädelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situ-

ation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-

underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 

urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns yttrande avseende den 
 l agstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrap-

porten på sidorna 25-47 och för att den är upprättad i 

enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-

tion 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 inrikt-

ning och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 

har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 

grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Uppsala den 8 mars 2022

Ernst & Young AB 

Åsa Felton   Ingemar Rindstig

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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…och vi planerar att 
fortsätta bygga hållbara 
städer och samhällen i 
minst 100 år till.



ÅRSREDOVISNING

SH BYGG, STEN OCH ANLÄGGNING är 

ett av Sveriges äldsta familjeägda entre-

prenadföretag. Det grundades som sten-

sätteri 1923 av Sven Heribert Svensson 

och ägs idag av barnbarnet Lars Svensson.  

Stenkompetensen och den genuina 

känslan för kvalitet och hantverk fi nns kvar 

men företaget har växt och utvecklats 

till ett klassiskt byggmästarföretag, en 

total entreprenör med drygt 430  anställda 

medarbetare och sex verksamhets-

områden med spetskompetens under 

ett och samma tak.

Vi riktar oss mot såväl off entliga som 

privata verksamhetsdrivande kunder 

och erbjuder tjänster inom ROT (ren-

overings-, ombyggnads och tillbyggnads-

arbeten), nybyggnation, betong, asfalt, 

mark, sten och anläggning, där även 

trädgårds anläggning ingår. Vi utför våra 

uppdrag som totalentreprenader eller 

utförandeentreprenader och ofta i olika 

 sam verkansformer med våra kunder.

Vi arbetar främst med uppdrag i  Uppsala 

län och Stockholms län men har även 

 uppdrag i Gävle och har under året 

 tecknat ett ramavtal med Västerås Stad. 

Våra fyra kontor ligger i Uppsala, Stock-

holm, Enköping och Östhammar.
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