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Ett hektiskt år med många händelser och utmaningar är till 
ända. Sh bygg uppnår ett klart godkänt resultat i linje med 
målet trots ett delvis slagigt 2016. Samtidigt kan jag inte 
annat än att känna mig oroad över samhälls- och branschut-
vecklingen. Under året har vi varit många som bjudit till och 
aktivt verkat för att hitta sätt att vara med och ta ansvar för 
den flykting- och integrationsutmaning som vårt samhälle 
ställts inför. Mycket har gjorts, men vi räcker inte till tyvärr.

Byggbranschen är en av de branscher som verkligen skulle 
kunna erbjuda en start och ett inträde på arbetsmarknaden 
och i det svenska samhället. Det är genom arbetet vi hittar 
in, lär oss språket och ser sammanhangen. Det är dock trögt 
att hitta vägarna för oss. I samarbete med Arbetsförmedling, 
kommuner och även andra entreprenadföretag försöker vi 
erbjuda praktikplatser och möjligheter men det räcker inte. 

Parallellt med våra ansträngningar i att möta integrations-
utmaningen, har vi den systematiska arbetskraftsimport som 
sker och den starka pris- och kostnadspress som råder. Det är 
ingen tillfällighet att det bland den utländska arbetskraften 
råder sämre arbetsmiljö, högre risker och fler arbetsskador 
och till och med dödsfall. Skillnaden mellan de företag som 
arbetar efter lagar och regler och de som inte gör det är 
slående. De som kommer hit för att arbeta är oftast motive-
rade, engagerade och drivna och gör ett bra jobb, dock utan 
att veta om de krav som ställs och de regler som gäller. Det 
är med sorg jag ser att 2016 är ett förlorat år vad avser detta 
– branschen, både arbetsgivare och fackföreningar samt våra 
statliga organ, har inte lyckats ta några avgörande steg i att 
utveckla byggbranschen, hantera konkurrens och kostnads-

tryck samtidigt som vi bevarar ansvarstagande och den sunda 
människosynen. Det finns fortfarande mängder av aktörer 
som utnyttjar situationen och tjänar pengar på att strunta i  
lagar och avtal. Om vi inte tillsammans agerar blir resultatet 
att oseriösa bemannings- och EU-företag tar över från före-
tag som arbetar med egen personal och efter lagar och regler.

Jag kan känna att vi arbetar efter olika måttstockar, att de 
företag som står upp för kvalitet, arbetsmiljö och långsiktig 
hållbarhet – ekonomi, miljö, arbetsmiljö och samhälle – har 
en sann uppförsbacke. Här har vi – beställare, byggare, 
fackföreningar och myndigheter – ett gemensamt ansvar. Vi 
måste klara ut spelregler som gör det möjligt att arbeta med 
egen anställd personal, att bygga upp en långsiktig kom-
petens, trygga arbetsplatser och företag som kan möta de 
långsiktiga samhällsutmaningarna. Vi behöver system som 
gör det möjligt att arbeta sig upp i kompetens- och ansvarsni-
våer som också belönas löne- och karriärmässigt. Att utveckla 
människor istället för att utnyttja dem. 

Det är min förhoppning att vi kan ta det steget under 
2017. Tillsammans.

Lars Svensson
Verkställande direktör

BranscHutveckLing krävs!
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ett utmanande År  
med gott resuLtat

FramgÅngar ocH utmaningar 2016
Vi gick in i 2016 med en stark orderbok vilket gav en bra 
start. Vår långsiktiga satsning på partnering och utvecklade 
kundrelationer ger resultat. Vi har under året kunnat utveckla 
existerande relationer, återknyta gamla och skapat nya. 

Arbetet med Landstinget i Uppsala läns olika projekt har 
varit framgångsrikt där vi bland annat byggt Sh byggs första 
hus i Miljöbyggnad Guld, Rudbecklaboratoriet. I samband 
med det har vi också byggt flera kulvertar samt färdigställt 
vår del i  J-huset. Alla projekt är stora och komplicerade 
entreprenader i partnering som levererats i tid och på eller 
under budget. Dessa projekt har i många fall innefattat 
både anläggning och bygg som samlevererat på ett utmärkt 
sätt. Båda dessa verksamhetsgrenar har gått utmärkt 2016. 
Nybyggnadssidan har, till skillnad från övriga verksamhets-
grenar, haft ett motigt år då det krävts omorganisation samt 
förstärkningar för att kunna ta projekten i hamn. Inför 2017 
ser situationen mycket bättre ut och vi har projekt för bl.a 
Riksbyggen. Sh Asfalt, organiserat i ett eget aktiebolag, har 
levererat ett gott resultat även om omsättningen ligger något 
under den förväntade.

Vår långsiktiga satsning i Östhammar har under hösten 
gett resultat då vi erhöll kontrakt för att arbeta med Frösåkers-
skolan och Östhammars bibliotek, även dessa i partnering.  
På vårt kontor i Upplands Väsby har vi nu både bygg och 
anläggningssidan på plats och vi verkar nu samlat visavi 
Stockholm Norrort. Vi har erhållit bra uppdrag och ser en 
god utveckling både inom anläggning och bygg. Byggsidan 
i Stockholm visar efter organisationsförändringar och hårt 
arbete bra siffror. 

Vi är sedan länge starkt engagerade i den lokala samhälls-
utvecklingen. Samverkan med det lokala föreningslivet för att 
skapa meningsfylld fritid för de unga inom kultur och idrott, 
liksom att arbeta med praktikplatser och skolsamverkan är 
viktigt för oss. Under 2016 har vi satsat extra på att hjälpa 
till och möta inflödet av nyanlända från konflikthärdarna i 
Mellanöstern och norra Afrika. Tillsammans med Uppsala 
kommun och Almtuna IS har vi kunnat etablera ett viktigt 
integrationsprojekt i Gränbyområdet i Uppsala som gett 
mycket bra resultat och skapat trygghet. Vi har även engage-
rat oss i att tillsammans med kommun och arbetsförmedling 
i Uppsala och Enköping skapa praktikantprogram för att 
hjälpa till med att slussa nyanlända ut i sysselsättning. 

