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1. ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
1.1 Affärsmodell
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,
leverantörer och kunder. Det förutsätter långsiktig tillväxt och god lönsamhet. Med en balanserad mix
av offentliga och privata kunder samt produkttyper skapas den stabilitet över tid som ger oss
förutsättningarna för det ansvarsfulla företagandet. Genom vår verksamhetsinriktning som inkluderar
offentlig och privat verksamhet vill vi och kan vi vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Kundmix relaterat omsättning

Projektfördelning relaterat omsättning
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70%
29%
10%

Offentliga kunder

Ombyggnation flerfamiljshus
Nybyggnation skola och idrott
Nybyggnation flerfamiljshus
Ombyggnation verksamhetslokaler

Privata kunder

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. Idag finns tydliga kopplingar mellan värderingar, utvecklingsriktning och det
ekonomiska resultat som uppnås.
I ett livscykelperspektiv har vi identifierat att miljöprestandan i den färdiga byggnaden är viktig. Inom
ramen för vår affärsmodell ligger inte att bygga i egen regi, vilket innebär att byggnadens miljöprestanda
i hög grad styrs av våra kunder. Vi vill ta ansvar för en hållbar leverans som på ett naturligt sätt är
integrerat i vår affärsmodell. Vi har därför valt att under 2021 delta i ett skandinaviskt forskningsprogram
på bland annat Chalmers i syfte att utveckla och stärka vår affärsmodell ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi
ser att vårt deltagande i Greenbizz kommer att hjälpa oss med steg i rätt riktning.

1.2 Värderingar
Våra gemensamma värderingar; hjälpsam, lojal och duglig, utgör ett ramverk för verksamheten. Viktigt
för oss är att värderingarna är kända för våra medarbetare och att ledningen står upp för dem och är
goda förebilder i sättet att leda och utveckla verksamheten.
Vid senaste medarbetarenkäten 2020 uppgav 98% av
97% av Flodéns medarbetare
medarbetarna att de känner till värderingarna och 97% anser
känner till och agerar enligt
att den egna arbetsgruppen agerar enligt värderingarna. Det
värderingarna
tar vi som ett bevis för att värderingarna genomsyrar det
dagliga arbetet.
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1.3 Hållbarhetspolicy
Beslutet om att hållbarhetsarbetet ska utgå från Agenda 2030 ligger fast och har varit vår
utgångspunkt för arbetet även för år 2021. I den hållbarhetspolicy som antogs under 2019 ska
Flodéns bidra till en positiv samhällsutveckling, minskad
miljöpåverkan och skapa trygghet genom social utveckling
för våra medarbetare, leverantörer och kunder. Vår
bedömning är att arbetet på Flodéns under året har legat i
linje med dessa riktlinjer.
Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att de 17 globala
hållbarhetsmålen uppnås. Vår bedömning är att mål 3, 5, 8,
10, 12 och 13 är mest väsentliga och relevanta för Flodéns
att jobba för.

