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Värderingar 
Företagskulturen på Flodéns präglas av våra 

värderingar. Våra medarbetare ska i all sin 

verksamhet både i förhållande till varandra, kunder, 

leverantörer, ägare och samhället, genomsyras av 

hjälpsamhet, lojalitet och duglighet. Bolagets 

utveckling skall gå genom medarbetarna och deras 

förhållningssätt mot kunder och leverantörer.  

Denna utvecklingsriktning skapar trygghet och glädje 

för att utvecklas. Det skapar trygghet för kunder och 

leverantörer som önskar ett fortsatt samarbete. Det 

ska bidra till en kvalitetsmässig hög leverans i alla 

delar av projektet. Av våra medarbetare uppger 89% i senaste medarbetarundersökningen att de 

känner till våra värderingar och 86% upplever att våra värderingar genomsyrar arbetet på Flodéns. 

 

 

Hållbarhet för Flodéns är ett ansvarsfullt företagande som bidrar till en positiv samhällsutveckling, 

minskad miljöpåverkan och som skapar trygghet genom social utveckling för våra medarbetare, 

underentreprenörer och leverantörer. Långsiktig tillväxt och god lönsamhet är en förutsättning för 

ett ansvarsfullt företagande.  

Flodéns är ett värderingsstyrt entreprenadbolag där finansiell uthållighet skapar trygghet för våra 

medarbetare, kunder, leverantörer och samhället. Inriktning för verksamheten slås fast av ledning 

och styrelse i vårt strategidokument. Genom vår verksamhetsinriktning kan och vill vi vara med 

och bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

Flodéns affärsmodell för ett ansvarsfullt företagande omfattar 

samtliga medarbetare. Vår övertygelse är att värderingarna och 

utvecklingsriktningen i företaget är en stor del i vår framgång och 

kommer även att vara så i framtiden. I företaget finns det idag 

tydliga kopplingar mellan värderingar, utvecklingsriktning och det 

ekonomiska resultat som uppnås. Via delägarprogram, 

bonusmodell och resultatlön premieras såväl hårda som mjuka 

parametrar. Ledningen står upp för företagets värderingar och är 

goda förebilder i sättet att leda och utveckla verksamheten. Medarbetarnas agerande i linje med 

värderingar samt efterlevnad av individuella handlingsplaner är två av de mjuka parametrar som 

bedöms.  

Vår positiva utveckling avseende omsättning och orderstock beror på ett målmedvetet fokus på 

komplexa projekt och återkommande kunder i en tydligt definierad geografisk marknad. Genom 

en balanserad mix av offentliga och privata kunder samt produkttyper skapas stabilitet över tid.  

Flodéns affärsmodell 

har en tydlig 

utvecklingsriktning 

som bygger på 

värderingar 
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20% 55%

16%

9%

Fördelning projekt

Ombyggnation flerfamiljshus Nybyggnation skola

Nybyggnation flerfamiljshus Ombyggnation kontor

Utveckling 2015 - 2018 
Sedan år 2015 har ett målmedvetet arbete pågått för att utveckla Flodéns. Ett stort arbete har lagts 

vid att få en stabil kundmix och en bra fördelning av entreprenader. Vi har nu nått en stabilitet i 

omsättning och en mognadsgrad i verksamheten för att kunna utveckla ytterligare strategiska 

frågor, däribland vår strategi för hållbarhetsfrågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flodéns utvecklingsriktning med ökande omsättning och god lönsamhet, medför att vår 

verksamhet exponeras mot utmaningar och risker inom flera olika områden och i olika former.  

Att vi blir skickliga på att identifiera och hantera dessa risker på ett strukturerat sätt är avgörande 

för att bolaget ska kunna fortsätta att växa med kvalitet, lönsamhet, arbetsglädje och bidra till en 

hållbar utveckling i samhället.  

Ledning och styrelse har i en riskpolicy slagit fast riktlinjer för att identifiera och hantera risk. Vi har 

identifierat såväl finansiella som operativa risker. Väsentliga risker för hållbarhetsarbetet bedömer 

vi ligger inom ramen för våra operativa risker. 