För att nå våra långsiktiga mål krävs ett löpande ut-
vecklingsarbete. Kompetensutveckling är viktigt för våra 
medarbetare och vi arbetar med vår Sh Akademi som håller 

samman utbildningsverksamheten. Under året har vi foku-
serat på riskhantering och olika stödstrukturer i den tillväxt 
som bolaget är i. Detta har gett resultat och Sh bygg visar ett 
nettoresultat på 3,2% på en omsättning på närmare 944 Mkr, 
samtidigt som soliditet och likviditet är god. Antalet medar-
betare har under året sjunkit något från 290 till 274. 

Slutligen var det extra roligt att Lars Svensson tilldela-
des kommunens hedersmedalj för sitt goda och engagerade 
arbete för Uppsalas utveckling, en heder som han kopplar till 
hela företagets engagemang för Uppsala.

utBLick inFör 2017
Vi går in i 2017 med en bra orderbok igen, vilket bådar gott 
för det kommande året. Inledningsvis har dock affärsområde 
Bygg en svag sysselsättning beroende på senarelagda pro-
jektstarter. Sh byggs strategiska satsning på samverkan och 
partnering fortsätter, något som särskilt ligger i linje med den 
offentliga marknadens utveckling. Med vår inriktning på att 
bygga egen kompetens och att aktivt verka på den offentliga 
marknaden ser vi detta som ett av våra framtidsområden. 

Organisatoriskt fortsätter vi med arbetet att koordinera 
Bygg  och Anläggning. I och med att Sh bygg har hela bred-
den av kompetens kan vi leverera hela projekt, exempelvis 
genom projektet Skansen där vi levererar ett helt Öster-
sjöakvarium med en avancerad besöksanläggning samtidigt 
som Skansens vanliga verksamhet inte får störas.  Just dessa 
avancerade bygg och anläggningsjobb ser vi som särskilt 
intressanta då vi med erfarenhet från bl.a. stora landstings-
arbeten visat  vår goda förmåga att kunna bygga samtidigt 
som kundens, ofta känsliga, verksamhet inte störs.

Under 2017 fortsätter vår utveckling i Östhammar där 
förnyelsen av biblioteket och arbetet med att skapa den nya 
Frösåkersskolan inleds. Vad gäller kärnavfallsförvaringen i 
Forsmark så är förutsättningarna  oklara i dagsläget. 

De senaste åren har affärsområdet Anläggning levererat 
mycket bra, dock har organisationen belastats hårt. Därför 
stärks produktionsresurserna 2017 så att en fortsatt hållbar 
tillväxt garanteras. Inom Anläggning kommer betonggruppen 
och arbetet med stommar att utvecklas ytterligare. Sh Asfalt, 
som är nära knutet till anläggningssidan, expanderar under 
2017 med fler externa kunder samtidigt som leveranserna till 
Sh bygg också ökar, bl.a via Sh byggs fjärrvärmeavtal.

Vikten av att säkra och utveckla kompetensen i organisa-
tionen kvarstår. Sh Akademin utvecklas därför för att utbilda 
våra medarbetare i de olika moment och specialkompetenser 
som behövs på vår marknad.



Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
 Balanserade vinstmedel        58 014 204
 Årets vinst         15 729 851

           73 744 055
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:  
 Utdelas till aktieägarna        21 868 000
 Balanseras i ny räkning        51 876 055

           73 744 055
 
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till resultat- och balansräkningar med  

tillhörande noter.
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Sh Asfalt AB

Lars Svensson
Holding AB

Sh bygg,
sten & anläggning AB

Sh Maskin
i Uppsala AB

Sh bygg
Fastighetsutveckling AB

La Familia Svensson AB

Lars Svensson äger genom sitt holdingbolag, Lars Svensson Holding AB, de fyra verksamhetsbolagen – Sh bygg, sten 
& anläggning AB, Sh Maskin i Uppsala AB, samt fastighetsutvecklingsbolagen Sh bygg Fastighetsutveckling AB och 
Fastighetsbolaget Rotnätet AB. LAS Holding AB ägs av Lars Svensson till 100%.
Bolags- och ägarstrukturen ser ut så här: 

i denna årsredovisning behandlas koncernen Sh bygg, sten & anläggning ab med Sh asfalt enligt markering i bilden ovan.

FörsLag tiLL vinstdisPosition

ägarstruktur
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snaBBa Fakta

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

20162015201420132012

200

300

400

20162015201420132012

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

20162015201420132012

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

20162015201420132012

200

300

400

20162015201420132012

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

20162015201420132012

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

20162015201420132012

200

300

400

20162015201420132012

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

20162015201420132012

År 2016* 2015* 2014* 2013 2012

Nettoomsättning 943 544 913 721 842 744 902 004 850 588

Rörelseresultat 28 780 24 894 20 371 11 546 6 732

Resultat efter finansnetto 29 742 26 274 19 491 9 852 6 619

Balansomslutning 298 121 305 384 314 172 292 890 248 364

Nettomarginal 3,2% 2,9% 2,3% 1,1% 0,8%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 24% 23% 18% 11% 14%

Räntabilitet på eget kapital 24% 23% 19% 11% 9%

Soliditet 32% 29% 25% 22% 21%

Antalet anställda 274 290 270 280 299

definitioner se not 26.  

* koncern enligt k3. Beloppen är fullt jämförbara med åren 2012-2013.

NETTOOMSÄTTNING
(kkR)

NETTOMARGINAl

ANTAl ANSTÄlldA

RESUlTAT OCH STÄllNING, KONCERN (BElOPP I KKR)
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aFFärsidÉ
”Sh bygg ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning samt 
tillhandahålla relevant service inom dessa områden för utvalda kundgrupper.”

vision & mÅL
”Sh bygg ska vara det attraktivaste entreprenadföretaget”

Sh bygg skall vara det attraktivaste entreprenadföretaget 
för våra valda målgrupper i Uppsala, Stockholm norrort, 
Enköping och Östhammar med omnejd. För våra kunder 
vill vi vara den mest attraktiva leverantören genom att finna 
rätt lösningar av rätt kvalitet, och att göra så på rätt tid och 
till rätt pris. Våra leverantörer å sin sida ska uppleva Sh bygg 

som kunniga, pålitliga, konsekventa och tydliga. Vi strävar 
efter långsiktiga relationer. Vår framgång och förmåga att 
uppnå uppställda mål utgår från våra medarbetare. Genom 
att sträva efter att i möjligaste mån arbeta med egenanställd 
personal skapar vi kontinuitet, teamkänsla och arbetsglädje 
internt.

  En långsiktig robust lönsamhet på 3% och god soliditet
Lönsamheten landar på 3,2% och stiger därmed från före-
gående års 2,9%. Soliditeten landar på 32% vilket är mycket 
tillfredsställande.