1.4 Prioriterade områden & väsentliga risker
Ledning och styrelse har identifierat risker, såväl finansiella, organisatoriska som operativa. I vår
riskpolicy slås fast hur vi hanterar risk. Väsentliga risker för hållbarhetsarbetet bedömer vi ligger inom
ramen för våra operativa risker. Genom en intressentanalys har vi identifierat de lagar och andra krav
som vi måste agera på, dessa utgör stommen i vårt ledningssystem.
Under 2021 har vi i vår verksamhet haft Coronapandemin som en riskfaktor att förhålla oss till. Med
lyhördhet till myndigheternas råd och anvisningar har vi gjort allt som stått i vår makt för att fortsätta
leverera till våra kunder, undvika smittspridning samt involvera medarbetarna i riskanalyser med
tillhörande åtgärdsplaner.
Väsentliga risker;
Coronapandemin var fortsatt under 2021 identifierad som väsentlig risk. Ledningen har valt en
förhållningsstrategi för fortsatt leverans med lyhördhet för myndigheternas rekommendationer.
Vår verksamhet innehåller moment som är förenade med risker för våra anställda och
underentreprenörer. Säkerhetskulturen på våra arbetsplatser är oerhört viktig. För att skapa
trygghet och glädje för att utvecklas är även 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.
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Styrning & uppföljning Flodéns utveckling 2017 – 2021
Flodéns har sedan 2017 haft en stark tillväxt i både omsättning och lönsamhet. Vår stabila utveckling
möjliggör fortsatt rekrytering av kompetenta medarbetare som delar våra värderingar och som kan bidra
positivt till verksamheten. Under året tillsattes på Flodéns en utvecklingschef för att bland annat stärka
och utveckla vår affärsmodell, där hållbarhet är en viktig del. I linje med vår hållbarhetspolicy är
utgångspunkten i styrning och uppföljning av verksamheten ett certifierat ledningssystem.
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Ett tredjepartsgranskat certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete har länge varit en del av Flodéns
affärsmodell. Det innebär bland annat att vårt arbete följs upp genom både interna såväl som externa
revisioner samt genom lagefterlevnadskontroll. Under 2021 har vi lagt extra resurser på att följa upp
säkerhets-, miljö- och kvalitetsarbetet genom riktade interna fokusrevisioner på alla våra entreprenader.
Genom att systematiskt granska samma fokuspunkter på
samtliga arbetsplatser skapas ett bra kunskapsläge och en
VÅRA CERTIFIERINGAR
möjlighet för oss att rikta förbättringsarbetet till relevanta
 Arbetsmiljö: ISO 45001:2018
områden. Fokuspunkterna under 2021 har omfattat
 Miljö: ISO 14001:2015
säkerhetskulturen på arbetsplatsen, avfall och energi samt
 Kvalitet: ISO 9001:2015
leverantörsstyrning.
Med hänsyn till pandemin genomfördes årets externa revision delvis digitalt. Två fysiska
arbetsplatsbesök kunde genomföras. Inga avvikelser konstaterades, vilket ger oss en bekräftelse på att
det arbete vi lägger ner skapar ett värde och en stabilitet för organisationen.
En del i att ta ansvar för en unik leverans är att utöver att följa upp kvalitén även utvärdera relevanta
hållbarhetsparametrar. Kundens erfarenheter av hur vi tar ansvar för arbetsmiljö- och miljöarbetet på
entreprenaden är viktiga för oss. Avseende samtliga sex parametrar har vi en stabil kundnöjdhet > 4
på en skala 1-5.

Utfall kundenkäter 2021
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Utfall av kundenkäter avseende helår 2021. Resultat avser 13 stycken
besvarade enkäter i både pågående och avslutade entreprenader.
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2. VÅRA MEDARBETARE
2.1 Glädje för att utvecklas
Medarbetarna är Flodéns i särklass största tillgång och tillika våra ambassadörer. Våra medarbetare är
alla involverade i företagets utveckling vilket bidrar till en positiv företagskultur som präglas av en unik
leverans och möjligheter för kunder och
medarbetare att utvecklas. Under 2021 har vi
bedrivit
ett
internt
och
intensivt
utvecklingsarbete. Genom att engagera våra
kunniga medarbetare i att kartlägga våra
processer samt att lägga fast önskad utveckling
inom valda fokusområden stärker och utvecklar
vi vår företagskultur. Arbetet har bedrivits inom
ramen för det vi internt kallar ”Bläckfisken”.
Bläckfisken
har
utvecklingsarmar
för
medarbetare, projekt och kontor. Social
hållbarhet, miljö och säkerhetsarbetet ute på
arbetsplatserna är integrerade i arbetet.