 

 

 

Antal anställda Omsättning Mkr
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Väsentliga risker; 

 Vår verksamhet innehåller moment som är förenade med risker för våra anställda eller 

underentreprenörer. Säkerhetskulturen på våra arbetsplatser är oerhört viktig och för att 

skapa trygghet och glädje för att utvecklas är trivsel en prioriterad fråga. 
 

 Direkt och indirekt miljöpåverkan uppstår i alla våra entreprenader. Flodéns bygger inte i 

egen regi, men den indirekta påverkan som en byggnad ger upphov till är viktig ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Kvalitet i leveransen är avgörande för en långsiktig hållbarhet. Val 

av projekt i anbudsskedet är en del i ett ansvarsfullt företagande. 
 

 Frågor som ligger inom ramen för socialt ansvarstagande är väsentliga för oss, såsom etik 

och antikorruption. Även ett aktivt samhällsengagemang där vi kan bidra till ökad trygghet 

för sårbara grupper i samhället ligger inom ramen för dessa frågor. 

Styrning & uppföljning 
Bolaget har satt upp ett antal riktlinjer och policies för 

verksamheten. Våra gemensamma värderingar utgör 

ett ramverk. Genom en intressentanalys har vi 

identifierat de lagar och andra krav som vi måste 

agera på, dessa utgör stommen i vårt ledningssystem.  

Centrala dokument i hållbarhetsarbetet: 

 Verksamhetspolicy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

 Strategidokument, inklusive hållbarhetsstrategi 

 Riskpolicy 

 Etikpolicy och BIs etiska regler 

 Likabehandlingsplan och Integritetspolicy 

Vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är certifierat. Vi följer upp och granskar vårt 

egna arbete genom interna revisioner enligt ett fastställt program. Utöver att följa upp efterlevnad 

av policys, riktlinjer och rutiner sker även lagefterlevnadskontroll i samband med våra interna 

revisioner. I samband med certifiering enligt ISO och OHSAS granskas vårt arbete genom externa 

revisioner. Verksamheten omfattas av ett omfattande 

regelverk och både miljömässiga aspekter såväl som 

tekniska aspekter granskas genom kontrollplaner.   

Under 2018 beslutades att tillsätta en styrgrupp för att 

utveckla en hållbarhetsstrategi för Flodéns. Vi har valt att 

använda FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling 

(Agenda 2030) som en utgångspunkt i detta arbete. 

Ambitionen är att identifiera relevanta mål för oss på 

Flodéns och koppla dessa till vårt eget arbete och våra 

verksamhetsmål. 

 

     

     

     

  

   

 

VÅRA CERTIFIERINGAR 

Arbetsmiljö: OHSAS 18001:2007 

Miljö: ISO 14001:2015 

Kvalitet: ISO 9001:2015 
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Ett tredjepartsgranskat, certifierat miljöarbete har länge varit en del av Flodéns affärsmodell. 

Risker och möjligheter för miljön är integrerat i den SWOT-analys som bolaget gör som en del i det 

ordinarie strategiarbetet.  

Betydande miljöaspekter är identifierade i en miljöutredning. Miljöpåverkan uppstår på olika sätt 

vid genomförandet av våra entreprenader. Viktig är den miljöpåverkan som genereras av de 

material- och produktval vi gör. Vid rivning, men även vid nyproduktion, uppstår mycket avfall och 

avfallets miljöpåverkan beror på hantering och sorteringsgrad. Vår etablering och byggprocess är 

energi- och resurskrävande och genererar miljöpåverkan som bidrar till utsläpp av växthusgaser. 

Indirekt så uppstår miljöpåverkan vid drift och underhåll av fastigheten eller byggnaden. Den 

färdiga byggnadens miljöprestanda är därför viktig ur ett livscykelperspektiv. 