  En organisation som har kraften att växa med kontroll
Vårt stegvisa arbete ger resultat vilket syns i vår lönsamhets-
utveckling. Utmaningen är att inte växa för snabbt.

  En omsättning upp mot 1,5 Mdr (givet de två ovanstående 
målen)
2016 är vi på väg mot 1 Mdr kronor och landar på 944 Mkr.

  50% av omsättningen inom partnering och samverkan
Vi når redan i år detta mål där våra långsiktiga kundrela-
tioner utvecklats än mer.

  Etablerade inom nybyggnadssegmentet
Arbetet fortskrider och vi har tagit ytterligare nybyggnads-
projekt under 2016. Med många aktörer på marknaden är 
detta en utmanande sektor.

  Vårt medarbetarindex är ständigt ökande liksom vårt kundindex.
Medarbetarindex mäter vi vartannat år, föregående mätning 
skedde i årsskiftet 2014/15, nästa mätning sker i inledningen 
av 2017. Kundindex visar genom satsningen på kundstrateg-
funktionen på en god utveckling. Kundnöjdheten ökar.

  Ett systematiskt miljöarbete med ständiga förbättringar där vi 
klarar alla våra kunders miljösystem.
Under 2016 levererade vi vårt första Miljöbyggnad Guldhus 
och vi har hittills alltid kunnat möta kundernas behov.

Sh bygg växer kontrollerat med rätt strategi och mot rätt kund, genom att kunden är nöjd och genom att uppfylla våra löften i 
affärsplanen och de årliga verksamhetsplanerna. Våra strategiska mål är att vi 2019 ska nå:

mÅLavstämning 2016-12-31



Ulf larsson, betongare och kenneth linander, träarbetare, Mark



tomas eriksson, trä- och betongarbetare, bygg
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Sh bygg verkar i Stockholm norrort och resten av Uppland 
norrut med Enköping-Bålsta i väster och Norrtälje i öster. 
Marknaden kännetecknas just nu av den överhettade bygg-
konjunkturen där bostadsefterfrågan är stor och dragande, 
men även att tillväxten kring bl.a Arlanda är drivande. Vi be-
dömer marknadsutvecklingen som fortsatt god under 2017, 
dock med en utplaning under slutet av året och att 2018 kan 
erbjuda en viss nedgång i konjunkturen. Regionen som sådan 
är mycket expansiv och drabbas troligen sent av en eventuellt 
kommande konjunkturnedgång.

I och med tillväxten är marknaden attraktiv och många 
nya byggherrar har etablerat sig. Ofta är dessa så kallade 
”construction management”-bolag (CM) där man inte har 
en egen byggorganisation med egen personal utan denna 
hyrs in från underleverantörer. Med detta följer en kostnads-
press vilket också till viss del påverkar kvalitetsnivån på de 
färdiga produkterna. CM-konceptet för med sig en proble-
matik kring arbetsmiljö- och kvalitetskontroll som i längden 
förhoppningsvis är en konkurrensfördel för företag med egen 
kompetens och personal som Sh bygg. 

Den nya LOU som antogs under hösten 2016 ger de of-
fentliga beställarna möjligheter att ställa nya och förstärkta 

krav kring kvalitet, hållbarhet och fler olika parametrar. Där-
emot så ströks den del i lagförslaget som avhandlade möjlig-
heten att ställa krav på entreprenören att svenska kollektivav-
tal skulle gälla. För Sh byggs del var detta negativt eftersom 
vi arbetar med egen anställd personal för bästa kvalitet och 
kompetens. LOU:s nya utformning är dock på sikt till fördel 
för Sh bygg då möjligheterna är stora att ställa krav på sådana 
delar som ligger i Sh byggs kärnkompetens.

En problematik på den offentliga marknaden är den trend 
som syns att kommunerna ökar mängden av särkrav kring 
detaljplaner och bygglov. Dessa kan innefatta sådant som till 
exempel arkitektonisk utformning, miljökrav och specifika 
lösningar med mera. Det innebär i många fall dels att särkra-
ven är kostnadsdrivande, dels att byggprocessen försenas och 
att planerade byggen inte kommer igång. 

Årsredovisningslagens förändring 2016, med krav på årlig 
hållbarhetsrapportering från 2017, bedömer vi som viktig för 
Sverige och entreprenadbranschen i synnerhet. Vikten av att 
verka hållbart ur ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga 
perspektiv är centralt. 

Sammantaget bedömer vi att vår position på marknaden är 
fortsatt stark inför 2017.

marknaden

”Marknaden kännetecknas just nu av 
den överhettade byggkonjunkturen 
där bostadsefterfrågan är stor och 

dragande...”





projekt i samverkan, allra helst i partnering, men att kompe-
tensen kring detta samt uppfattningen om hur det skall vara 
och genomföras skiljer sig mellan entreprenadföretag och 
beställare.
– Jag anser att dagens otydlighet kring begreppet snarare 
förstör arbetsformen eftersom det finns en risk att bestäl-
lare går in i något med en förväntan men med olika upp-
handlingar får något annat. När vi i partnering gemensamt 
arbetar fram vårt projekt ska vi som kunder betala för det 
som projektet faktiskt kostar plus överenskommet påslag. Vi 
väljer i vår upphandling den entreprenör som visar sig vara 
bäst på att hjälpa oss med detta. Underentreprenörer och 
konsulter kommer med i projektet på samma villkor, säger 
Jennie Sahlsten. 
 Arbetet med dessa typer av mallar ser Jennie som en start 
i att skapa bra verktyg för branschen. På längre sikt ser hon 
att ett gemensamt regelverk vore den visionära lösningen 
på begreppsförvirringen i branschen. En lösning hon ser 
skulle kunna vara skapandet av Allmänna Bestämmelser för 
Partnering, ABP, som i likhet med exempelvis det befintliga 
Allmänna Bestämmelser för Totatalentreprenader, ABT 06, 
skulle kunna utgöra en gemensam grund för att förenkla och 
förbättra arbetet när det gäller partnering.