Antalet anställda ligger sedan ett par år tillbaka stabilt runt 70. Vartannat år genomför vi en
medarbetarenkät med samtliga anställda, en förnyad undersökning sker 2022. Svarsfrekvensen var vid
vår senaste mätning hög, 99%. Genom att mäta andelen ambassadörer (NPS) och engagemangsindex
(EI) får vi ett mått på trivsel, motivation och på om våra medarbetare upplever Flodéns som en attraktiv
arbetsplats. Vi ligger väl till jämfört benchmark (BM) ,
med ett engagemangsindex på 84 jämfört ett BM på 80.
Antal anställda
Vårt ambassadörsindex, kallat NPS ligger högt, 56
70
80
68
66
jämfört med ett benchmark på 19.
60
60

52

Vi arbetar ständigt med att förankra vår värdegrund hos
medarbetarna. Våra ledord Trygghet och glädje för att
20
utvecklas är inte bara fina ord utan ett aktivt
förhållningsätt. Arbetsglädje är en förutsättning för
0
2017 2018 2019 2020 2021
trivsel. 95% av våra medarbetare svarade vid vår
senaste medarbetarenkät att de tycker att det är kul att gå till jobbet, det tar vi som ett kvitto på att vi är
på rätt väg. Att vi fortsatt utvecklar våra medarbetare är en förutsättning för en positiv, hållbar
utvecklingsriktning av Flodéns. En del i att följa upp vår gemensamma värderingsgrund, där hjälpsamhet
är ett ledord, är våra kundundersökningar. Kundernas upplevelse
av vårt bemötande är en parameter vi följer och vi ser ett gott utfall
”Härliga att samarbeta med
för 2021. Att vårt bemötande får ett högt betyg skapar en trygghet
och väldigt bra stämning”
och en förvissning om att alla på våra arbetsplatser bemöts med
Utdrag ur kundenkät 2021
respekt – en förutsättning för att känna trygghet och glädje.
Områden som kräver fortsatt fokus är förbättrad intern
kommunikation och en utveckling av vårt chefsstöd. En viktig aktivitet för att utveckla den interna
kommunikationen är våra PC-möten som vi till följd av pandemin under 2021 delvis valt att pausa. Intern
kommunikation och utbyte mellan arbetsplatserna är viktigt för en stark gemensam företagskultur som
utgår från våra medarbetare.
40
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Flodéns är sedan år 2016 arbetsmiljöcertifierade. Fungerande processer för samråd och medverkan,
även med underentreprenörer är en viktig del i ett fungerande arbetsmiljöarbete. I samband med den
externa revisionen 2021 konstaterade våra revisorer att ”samverkan med arbetstagare görs strukturerat
inom skyddskommittén”. Det är vår övertygelse att vår
utvecklingsriktning utgår från våra medarbetare. Viktiga
aktiviteter för att följa upp och bibehålla den utvecklingsriktning
som ligger fast är:






Skyddskommittén med incidentuppföljning
Företagshälsovård och hälsoundersökning
Medarbetarenkät och medarbetarsamtal
Individuella handlingsplaner för tjänstemän
Internt utvecklingsarbete/bläckfisken

2.2 Trygghet för att utvecklas
Vår utgångspunkt är att alla ska känna Trygghet och glädje för att utvecklas. En förutsättning för att
känna trygghet är en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi utvärderar den psykosociala
arbetsmiljön i samband med vår medarbetarenkät.
Utfallet från medarbetarenkäten där frågor om stress, möjlighet till återhämtning, förekomster av
konflikter bland annat ingår, sammanställs till ett PAI-index (psykosocial arbetsmiljöindex). Utfallet är
över benchmark.

PAI - Psykosocial Arbetsmiljöindex
PAI
50

60
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80
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90

100
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Benchmark baseras på resultat från drygt 600 000 svar från över 250 organisationer.