Byggprocess, energi- & resursförbrukning 
Vår verksamhet genererar utsläpp av växthusgaser från 

transporter och från energianvändning i entreprenaderna. På 

våra entreprenader tecknas elavtal för tillfällig el märkt med ”bra 

miljöval”. Under 2018 investerade vi i två elcyklar som används 

mellan våra centralt belägna entreprenader. I vår bilpolicy har vi 

fastställt ett tak för utsläpp i syfte att minska utsläpp från våra 

egna fordon.  

För att utveckla arbetet med energi- och resurshushållning i entreprenaderna beslutades om ett 

nytt miljömål.  SGBC:s remissversion av ”miljöbyggnad för genomförandet” används från och med 

våren 2018 i våra entreprenader för att fånga upp viktiga miljöfrågor för produktionen. Liksom 

SGBC:s klassningssystem för byggnader finns tre olika nivåer; Guld, Silver och Brons. Vår ambition 

är nivå Silver i de entreprenader som påbörjas under 2018. Systemet har kriterier för 

avfallshantering, förnyelsebart bränsle, etableringens energianvändning, samt kontroll och 

provning. I fem av de sex entreprenader som startats upp under 2018 används ”miljöbyggnad för 

genomförandet” för att säkerställa nivån på miljöarbetet. 

Miljömärkta, klassade byggnader 
Flodéns bygger inte i egen regi och äger därmed inte frågan om 

byggnadens slutgiltiga miljöprestanda. Ur ett livscykelperspektiv är 

byggnadens miljöprestanda viktig. Därför har vi valt att lyfta in frågan 

i vår affärsmodell. Att erhålla klassade byggnader är ett prioriterat och 

strategiskt verksamhetsmål.  

Flodéns har tidigare erfarenheter av SGBC:s miljöklassningssystem ”Miljöbyggnad”. Byggnader 

klassade med nivå Silver respektive Guld har uppförts. Klassade byggnader skapar fördelar för 

våra beställare och samhället i stort. 

För att bredda vår kompetens inom området har vi eftersträvat att erhålla byggnader klassade 

med andra system. Vi är därför mycket glada över att vi under 2018 påbörjat vår första 

entreprenad som kommer att märkas med Svanen. 

MÅL 

Miljöbyggnad nivå 

Silver för 

genomförandet 

MÅL 

Minst ett klassat 

projekt per år 
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Avfall 
För att förbättra resurshanteringen på våra entreprenader har vi valt att följa Sveriges 

Byggindustriers avfallsriktlinjer för sortering. De är vårt verktyg för att uppfylla kraven i 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin. Vi bygger ofta i tätort där sortering i 

flera fraktioner försvåras av utrymmesbrist. Vi följer på årsbasis andelen blandat avfall, det vill säga 

den fraktion som inte källsorteras på arbetsplatsen utan eftersorteras av våra 

avfallsentreprenörer. År 2018 gick 37% av vårt avfall som blandat för eftersortering. Vårt 

avfallsförebyggande arbete är viktigast för att på sikt minska miljöpåverkan från vår 

avfallshantering. I all nyproduktion följer vi upp totala avfallsmängden i kilo per kvadratmeter. 

Målsättning är att ligga under 25 kg/kvm. 

Inköp 
Majoriteten av alla köp görs lokalt i våra entreprenader. Miljöhänsyn finns med som en parameter 

i våra inköp. Inköpsarbetet styrs även av miljömässiga krav från våra kunder och beställare. Det 

kan gälla krav på att genomföra en produktvalsanalys på materialet för att säkerställa att 

bedömningskriterier uppnås i tex Sunda hus, Byggvarubedömningen eller Basta. 

För våra frekvent anlitade leverantörer följer vi upp andelen som är certifierade alternativt 

diplomerade avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi kan konstatera att andelen av våra 

leverantörer som väljer att certifiera sitt arbetsmiljöarbete alltid varit lägre än andelen som 

certifierat sitt kvalitets- och miljöarbete. Det stärker oss i att alltid arbeta inkluderande och 

stödjande med arbetsmiljöfrågor i relation till våra underentreprenörer. 