Partnering är, enligt Jennie Sahlsten, ett fantastiskt arbetssätt 
för att skapa rätt projekt utifrån varje projekts unika förut-
sättningar. Partnering är en väldigt bra metod för att skapa 
samarbete och lärande processer i byggandet och skulle rätt 
utnyttjat sänka byggkostnaderna och därmed boendekostna-
derna på lång sikt.
 Som vd för Enköpings Hyresbostäder sitter hon bland 
annat med i byggherrarnas arbetsgrupp för att ta fram 
upphandlingsmallar för partnering. Ett arbete pågår för att 
ta fram en ny ISO-standard som kommer under våren 2017, 
ISO 44001, för samverkan i affärsrelationer. Detta är en bit 
på vägen för att säkerställa att upphandlingen stödjer en ren 
partneringprocess men också att själva processen säkerställs 
med en ISO-certifiering.  
– Vi lever på en marknad där begreppet partnering tolkas på 
en mängd olika sätt och där den juridiska överenskommelsen 
har sin grund i rådande regelverk, ABT06 eller AB04. Med 
en samsyn kring begreppet är jag övertygad om att processen 
skulle förbättras och att effekten skulle bli positiv på bygg-
priserna, de skulle sjunka. I begreppet behövs, förutom en 
beskrivning, en standard för hur påslag, risker, ansvar och 
självkostnader ska hanteras och beräknas. 
 Trenden idag är att allt fler beställare försöker driva 

I Sh:s bransch är partnering numera ett ganska vedertaget arbetssätt när 
olika projekt genomförs och beskrivs ofta som en form av strukturerad 

samverkan. Begreppet partnering kan emellertid betyda helt olika saker 
beroende vem man frågar. 

– Vi lever på en marknad där begreppet partnering tolkas på en mängd 
olika vis och enligt mig behöver branschens parter enas kring samsyn av 

begreppet, säger Jennie Sahlsten, vd på Enköpings Hyresbostäder.

Partnering mÅste utveckLas

”Med en samsyn kring 
begreppet är jag övertygad om 
att processen skulle förbättras 

och att effekten skulle bli 
positiv på byggpriserna, de 

skulle sjunka.”
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Partnering
I allt större utsträckning arbetar vi enligt Sh byggs partnering-
metod. I en process tillsammans med uppdragsgivaren arbetar 
vi systematiskt och stegvis fram den effektiva och resurssäkra 
formen för samverkan som skapar det bästa helhetsresultatet.

BYgg & rot
Vi är också mycket starka inom renoverings-, ombyggnads- och 
tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) där vi löpande har stora upp-
drag. Vi har också lång och gedigen erfarenhet av att varsamt  
renovera känsliga miljöer, som till exempel k-märkta fastigheter.

BYggservice
Hjälper med kort varsel våra kunder med serviceuppdrag. löp-
ande renoveringar kombineras också med mindre ombyggnads- 
och tillbyggnadsarbeten.

anLäggning
Vi tar hand om schaktning, rörläggning, grundläggning och betong-
gjutning. Vi utför även arbeten med fjärrvärme och fjärrkyla åt de 
stora kraftbolagen och vår maskinpark är givetvis miljöklassad. 

trädgÅrd
Vår trädgårdsgrupp erbjuder spetskompetens i form av trädgårds-
mästare, landskapsarkitekter och arborister. Våra kunder är fastig-
hetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting.

komPLexa entrePrenadProjekt
då nybyggnation eller omfattande ROT-arbeten skall göras hos 
kunder där verksamheten inte kan störas eller flyttas har vi sär-
skild kompetens. Att verka i sjukhusmiljö där operationer görs 
vägg i vägg eller i flygplatsmiljö där inget kan ställas in ger speci-
ella förutsättningar vi har god vana och förmåga att lösa.

säkerHetskLassade uPPdrag
Sedan många år utför vi säkerhetsklassade uppdrag med särskilda 
krav på oss från våra uppdragsgivare.

sH asFaLt 
Vi erbjuder, genom dotterbolaget Sh Asfalt AB, asfaltering av allt 
från flygplatser och vägar till garageuppfarter. Vi jobbar såväl med 
konventionell asfalt som med flera egna asfaltssorter, som ger ett 
bättre och starkare resultat till en ofta lägre kostnad för kunden.

nYBYggnation
Vi åtar oss nybyggnationsprojekt där vi får vara med och bidra 
från start. Att arbeta i partnering med kunden ger det bästa ut-
fallet. Vi är specialister på s.k ”infill-projekt” men bygger allt från 
bostäder till kontor och offentliga byggnader.

sten
Vi är kända för vår unika spetskompetens och yrkesskicklighet 
inom marksten, gatsten, fasader, murar, kajer och specialarbeten. 

Som entreprenadbolag har vi följande verksamhetsgrenar och specialkompetenser inom vilka vi avser vara det attraktivaste alternativet:

vÅr verksamHet



Sh bygg är inför 2017 organiserat i 2 affärsområden (aOC) – Sten&anläggning samt bygg. Dessa är sedan indelade i  

entreprenadchefsområden (eC) efter geografi och/eller kunder.

VD

Sten & Anläggning
Affärsområde

Produktionsstöd
Bolagsstyrning

verksamhetsutveckling
controlling

Bygg
Affärsområde

Entreprenad- 
chefsområden

Mät

Kalkyl &
entreprenadingenjörer

Kalkyl &
entreprenadingenjörer

Projektering

Entreprenad- 
chefsområden

organisationen

under 2016 Har FöLjande organisatoriska Förändringar genomFörts:
  Affärsområde Bygg och Nybyggnad slogs samman under sommaren till Affärsområde Bygg. I samband med det lämnade  

   affärsområdeschefen för Nybyggnad sitt uppdrag. Nybyggnad etablerades därefter som ett entreprenadchefsområde inom     
   Bygg. Det finns därmed fem entreprenadchefsområden inom Bygg.

  Under året har också Bygg Stockholm samt Sten & Anläggning Stockholm samlokaliserats till Sh byggs Väsbykontor  
   för att bättre kunna fokusera på Stockholm norrort.



 eric thärnström, entreprenadingenjör, bygg, lars björk, landstingsservice och Ulf Wedén, platschef, anläggning.

landside, det vill säga både innanför och utanför Arlandas 
säkerhetskontrollzon.
– Det gör att vi ständigt ställs inför en rad logistiska 
utmaningar; bland annat är det en mängd säkerhets-
kontroller, inklusive röntgenkontroller, varje gång man ska 
in på området, vi får inte ha några materialupplag inne på 
området, all personal måste ha särskild utbildning och vara 
säkerhetsscreenad.