Att även följa trender i sjukfrånvaron, som inte bör överskrida 4%, skapar handlingsutrymme för att tidigt
kunna vidta åtgärder. Sjukfrånvaron under år 2021 var 2,3% att jämföra med föregående års 1,5%.
Under året erbjöds våra medarbetare en hälsoundersökning, vilket görs vart annat år. Vi är glada att
87% av våra medarbetare valde att utnyttja erbjudandet om hälsoundersökning, en viktig investering i
den egna hälsan.
Resultatet från medarbetarenkät och hälsoundersökning är gott, även om stress är en närvarande
negativ riskfaktor samt att en nedgång i index kan noteras. Ödmjukt konstaterar vi att organisatoriska
förändringar och hög arbetsbelastning negativt påverkar arbetsmiljön. Pandemin har varit en
stressfaktor på många plan under 2021. Vi har internt arbetat för att skapa stabilitet och trygghet genom
veckovisa Coronamöten med ledningsgrupp och Platschefer. Här har aktuellt smittläge samt lämpliga
åtgärder kunnat beslutas och förankras med snabbhet och tydlighet. Hemarbete har möjliggjorts där så
varit möjligt.
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2.3 Säkra arbetsplatser
Under 2021 har vi på ett målmedvetet sätt arbetat för att öka säkerheten på våra arbetsplatser. Ett
omfattande arbete har bedrivits för att öka incidentrapporteringen, vilket glädjande nog syns i statistiken
för året. Vi är övertygade om att inte tillbud och olyckor ökat på våra arbetsplatser utan att det tidigare
år varit en kraftig underrapportering. Vi valde under 2021 att kompletterat vår incidentrapportering med
ytterligare en nivå – observationer. Syftet var att underlätta rapportering av de mindre incidenter som
förbises eftersom de inte ens uppfattas som en ”nästan olycka”.

173

Antal incidentrapporter år
2018-2021
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Genom vår incidentanalys får vi nu tillgång till ett faktabaserat beslutsunderlag utifrån vår egen vardag.
Det hjälper oss i arbetet med målsättningen noll allvarliga olyckor samt i att skapa en fungerande
säkerhetskultur. Utifrån de rapporterade händelserna från arbetsplatserna identifierade vi under året ett
behov av att förebygga skärskador. Under hösten tog Flodens platschefer därför ett gemensamt beslut
om att införa krav på handskar.
Genom vald affärsmodell sker vår leverans i majoriteten av våra projekt med underentreprenörer och
inhyrd arbetskraft. Arbetet med att skapa säkra arbetsplatser omfattar därför inte bara vår egen personal
utan i högsta grad även våra leverantörer. Att ingen ska komma
till skada på våra arbetsplatser är ett självklart mål, vilket
5
givetvis omfattar alla som sysselsätts i projekten. Vi ser därför
4
3
mycket allvarligt på att 3 allvarliga skador har inträffat under
3
2
2021. Med allvarlig skada avser vi en skada som medför
1
1
sjukskrivning i mer än fjorton dagar.
0
0
0

Vi ser att av rapporterade incidenter och händelser är det i hög
Allvarlig skada
grad våra underentreprenörer som drabbas. Riskanalyser,
2018 2019 2020 2021
arbetsmiljöplaner och arbetsberedningar är viktiga aktiviteter för
att identifiera faror och förebygga risker. Underentreprenörernas deltagande i våra skyddsronder är en
viktig aktivitet för att lyfta allas ansvar i säkerhetsarbetet och skapa engagemang.
Vår skyddskommitté är viktig för att utveckla och implementera en fungerande säkerhetskultur. En
gemensam syn på vad som förväntas i säkerhetsarbetet är en bra utgångspunkt, därför har alla
medarbetare oavsett befattning genomfört Byggföretagens gemensamma säkerhetsutbildning.
Skyddskommitténs samansättning har under året stärkts med ytterligare kompetens. Fortsatt finns
representation av flera olika befattningar för att spegla Flodéns som helhet. Under året beslutade vi om
ytterligare ett skyddsombud som ska representerar tjänstemännen, något vi tidigare saknat.
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3. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: MÅNGFALD OCH
LIKABEHANDLING
Vår uppfattning är att mångfald gör oss attraktiva som arbetsgivare och att det bidrar till en hållbar
företagskultur. Mångfald gör oss också bättre rustade att möta framtida utmaningar. Likabehandling är
centralt och en punkt vi följer upp i vår medarbetarenkät.