Avfall i kg/kvm nyproduktion

Andel certifierade leverantörer (antal)

*Tillbyggnadsentreprenader där rivningsfraktioner ingår i redovisade avfallsmängder 

Andel certifierade leverantörer (volym/kr)
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Flodéns är arbetsmiljöcertifierade sedan år 2016 och arbetsmiljöarbetet är integrerat i vår 

verksamhetspolicy, liksom i vårt dagliga arbete. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig trygga 

och trivas på Flodéns. Ett viktigt led i detta är att alla tjänstemän ska ha en individuell 

handlingsplan, denna har fyra fokusområden; kontinuerligt förbättringsarbete och trygghet och 

glädje i produktionen, prioritet på rätt typ av projekt, organisationsutveckling samt egen utveckling. 

Utav våra medarbetare upplever 96% att det är kul att gå till jobbet. 

Hälsa 
En del i att följa upp trivsel och trygga medarbetare är att följa antal sjukskrivningar, som inte ska 

överskrida 4%. Sjukfrånvaron under år 2018 var 2,8%. Utöver friskvårdsbidraget till anställda 

försöker vi uppmuntra till rörelse. Återkommande företagsgemensamma aktiviteter är crossfit och 

innebandy. Som ett led i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi varje år alla tillsvidareanställda att 

genomföra en hälsoundersökning. Vår ambition är att minst 90% av våra anställda ska prioritera 

en årlig hälsokontroll. År 2017 deltog 86% av våra anställda i hälsokontrollen och år 2018 var 

deltagandet 92%. 

Medarbetarundersökning 
För att följa upp medarbetarnas trivsel och vårt 

arbete genomfördes 2018 en medarbetarenkät. 

Undersökningen visade på väl fungerande 

arbetsplatser samt att vi har engagerade 

medarbetare och ett gott ledarskap. Hela 79% 

uppger att de skulle rekommendera Flodéns. 

Genom att mäta andelen ambassadörer (NPS) får vi ett mått på om Flodéns upplevs som attraktivt 

och på lojaliteten hos våra medarbetare. Ambassadörsindex, uttryckt som NPS, är ett globalt 

andelsindex. Flodens resultat vid årets mätning var ett index på 77, att jämföra med benchmark 

på 9.  

EI, engagemangsindex, är ett 

medelvärdes-index. Genom åtta frågor 

mäter vi medarbetarnas engagemang, dvs 

ett sätt att fånga upp trivseln på företaget. 

Vi är glada och stolta över utfallet som 

visar på ett gott engagemang hos våra 

medarbetare.  

Benchmark är baserad på resultat från drygt 500 000 

svar från över 200 organisationer (nordiska och 

internationella) 

 

Utdrag ur medarbetarundersökning

”Exceptionellt hög andel 

ambassadörer som är stolta över 

sin arbetsgivare” 

Brilliant leverantör enkätverktyg 
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Kompetensutveckling 
Tillsammans med våra befattningsbeskrivningar finns kompetenskrav fastställt. Både tjänstemän 

och yrkesarbetare erbjuds löpande utbildningar. En utbildningsplan finns för att säkerställa 

kontinuerlig kompetensutveckling. Vid årliga medarbetarsamtal med våra tjänstemän stäms 

utbildningsbehovet av. Utav våra medarbetare känner 89% att de har möjlighet till utveckling i sitt 

arbete (medarbetarundersökning 2018). 

 

 

Vår verksamhet innehåller moment som kan vara förenade med risker för våra anställda eller 

underentreprenörer. I vårt förebyggande arbete ingår att skapa en säkerhetskultur på våra 

arbetsplatser. I vår skyddskommitté hanteras vår generella riskanalys, som kompletterat med 

resultat från medarbetarenkäter och tillbudsrapportering ligger till grund för beslut om 

skyddsåtgärder.  