Dessutom är många av uppdragen som Sh bygg utför av 
akutkaraktär vilket gör arbetsplaneringen mycket utmanande.
– Fantasin sätts ständigt på prov, jag måste hela tiden hitta 
nya lösningar och fatta snabba beslut, jag tycker att det här är 
riktigt kul, säger Andreas Hedberg.
 Det är en inställning som också har noterats hos 
uppdragsgivaren Swedavias byggledare Tage Svenningsson:
– Det som slår mig beträffande Sh är att alla medarbetare har 
stor förståelse för de unika krav som vi ställer på Arlanda. Det 
är lätt att få hjälp när akuta situationer uppstår, Sh:s personal 
är tillmötesgående och alltid snabbt på plats för att hjälpa till. 

Sedan år 2015 har Sh bygg ett ramavtal med statliga Swedavia, 
som driver ett antal flygplatser i Sverige, att utföra mark- och 
anläggningsarbeten på bland annat Arlanda.
– Det unika med detta uppdrag är att det ställs helt andra 
krav på oss än under vanliga uppdrag, säger Andreas 
Hedberg, Sh byggs platschef på Arlanda. Vi måste varje dag 
anpassa oss, och då handlar det inte om att störa Arlandas 
verksamhet så lite som möjligt utan att inte störa den över-
huvudtaget.
 På Arlanda passerar varje år fler än 23 miljoner passagerare 
på väg till eller från någon av de 181 destinationer som 
trafikeras från flygplatsen av 81 olika flygbolag.  På Arlanda 
arbetar fler än 17 500 personer och inne på flygplatsområdet 
finns fler än 3 500 fordon av olika typer. Varje driftsstörning 
får direkt stora konsekvenser i flera led och leder snabbt till 
avsevärda ekonomiska konsekvenser.
– Det bästa är om vi inte ens syns men det är inte alltid 
möjligt, säger Andreas Hedberg och skrattar.
 På Arlanda utför Sh bygg arbeten både på airside och 

Arlanda flygplats samtliga terminaler är öppna under årets alla dagar 
och varje år passerar fler än 23 miljoner passagerare flygplatsen. 

Eftersom den dagliga verksamheten på Arlanda inte får störas är det en 
fenomenal utmaning att under dessa förutsättningar utföra drifts- och 

underhållsarbeten på flygplatsen.

BLand FLYgmaskiner ocH människor

”Det är lätt att få hjälp när 
akuta situationer uppstår, Sh:s 

personal är tillmötesgående 
och alltid snabbt på plats för 

att hjälpa till.” 





”Vårt grundläggande 
förhållningssätt är att vi 

ska arbeta med egenanställd 
personal.”
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vÅr Främsta tiLLgÅng

Sh byggs förhållningssätt är att vi, då det är organisatoriskt 
och affärsmässigt möjligt, ska arbeta med egenanställd per-
sonal. På så sätt kan vi utveckla vår kompetens långsiktigt, få 
betydande fördelar kring vårt kvalitetsarbete och skapa den 
positiva arbetsmiljö vi vill ha. Det är ett aktivt val för god 
och långsiktig hållbarhet.

Vi mäter våra medarbetares upplevelse av arbetsplatsen 
vartannat år. Vi har mätt 2012 och 2014 i december. Den 
tredje mätningen genomförs första kvartalet 2017 på grund 
av högt arbetstryck under senhösten 2016. Vi är stolta över 
våra medarbetares vilja att rekommendera oss som arbets-
plats är hög, långt över alla normalvärden. Vi tror att vårt 
synsätt kring säkerhet, laganda och attityd uppskattas och 
delas av medarbetarna. 

Sjukfrånvaron är något vi har som mål att sänka. Vi kän-
ner därför en oro när vi ser att trenden i våra frånvarotal 
ökar från 3,16% 2015 till 4,06% 2016. Anledningen är att 
långtidssjukskrivningarna ökat, särskilt de som överstiger 
90 dagar. Det är oroande och orsaken är bekymmersam 
eftersom det främst beror på köerna i den offentliga vården. 
De utsatta behandlingstiderna hålls inte, vilket ger negativa 
följder för den enskildes rehabilitering.

Säkerheten på våra arbetsplatser är av central vikt. Genom 
aktiv utbildning och dokumentation, uppföljning och ronder 
driver vi arbetet hårt. Vi hade en olyckstopp 2014 och vårt 
arbete med att hålla säkerheten hög ger resultat. Genom  
arbetet ser vi hur säkerhetsmedvetandet ökar och vi får 
trygga arbetsplatser. Byggarbetsplatser är inte riskfria, men 
med ett medvetet och aktivt arbete blir de säkrare. Arbetet 
har också lett till att tillbuden minskat efter toppen 2015.

Under 2016 var vi i genomsnitt 274 heltidsanställda. Av 
dessa är 260 st inom Sh bygg, sten och anläggning AB med 
en medelålder på 43,4 år och 14 st inom Sh Asfalt AB med 

en medelålder på 43,7 år. Entreprenadbranschen är mans-
dominerad. Vi arbetar aktivt för att förändra det eftersom vi 
vet att många olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter 
förbättrar arbetsmiljön och vårt resultat. Under 2016 var i 
genomsnitt 26,2 av de årsanställda inom Sh bygg kvinnor, 
vilket kan jämföras med 24,9 årsanställda kvinnor 2015, dvs 
en liten ökning. Vi är glada att vi steg för steg kan attrahera 
fler kvinnor. Inom Sh Asfalt var 100% av de årsanställda 
män, vilket visar på vikten av fortsatt målinriktat arbete.

Generellt kan vi säga att vi, som branschen i helhet, måste 
finna nya sätt att nå ut till unga, kvinnor och människor med 
olika etnisk bakgrund och läggning. Entreprenadbranschen 
står inför en generationsväxling inte bara åldersmässigt utan 
också erfarenhetsmässigt och socialt . Vi ser utmaningen 
och försöker arbeta med detta i rekrytering och utbildning 
internt.

sH akademin
Under 2016 har vi fortsatt att arbeta intensivt med utbildning 
inom Sh Akademin. En smärre nedgång i antal utbildningar 
och timmar har skett vilket beror på att vi under under 2014 
och 2015 gjorde omfattande insatser för att uppdatera våra 
certifieringskrav och kravutbildningar för våra medarbetare.  
Många utbildningar som genomfördes tidigare har en giltig-
hetstid på 5 år vilket innebär att det blir en generell ökning i 
antal timmar igen om några år. 