Attityder och icke diskriminering
En attityd där alla känner sig välkomna och en företagskultur där alla blir lika behandlade ligger i linje
med våra värderingar. Att kränkningar inte accepteras framgår av vår verksamhetspolicy. Vid senaste
medarbetarenkäten uppgav långt över majoriteten (87%) att de upplever att stämningen och jargongen
på Flodéns passar alla. Vi vill att Flodéns ska vara en attraktiv arbetsplats för alla oaktat faktorer som
tex kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.
För att uppnå mångfald och likabehandling krävs nolltolerans och kraftiga åtgärder mot alla former av
hot, diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling. Lika viktigt är att uppmuntra till och skapa
förutsättningar för jämställdhet. Att vi kan skapa förutsättningar för och att vi under 2021 har arbetschefer
och platschefer som agerar föredöme och tar ut föräldraledighet, oavsett kön, bidrar till en attraktiv
arbetsplats och i ett större perspektiv ett mer jämställt samhälle. Vi tycker därför att det är olyckligt att vi
under året fått ett anbud förkastat på grund av att vår platschef i referensprojekt varit föräldraledig under
entreprenadtiden. Att kunna kombinera föräldraskapet med sitt yrkesliv tror vi på Flodéns är avgörande
för jämställdhet i praktiken.

Mångfald & likabehandling
Jämställdhet är en viktig del av mångfaldsbegreppet och ett av FN:s globala mål för hållbarhet. 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 inom branschen. Samtliga kvinnor på
Flodéns återfinns inom gruppen tjänstemän, i linje med att det inom den yrkesgruppen finns en större
rekryteringsbas.

Könsfördelning på Flodéns 2021
Styrelsen

Ledningsgruppen

Anställda totalt

Tjänstemän

Yrkesarbetare

• 0 Kvinnor
• 5 Män

• 2 Kvinnor
• 8 Män

• 10 Kvinnor
• 56 Män

• 10 Kvinnor
• 47 Män

• 0 Kvinnor
• 19 Män

Vi följer andelen kvinnor med operativt ansvar på våra arbetsplatser. Operativt ansvar har våra
entreprenadingenjörer, arbetschefer, platschefer och arbetsledare. Vi ser en positiv trend i andelen
operativa kvinnor som vi hoppas kunna
bibehålla under kommande år. På våra
Andel (%) kvinnor 2018-2021
arbetsplatser finns hos flera av våra
17
20
15
15
15 15
underentreprenörer medarbetare av bägge
13
11
11
könen. Initiativ såsom att erbjuda under10
entreprenörernas kvinnliga medarbetare
tillgång till avskilt omklädningsutrymme tror
0
vi i det lilla bidrar till en mer inkluderande
Andel kvinnor
Andel operativa kvinnor
arbetsdag.
2018
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Åldersfördelningen inom företaget är fortsatt jämn. För ökad mångfald inom flera områden på Flodens
behövs fortsatt strategiskt arbete med en fördomsfri rekrytering. Ett
Åldersfördelning på
led i det arbetet är vårt samarbete med Galaxen Bygg, ett
Flodéns
branschinitiativ med en vision om ett hållbart arbetsliv i
byggsektorn. Syftet är att skapa arbetsplatsförlagd rehabilitering för
30
25
24
personer med funktionsnedsättning samt underlätta rekrytering av
25
21
nyanlända och långtidsarbetslösa. Att ge människor som står
20
utanför arbetsmarknaden chansen att komma in i samhället och
15
arbetslivet är viktigt. Att våra medarbetare lär sig mer om olika
10
kulturer, skapar mervärden såsom förståelse och tolerans. Flera av
5
våra kunder delar våra värderingar och ser värdet i att vi arbetar
aktivt med dessa frågor. I flera entreprenader gör vi arbetet
0
Antal anställda
tillsammans med våra beställare.
Genom samarbetet med Galaxen
< 34 år
35-50 år
>50 år
Bygg kan vi bidra till kontinuitet för
detta branschinitiativ som är en viktig del i att ta ansvar för att fler personer
inom byggbranschen anställs på rätt sätt, i enlighet med branschens villkor, på företag med
kollektivavtal. Under året har tre personer genom Galaxen varit engagerade i våra entreprenader.
Att delta i gymnasieskolornas och högskolornas arbete känns självklart men är också ett sätt för oss att
öka möjligheten till rekrytering med bredd och skapa intresse för vår bransch som helhet. Detta sker
genom att vi erbjuder studiebesök på våra arbetsplatser och skapar lärlingsplatser.