Efter en brand på en av våra arbetsplatser har vi haft ökat fokus på vår brandsäkerhet med riktade 

brandskyddsronder. En beredskapsgrupp samt en beredskapsplan finns för att hantera krislägen. 

På våra större arbetsplatser finns hjärtstartare och BI:s rosa västar som vid olycka signalerar vem 

som är räddningsledare. För att lyfta säkerhetsfrågorna deltar numera vårt huvudskyddsombud i 

en ordinarie rond på alla våra entreprenader, ett bra sätt att skapa erfarenhetsåterföring och hålla 

säkerhetsarbetet levande. 

Under 2018 beslutade vi att utöka skyddskommittén med en ledamot för att bättre spegla de olika 

befattningar som är representerade hos oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematik och rutiner finns för att rapportera tillbud och olyckor genom vårt projektlednings-

system, Byggsamordnaren. Vi bedömer att mörkerantalet framförallt gällande rapportering av 

tillbud är högt. Vi jobbar aktivt för att alla tillbud och olyckor ska rapporteras, vilket inkluderar våra 

underentreprenörer. Antalet inrapporterade händelser, både tillbud och olyckor, har ökat jämfört 

med föregående år. Några olyckor med allvarlig skada har inte inträffat (med allvarlig skada avses 

skada som medfört sjukskrivning i mer än fjorton dagar). Tillbuds- och skaderapportering är viktigt 

för ett proaktivt säkerhetsarbete.  

Antal tillbuds- och skaderapporter år 2017-2018



HÅLLBARHETSRAPPORT 

2019-01-30 
 

 

Flodén Byggnads AB Telefon: 031 15 60 50 

Box 6002, 400 60 Göteborg Org.nr: 556080-7389  

 
 

9 (12) 

 

Mångfald & likabehandling 
Flodéns ska bedriva ett ansvarsfullt företagande vilket innebär 

att vi vill vara en attraktiv arbetsplats för alla. Oavsett kön, 

könsidentitet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder eller 

religion ska man kunna trivas på Flodéns och ha samma 

möjlighet till utveckling.  

Vår plan för likabehandling lyfter frågan om vikten av att 

rekrytera strategiskt för att kunna öka mångfalden. Rekrytering 

ur egna nätverk kan motverka ökad mångfald och därför 

eftersträvar vi en neutral rekryteringsprocess. Under 2018 har 

vi inlett ett arbete för att uppnå en fördomsfri rekrytering. Med 

hjälp av tilltänkt rekryterare kommer vi inte kunna färgas av 

kön, ålder, etnicitet etc. i rekryteringsprocessen. Vid vår analys 

framgår att vi har en jämn åldersfördelning inom företaget. 

Att delta i högskolornas arbete är ett sätt för oss att visa upp vad vi gör och att kunna rekrytera 

med bredd. Under hösten 2018 deltog vi därför på Chalmers arbetsmarknadsdag (VARM). Vi ger 

även möjlighet för studenter att genomföra sitt examensarbete hos oss. Det är viktigt för hela 

branschen att studenter tidigt har en möjlighet att fördjupa sin kunskap och testa teorier i 

verkligheten. Det vill vi gärna vara med och bidra till. 

 

 

 

 

Med jämn könsfördelning kan avses att varje kön ska vara representerat inom ramen 40 - 60%. En 

fördelning som är svår att nå med det rekryteringsunderlag som finns idag. Regeringen har som 

mål att år 2030 ska 25% av de som anställs inom bygg- 

och anläggningsbranschen vara kvinnor. Genom vår 

rekryteringsprocess har andelen kvinnor ökat från 12% år 

2017 till 15% år 2018. Vi är oerhört stolta över att andelen 

kvinnliga platschefer på Flodéns är 25%. 