Utbildningen sker fortsatt brett inom allt ifrån områden 
som arbetsrätt, arbetsmiljö, entreprenadjuridik, hjärtlung-
räddning, ”Heta Arbeten”, säkerhet på väg, ledarskap, 
etik & moral mm. Inom Sh Akademin dokumenteras alla 
utbildningar på individnivå vilket också stärker oss när vi 
sätter samman de projektgrupper som skall arbeta med olika 
kundprojekt.



2012 2013 2014 2015 2016

Antal anställda totalt 299 280 270 290 274

Årsanställda i genomsnitt 299 280 256* 276 259

Medelålder 41,9 43 43,5 43,8 43,4

Antal kvinnor i genomsnitt 20 22 20 24,9 26,2

* Sh asfalt bolagiseras.

anStällDa Sh bygg

2012 2013 2014 2015 2016

Vilja att rekommendera s k NPS 29 (8)* - 35 (8)* - **

* i parantes anges normalvärde för detta. ** Sker Q1 2017.

MeDaRbetaRinDeX

2012 2013 2014 2015 2016

Anställda i genomsnitt * * 14** 14 15

Medelålder * * 44,97 44,3 43,7

Antal kvinnor i genomsnitt * * 0 0 0

* intern avdelning inom Sh bygg. ** Sh asfalt bolagiseras..

anStällDa Sh aSFalt

2012 2013 2014 2015 2016

Sjukfrånvaro i % 4 3,52 3,5 3,16 4,06

Personalomsättning i % 9,34 10,38 10,03 12,12 10,53

SJUkFRV & PeRSOnalOMS

2012 2013 2014 2015 2016

Antal arbetsplatsolyckor 23 17 25 20 18

Antal tillbud 7 7 8 33* 14

Antal olyckor och tillbud per 
anställd

0,10 0,08 0,12 0,18 0,11

* särskild uppföljningsdrive och utbildning höjde riskfokus och rapporteringen med en minskning året därpå med  
  samma arbetsform.

OlyCkOR & tillbUD

2012 2013 2014 2015 2016

Antal utbilningstimmar * 1 654 3 308 3 521 2 964, 5

Antal utbilningar *  295 591 615 474

Utbildningstimmar per anstäld * 5,9 12,25 12,14 10,59

* Sh akademin startas hösten 2012.

UtbilDning



några av återvändarna på Sh bygg. Från vänster: erik backman, entreprenadchef, bygg, Daniel hemström, entreprenadchef, bygg, 
Stefan lundgren, arbetsledare, byggservice, Patrik andersson, kalkylator, bygg och gunnar Fhager, snickare, byggservice.



hit var en okomplicerad process, det var absolut ingen som 
tittade snett på mig eller så. Dessutom har jag ju höjt min 
yrkesmässiga kompetens under de här åren, så jag är bättre på 
mitt jobb idag än vad jag var när jag lämnade Sh. 
 Erik Backman är tydlig angående varför han ville tillbaka 
till just Sh bygg istället för att söka sig till ett annat företag.
– Det var ett väldigt enkelt val att först och främst kontakta 
Sh, jag tycker nämligen att Sh tar ett samhällsansvar som 
andra aktörer inte gör. När det kommer till exempelvis 
samhällsansvar är det ingenting som bara skrivs in i olika 
visionsdokument, utan företaget strävar verkligen aktivt efter 
att leva som det lär. Det finns helt enkelt en företagskultur på 
Sh bygg som är väldigt tilltalande, säger Erik Backman. 

Erik Backman jobbar idag som entreprenadchef på Sh bygg, 
och han är nu inne på sin andra period som anställd på Sh. 
– Jag lämnade Sh år 2013 efter att då ha jobbat här i lite drygt 
tre år. Det som skedde då var att jag helt enkelt blev kon-
taktad av ett annat företag och fick ett erbjudande som både 
kändes spännande, det skulle utveckla mig i min yrkesroll och 
självklart innebar det också högre lön. Och i det läget valde 
jag att lämna Sh, säger Erik Backman. 
 I och med bytet av arbetsgivare fick Erik bland annat vara 
med och starta upp en ny verksamhet i Uppsala. Han tyckte 
att arbetet initialt var både roligt och givande men efter ett 
par år började entusiasmen som sakteliga att tryta en smula.
– Då kontaktade jag Sh bygg igen och sedan gick det ganska 
snabbt innan jag åter var en del av Sh. Och att komma tillbaka 

Konkurrensen om kunnig och erfaren personal är stenhård i branschen i 
vilken Sh bygg varje dag verkar. Rekrytering av personal är idag en ofta 
synnerligen oblyg verksamhet och inte sällan köper företag helt sonika 
över personal från konkurrenter i branschen. Detta drabbar självklart 

även Sh bygg men samtidigt är det vanligt att tidigare anställda 
återvänder till Sh efter en tid hos andra entreprenadföretag.

Återvändarna

”Det var ett väldigt enkelt 
val att först och främst 
kontakta Sh, jag tycker 
nämligen att Sh tar ett 

samhällsansvar som andra 
aktörer inte gör.”



”På Sh finns det 
yrkeskunskap som numera är 
sällsynt, det gäller inte minst 
när vi arbetar i äldre miljöer 

och fastigheter.”

modern miljö, nämligen med anläggningsarbeten på Bromma 
flygplats.
– I och med om- och utbyggnaden av Bromma jobbar jag 
just nu med att bland annat lägga rör i anslutning till start- 
och landningsbanorna. Det ska installeras nya elcentraler på 
flygplatsen och då måste det dras en massa ny elkabel och det 
är rören som kablarna ska ligga i som jag och mina kollegor 
lägger just nu. Och en utmaning i sammanhanget är att flyg-
trafiken måste flyta på som vanligt samtidigt utvecklingen av 
flygplatsen pågår, säger Julia Gustavsson. 
 I Stockholmsregionen finns det i det närmaste obegränsat 
med uppdrag på anläggningssidan, vilket också gör att kon-
kurrensens om duktiga yrkesarbetare är stenhård.
– Men jag trivs väldigt bra på Sh just nu. Jag har bra chefer 
och det är ett tryggt företag med en sund företagskultur. Och 
framför allt utvecklar jag mina yrkeskunskaper tack vare den 
kunskap som finns på Sh.