Studiebesök från yrkesgymnasiet på vår arbetsplats Varlaskolan hösten 2021.

Under 2021 har vi ställt upp på flera förfrågningar om intervjuer från studenter och våra fyra traineer från
CMB:s traineeprogram, Framtidens samhällsbyggare, har deltagit i det löpande arbetet på våra
entreprenader (CMB, Centrum för Management i Byggsektorn vid Chalmers tekniska högskola).
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4. MILJÖ - HÅLLBARA PRODUKTER & LEVERANSER
Hållbara produkter
Våra viktigaste miljöaspekter är identifierade i vår miljöutredning. Vi äger inte frågan om byggnadens
slutliga utformning och miljöprestanda eftersom vi inte bygger i egen regi men ur ett livscykelperspektiv
har vi identifierat frågan som viktig. Därför är vår målsättning om att fortsatt erhålla projekt motsvarande
en miljöklassning prioriterat och en viktig del i en hållbar
affärsmodell. Även i projekt utan ett specifikt miljöprogram tror vi
MILJÖMÅL
att våra högt ställda kvalitetsmål bidrar till att den färdiga
Minst två miljöklassade
byggnaden får en lång livslängd med goda kvalitéer för
projekt per år
användare och brukare. 7 av 8 projekt levererades under året
med felfri slutbesiktning, något vi är mycket stolta över.
Minst två miljöklassade projekt per ska erhållas, något vi inte klarat under 2021. Med miljöklassat avser
vi Svanen, LEED, BREAM eller Miljöbyggnad. Under 2021 har ett till- och ombyggnadsprojekt på
Jungmansgatan påbörjats som ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. Ett flertal projekt som ska
motsvara en klassning har erhållits men vi ser en fortsatt trend i att kunderna väljer att inte certifiera
byggnader. Flertalet, framför allt offentliga kunder, väljer att ligga i linje med tex Miljöbyggnadskraven.
Vårt nya skolprojekt Skårbyskolan i Kungsbacka är ett sådant exempel.

Hållbara leveranser
Klimat och energi

Under 2022 träder en ny lagstiftning om klimatdeklarationer i kraft. Som ett led i att förbereda oss har vi
tillsammans med en kund genomfört en klimatkalkyl. Beräkningarna gjordes under våren 2021 utifrån
det lagförslag som då låg ute på remiss. Resultatet visar att byggnaderna i denna entreprenad
tillsammans har en klimatpåverkan om 216 kg CO2e per BTA. I dagsläget är det svårt att bedöma om
detta är ett ”bra eller dåligt” resultat eftersom referensvärden saknas. Vi ser fram emot att ta oss an och
utveckla våra arbetssätt med klimatdeklarationer och hoppas att kunna sänka vår klimatpåverkan
framöver.
Ett enhetligt system för att jämföra och mäta byggetableringens energiprestanda saknas inom
branschen. I rapporten ”Energiklassning av byggbodar” från 2019 konstateras att en standardbod har
en energiprestanda på 380 kWh/kvm och år. Vår inledande ambition är att påbörja kartläggning av
energiprestanda och att inte överstiga 300 kWh/kvm och år. Ett ramavtal för tillfällig el med
ursprungsmärkt vattenkraft försäkrar oss tillgång på fossilfri energi.