 
 

 

 

 

Andelen kvinnliga platschefer 

på Flodéns är 25% 

Åldersfördelning på 

Flodéns 2018

Styrelsen

• 0 Kvinnor

• 5 Män

Ledningsgruppen

• 1 Kvinna

• 7 Män

Anställda totalt

• 9 Kvinnor

• 51 Män

Tjänstemän

• 9 Kvinnor

• 31 Män

Yrkesarbetare

• 0 Kvinnor

• 20 Män

Könsfördelning på Flodéns 2018 
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PAI - Psykosocial Arbetsmiljöindex

Icke diskriminering 
Diskriminering avser kränkande särbehandling 

avseende kön, könsöverskridande identitet, 

etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariationer, 

sexuell läggning eller ålder. 

Att kränkningar inte accepteras är inskrivet i vår övergripande verksamhetspolicy. Inga kränkningar 

har rapporterats internt till vår HR funktion. Utav våra anställda upplever 96% att Flodéns är en 

arbetsplats fri från diskriminering. Om kränkningar skulle uppstå har vi säkerställt en korrekt 

hantering genom stöd av företagshälsovården. För oss är det viktigt att både den som anmäler, tar 

emot och beskylls för kränkande beteende vet att hanteringen sköts på ett korrekt sätt utan 

personliga värderingar.  

I årets medarbetarenkät fanns frågor för att utvärdera den psykosociala arbetsmiljön. Syftet är att 

tidigt fånga upp signaler som kan leda till ohälsa. I denna enkät ingick en direkt fråga om 

diskriminering på arbetsplatsen. Svarsfrekvens var 98% och resultatet var mycket gott, Flodéns 

ligger långt över benchmark avseende PAI, psykosocialt arbetsmiljöindex. 

 

 

 

 

 

 

Benchmark baseras på resultat från drygt 500 000 svar från över 200 organisationer.

 

96% av våra anställda upplever att 

Flodéns är fritt från diskriminering 
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Olika former av samhällsengagemang knyter an till vår värdegrund och hållbarhetsstrategi. 

Samhällsutvecklingen förstärks av ett socialt ansvarsfullt agerande från vår sida. Att stödja den 

kommande generationen samt att utveckla relationer till lokalsamhället är 

prioriterat.  

Många idrottsklubbar bedriver ett viktigt arbete för att skapa en meningsfull fritid 

och en bättre hälsa för ungdomar. Vi har därför valt att sponsra ett antal 

idrottsklubbar, däribland HK Aranäs. 

Ett inkluderande samhälle 
Under 2018 valde vi att gå in som stödjare åt Göteborgs Stadsmission. Ett 

strategiskt val för att kunna utveckla en långsiktig relation till en aktör som skapar 

trygghet för utveckling för barn och ungdomar i svåra situationer. Viktigt för oss 

på Flodéns är även att Stadsmissionen välkomnar alla. En grundläggande princip 

för ett mer inkluderande samhälle.   

Tillsammans med en av våra kunder har vi tagit fram en projektspecifik hållbarhetsstrategi i 

enlighet med ISO 26001: 2010. Lokalsamhället, kringliggande verksamheter och närboende är 

viktiga intressenter i alla byggprojekt. Genom att både vi och vår beställare går in och stödjer 

Ågrenska AB (svb) kan vi inom projektet konkret bidra till lokalsamhället och stödja en sårbar 

grupp. Ågrenska AB (svb) är ett kompetenscentrum för sällsynta diagnoser, en mötesplats för barn, 

ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.  
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God affärsetik och ”rena” arbetsplatser tjänar alla på. Nolltolerans råder mot korruption, mutor 

och svart arbetskraft. Flodéns har kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och 

medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren. Sveriges Byggindustrier har tagit fram etiska 

riktlinjer för byggbranschen. Vi har valt att följa dessa och dessutom komplettera dem med regler 

för inköp och gåvor för att förhindra korruption i värdekedjan. Våra hållbarhetskrav kommuniceras 

i samband med köp. Utöver UE2015 och kreditupplysningar har vi kommunikation med 

Skatteverket angående våra underentreprenörer. Detta är ett viktigt led i att motverka korruption 

och organiserad brottslighet. 

För att stärka skyddet av den personliga integriteten har vi tagit fram riktlinjer i form av en 

integritetspolicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 