Julia Gustavsson påbörjade sina studier med att plugga media 
men insåg snart att det kanske inte var grejen i livet för hen-
nes del.
– Jag är nog lite rastlös och att sitta inne på lektionspass efter 
lektionspass tråkade snart ut mig. Jag insåg att jag ville jobba 
utomhus och påbörjade istället en treårig yrkesutbildning till 
anläggningsarbetare.
 Redan under utbildningens andra år fick hon praktik på 
Sh bygg så när hon avslutade sin utbildning 2011 var valet av 
arbetsgivare enkelt.
– Och jag har blivit kvar på Sh sedan dess. Jag gillar företags-
kulturen här, man märker att det är ett företag med både stor 
kunskap och bra traditioner. På Sh finns det yrkeskunskap 
som numera är sällsynt, det gäller inte minst när vi arbetar i 
äldre miljöer och fastigheter. Och det gör att jag i min yrkes-
roll hela tiden har möjlighet att utvecklas.
 I inledningen av 2017 arbetar Julia dock i en synnerligen 

– Det bästa med Sh är stämningen på jobbet och att det finns en kultur 
av att de äldre och mer erfarna yrkesarbetare lär oss yngre, säger Julia 

Gustavsson, anläggningsarbetare i Stockholm, som från början hade 
planer att utbilda sig inom media. 

utveckLing av YrkeskunskaP
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För oss på Sh bygg är ständig utveckling av miljöarbetet 
naturligt i vårt dagliga arbete, ett aktivt förhållningssätt 
och en del av vår företagskultur eftersom vi bygger framtid 
tillsammans med våra kunder. Den framtiden måste vara 
hållbar. Sedan företagets grundande 1923 har ett långsiktigt 
synsätt varit en central del i hur Sh bygg fungerat. Arbetet är 
affärskritiskt då det dels handlar om hur Sh bygg samverkar 
med omvärlden och samhället, dels de direkta kundkrav som 
ställs i de projekt vi genomför. Ett hållbart synsätt på miljö, 
ekonomi och samhället kring oss ger goda resultat. 
 Rent praktiskt visar det sig exempelvis i att om vi fokuserar 
på att stegvis byta ut våra fordon mot bränslesnåla fordon och 
maskiner så ger det en besparing på kostnadssidan samtidigt 
som vi uppnår lägre miljö och samhällsbelastning. 

Vi arbetar därför också aktivt med utbildning för att förändra 
attityder och har 2016 lyckats utbilda 67% av medarbetarna 
i det så kallade miljökörkortet. Totalt har 78% av medarbe-
tarna i dagsläget någon form av miljöutbildning. I specifika 
projekt har vi bland annat haft miljöutbildningar i vattensä-
kerhet var sjätte vecka, samt överträffat kundens miljökrav på 
de anläggningar vi byggt.
 När det kommer till miljöarbete vill vi hela tiden möta våra 
kunders högt ställda krav samt givetvis de myndighetskrav 
som ställs inom miljöområdet. Arbetet är direkt kopplat mot 
vårt kvalitetssystem BF9K där dokumentation och uppfölj-
ning sker. Genom vårt löpande arbete och fortsatta utveck-
ling har vi kapacitet att möta kunderna i de miljösystem de 
väljer liksom deras olika behov och särskilda idéer.

HÅLLBarHet – ett sYnsätt  
med tradition

Som ett led i vår ambition att bidra till att bygga en håll-
bar framtid är Sh bygg certifierat enligt BF9K. Det är ett 
lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på 
kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt 
som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för 
företag i byggbranschen. 

Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets 
krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del 
i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som 
överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, 
BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen. BF9K har samma 
grundprinciper som ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 
18001/AFS 2001:1 och syftet är att arbetet med systemet ska 
leda till ständig förbättring.

I kvalitetsarbetet ingår den ständiga dialogen med kunden. 
Under 2016 har vår nyinrättade funktion som kundstrateg 
kunnat arbeta fullt ut och tillfört den dimension som vi och 
kunderna efterfrågar – den löpande utvärderingen av våra 
leveranser på ett kvalitativt sätt. Vi genomför strukturerade 
kundintervjuer i alla projekt över 5 Mkr med en avslutande 
semistrukturerad frågedel. Därigenom kan vi nu bygga upp 
ett kundnöjdhets-index av högre kvalitet. Vårt arbetssätt har 
tagits mycket väl emot av kunderna och ger kvalitativ och 
ömsesidigt feedback kring förbättring och utvecklingspo-
tential. Under 2016 har totalt 27 intervjuer genomförts och 
vårt snittbetyg på en 5-gradig skala, där 5 är bäst, har utfallet 
blivit 4,56. Det är ett högt betyg och vi är oerhört stolta över 
det. Självfallet finns det plats för fortsatt förbättring.

kvaLitet – kontroLL ger resuLtat!



Christian Säfström, murare, byggservice





– Det handlar om att skapa en tydlig organisation, ett sys-
tematiskt arbetssätt, regelbunden mätning och uppföljning 
av arbetet. Ett sätt att skapa den tydlighet som behövs för 
att leverera både kvalitet och en god arbetsmiljö är att arbeta 
enligt verksamhetsstandarder som är certifierbara, som 
exempelvis ISO 9001 eller BF9K. Sh bygg är certifierade 
enligt BF9K, säger Ann-Charlotte Rand. 

Det krävs med andra ord att kvalitet och arbetsmiljö är en 
central och självklar del i det dagliga arbetet för att slutresultatet 
ska bli tillfredsställande för både uppdragsgivare och Sh bygg. 
– I Sh:s företagskultur finns det idag en tydlig medvetenhet 
om värdet av att ha ett bra verksamhetssystem. Vilket ger 
ökad möjlighet till lönsamhet, säger Ann-Charlotte Rand. 

Med verksamhetssystem menas det arbetssätt som styr 
verksamheten under ett uppdrag men också uppföljningen 
efter att ett projekt är avslutat. Kort sammanfattat kan man 
säga att det helt enkelt handlar om att säkerställa kvaliteten 
i ett uppdrag genom att ha fastställda rutiner, mallar och 
checklistor som gör att arbetet blir systematiskt och att alla 
krav och förväntningar blir hanterade på bästa sätt. I det här 
sammanhanget går kvalitet och arbetsmiljö hand i hand.
– Om man ska generalisera kan man säga att kvalitet 
innebär en nöjd kund som gärna jobbar med Sh bygg även 
fortsättningsvis. Och när det kommer till arbetsmiljö handlar 
det om att ha nöjda medarbetare som tycker det är roligt att gå 
till jobbet och bibehåller god hälsa, säger Ann-Charlotte Rand.