Energiförbrukning etablering kWh/kvm och år
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Avfall och cirkulära flöden

Miljöpåverkan uppstår på olika sätt vid genomförandet av våra entreprenader. Fokus för hållbara
leveranser är etableringens energiprestanda, produkt och materialval samt vårt avfallsförebyggande
arbete. Byggavfall har en stor miljö- och klimatpåverkan. Vi har under året lagt ner ett stort arbete på att
identifiera våra avfallsflöden. Vi följer nu upp avfallet kvartalsvis i alla projekt för ökad kunskap och
förståelse. Möjligheten till återbruk, framför allt i våra ROT-projekt, har vi identifierat som ett
utvecklingsområde för ökad cirkularitet. I vårt projekt på Platågatan fanns både tamburdörrar och
fönsterbrädor med ett högt bevarandevärde som vi tillsammans med kunden valde att återanvända. Att
undvika deponi tillsammans med god sortering skapar förutsättningar för cirkulära flöden. Målsättningen
i alla våra entreprenader är att andelen till deponi ska understiga 5% (rivning exkluderat). Utfall för 2021
framgår enligt nedan.

Andel avfall till deponi
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Fagerhultskolan

Svartedalsskolan

Vårt avfallsförebyggande arbete är viktigast för att på sikt minska miljöpåverkan från vår verksamhet. I
all nyproduktion följer vi upp totala avfallsmängden i kilo per BTA. I vårt avfallsarbete under året har vi
sett behov av nyckeltal även för ROT och kilo avfall per lägenhet kan var en parameter att följa. Här
saknas dock relevanta referensvärden från branschen. Vår långsiktiga målsättning är att i nyproduktion
ligga under 25 kg/BTA, där är vi inte ännu.

Nyproduktion, avfall i kg/BTA
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Inköp; tjänster, produkt- och materialval

Vår affärsmodell innebär att vi i våra entreprenader tar ett totalansvar för hela byggprocessen,
genomförandet sker med upphandlade konsulter, materialleverantörer och underentreprenörer. En stor
utmaning är att säkerställa att våra värderingar och policys genomsyrar arbetet även hos dessa
upphandlade resurser. Vårt hållbarhetsarbete måste därför inkludera och säkerställa säkerhet och hälsa
för de leverantörer som verkar på våra byggarbetsplatser.
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. Det kan gälla krav på att
genomföra en produktvalsanalys på materialet för att säkerställa att bedömningskriterier uppnås. I våra
entreprenader används Sunda hus alternativt Byggvarubedömningen.
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För våra frekvent anlitade leverantörer följer vi upp andelen som är certifierade alternativt diplomerade
avseende kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö. Vi kan konstatera att andelen av våra leverantörer som
väljer att certifiera sitt arbetsmiljöarbete är
Andel (%) certifierade,
lägre än andelen som certifierat sitt kvalitetsfrekvent anlitade leverantörer
och miljöarbete. Det stärker oss i att alltid
44 43
50
arbeta inkluderande och stödjande med
38
37 38 36
40
arbetsmiljöfrågor
i
relation
till
våra
29
27
30
underentreprenörer.
18 17 16
Vi ser positivt på att kraven i och med
övergången till ISO 45001 nu tydligare
involverar
våra
underentreprenörers
arbetsmiljöprestanda.
Något
som
är
avgörande för en fungerande säkerhetskultur
på våra arbetsplatser.
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5. ANTIKORRUPTION & OTILLÅTEN PÅVERKAN
Inom ramen för vad vi anser är ett ansvarsfullt företagande ligger god affärsetik och ”rena” arbetsplatser.
En stor del av vårt arbete för att säkerställa detta ligger på vår KIP-grupp (Kalkyl-Inköp-Projektering)
som involveras i alla större köp. Nolltolerans råder mot korruption, mutor och svart arbetskraft.
Vi har under 2021 valt att integrera ett system för visselblåsning med vårt
ordinarie personalsystem. Det säkerställer en korrekt hantering.
Flodéns har kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och
medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren. Byggföretagen 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 inköp. Utöver UE2021 och
kreditupplysningar har vi kommunikation med Skatteverket angående våra underentreprenörer. Detta
är ett viktigt led i att motverka korruption och organiserad brottslighet.
Samhället har tydliga förväntningar om sund konkurrens genom lagstiftade krav på
arbetsgivardeklarationer, utstationerad arbetskraft, elektronisk personalliggare, anmälningsplikt för
företagare till Skatteverket.
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6. SOCIALA FRÅGOR & SAMHÄLLSENGAGEMANG
Olika former av samhällsengagemang knyter an till vår värdegrund och vår hållbarhetspolicy. Sedan
2018, i takt med att vårt hållbarhetsarbete vuxit fram, har en gradvis förskjutning i vårt engagemang
skett. Från vårt tidigare engagemang i idrottsklubbar lägger vi nu en ökad vikt vid att bidra till trygghet
och glädje för marginaliserade grupper. Därför kändes det självklart att i samband med
verksamhetskonferenser under hösten 2021 låta Göteborgs Stadsmission delta och för våra
medarbetare presentera det arbete de gör. Ett mycket uppskattat inslag och en ögonöppnare som
stärker oss i att ett fortsatt engagemang gör skillnad.

Göteborgsvän för ett inkluderande samhälle
Det arbete som vi påbörjade under 2018 med stöttning till Göteborgs Stadsmissions verksamhet är
fortsatt prioriterat. Sedan 2019 är vi en ”Stor Göteborgsvän”. Göteborgs Stadsmission
är 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 är även
att Göteborgs Stadsmission välkomnar alla. En grundläggande princip för ett mer
inkluderande samhälle.
I linje med vår policy önskar vi gärna förutom ekonomisk stöttning att kunna bidra genom
vår yrkeskunskap till ett bättre Göteborg. Ibland uppstår dessa möjligheter i våra
entreprenader. Under året har vi för ett av Göteborgs Stadsmissions skyddade boenden kunnat skapa
möjlighet till lek genom att bygga en lekstuga och en gungställning.
Som stor Göteborgsvän bidrar vi till en lite mer socialt hållbar stad. Ett sätt att ta samhällsansvar men
också ett sätt att skapa möjlighet till förändring.
Vår gåva bidrar exempelvis till:
 Matkassar
 Presentkort på matbutiker
 Stöd i att förändra sin situation
 Lunchservering varje dag
 Julbord och julfirande
 Varma vinterkläder
 Läxhjälp
Utöver vårt vanliga vänskapsband bidrog vi även likt tidigare år med en sommargåva eftersom många
barn växer upp utan tillgång till fritidsaktiviteter. Göteborgs Stadsmission ordnar då med bidrag av
sommargåvor utflykter och aktiviteter med erfaren personal. I samband med detta arbete ges även
kvalificerat stöd till föräldrar.
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Ågrenska – kunskapscentrum för sällsynta diagnoser
På lilla Amundön ligger Ågrenska, ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta
diagnoser. Här är det sällsynta vanligt och man arbetar för ett optimalt liv för
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.
Genom att lyssna in önskemålen från verksamhetsansvariga på Ågrenska kan
Flodéns bidra med konkreta insatser i linje med vår egen kärnverksamhet,
byggproduktion.
Under senhösten kompletterades Ågrenskas utemiljö med en paviljong för att under varma
sommardagar kunna erbjuda lite skugga. De projekt som genomförs för Ågrenska tas fram av
verksamheten och pedagogernas och personalens kunskap och önskemål ligger till grund för
utformning.

En ny paviljong på Ågrenska.
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