Sh bygg arbetar ofta med stora och komplexa uppdrag vilket gör att det 
krävs både stor kunskap och lång erfarenhet för att projekten i slutändan 

ska hålla rätt kvalitet och följa den fastslagna budgeten.
– Ett väl fungerande verksamhetssystem är viktigt för att både Sh bygg 
och kunden ska bli nöjda när uppdragen avslutas, säger Ann-Charlotte 

Rand, konsult inom verksamhetsutveckling och arbetsmiljö, som 
återkommande arbetar tillsammans med Sh bygg.

konsten att säkerstäLLa kvaLitet

”Ett sätt att skapa den 
tydlighet som behövs för att 
leverera både kvalitet och en 
god arbetsmiljö är att arbeta 
enligt certifieringar...vilket 

Sh bygg också gör.”





– Det är därför förståelsen för rutinerna är avgörande för 
resultatet. Och den förståelsen kan bara skapas genom ett nära 
och lyhört samarbete mellan alla inblandade, från yrkesarbe-
tare till tjänstemän. Vi lär oss och får nya erfarenheter i varje 
enskilt projekt, men utan tydlig återkoppling från yrkesarbetare 
som faktiskt gör jobbet skulle våra rutiner snart bli mindre bra.

Carmen arbetar med andra ord med processer som egent-
ligen inte har något tydligt slut, utan det är processer som 
handlar om utveckling och ständigt lärande.
– De här processerna pågår kontinuerligt och är en central del 
av vardagen på Sh bygg. Alla som arbetar här är viktiga i sina 
respektive roller för att vårt gemensamma slutresultat ska bli 
bra, så enkelt är det, säger Carmen Eshagi.

Och vem vet, kanske är det en del av förklaringen till att 
Sh bygg snart kan fira hundra år. 

I sin roll att stödja produktionen arbetar Carmen bland annat 
med frågor som miljö, arbetsmiljö och kvalitet. I det här sam-
manhanget syftar kvalitet på att leverera rätt produkt, vid rätt 
tid och till rätt pris – det vill säga att leva upp till beställarens 
förväntningar.
– Jag jobbar främst gentemot platscheferna och i min roll 
handlar det mycket om att skapa förståelse varför vi måste 
genomföra exempelvis olika egenkontroller. Det skapar å ena 
sidan mer pappersarbete men å andra sidan blir vi bättre som 
företag eftersom vi blir effektivare. Och ju effektivare vi blir, 
desto lönsammare har vi möjlighet att vara, säger Carmen 
Eshagi.

Samtidigt understryker hon värdet av arbetsglädje på job-
bet, utan arbetsglädje blir resultatet sällan tillfredställande. 
Och detta oavsett vilka rutiner man har. 

I byggbranschen kommer det ständigt nya regler, krav och förväntningar 
från myndigheter, kunder, allmänheten och inte minst branschen själv. Det 
gör att det är en bransch i ständig förändring vilket ställer stora krav på 

företagens anpassningsförmåga.
– Men de snabba förändringarna tycker inte jag är något problem eftersom 

min vardag är just förändringar, förändringar har så att säga blivit normal-
läget, säger Carmen Eshagi, som arbetar med produktionsstöd på Sh bygg. 

Förändringar som vardag

”...utan tydlig återkoppling 
från yrkesarbetare som 

faktiskt gör jobbet skulle 
våra rutiner snart bli 

mindre bra.”
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Sh bygg har varit aktivt närvarande i samhällsutvecklingen 
sedan 1923. - Det är i och mellan husen som samhället skapas 
– en paroll som är närvarande inom Sh. 

För oss är det därför viktigt att verka för en god och håll-
bar samhällsutveckling. Om vi inte på ett starkt och tydligt 
sätt är aktiva i lokalsamhället kan vi heller inte ta vårt ansvar. 
Kultur, idrott och ideell verksamhet är vitala delar i det som 
gör våra samhällen attraktiva, att människor och företag 
utvecklas och växer. Genom att verka för att ge tillbaka och 
engagera oss vet vi att det blir rätt. För att kunna göra det har 
vi bland annat etablerat en tydlig sponsringspolicy, en stän-
digt pågående etik & moralutbildning samt ett aktivt arbete 
tillsammans med branschaktörer, offentliga företrädare m.fl 
kring olika typer av seminarier och utvecklingsarrangemang 
på de orter vi är etablerade. 

vÅr PLats i samHäLLet

Under 2016 har vi startat ytterligare projekt med fokus på 
integration och att ta hand om de nyanlända från oroshärdar-
na i Mellanöstern och Nordafrika. Arbetet har vi gjort med 
Uppsala kommun samt med den allsvenska ishockeyklubben 
Almtuna IS i Gränby (Uppsala) där vi fokuserat på unga i 
skolan med läxläsning, isaktiviteter, närvaro i skola och på 
fritidsgård och andra aktiviteter som t ex brännboll. Projektet 
har varit mycket framgångsrikt och ska utvecklas. 

Vi har också drivit fram ett praktikantprojekt med integra-
tionsfokus tillsammans med Uppsala kommun och Arbets-
förmedlingen. Syftet är att lyfta fram de nya till jobb och en 
plats i samhället. Inledningen av projektet har varit lovande 
och arbetet fortsätter under 2017. Samma typ av engage-
mang har vi i de andra kommuner där vi har kontor och är 
verksamma.

Den kultur och de värderingar vi står för på Sh bygg är 
egentligen ganska enkla; vi ska behandla varandra väl, på 
samma vis som vi själva vill bli behandlade – då håller vi hög 
kvalitet i våra relationer och vårt umgänge.  Vid dagens slut 
består våra värderingar inte av något komplicerat regelverk 
utan om sunt förnuft. 

Konkret handlar det om att vi behandlar alla lika - oaktat 
kön, hudfärg, religion, sexuell läggning och etnicitet m.m. 
Var och en av oss har en del i och ett ansvar för resultatet. 
Vi är alla öppna och delaktiga i ett lagspel som inspirerar till 
framgång. Vi är lagspelare som värnar om ett gott samarbete 
såväl internt som externt, vi tar helt enkelt hand om varandra. 
Då skapar vi också arbetsglädje, och glädjen är en grundför-
utsättning för att slutresultatet ska hålla den höga kvalitet Sh 

etiken som stYr vÅrt arBete

bygg alltid strävar efter.
Vi arbetar löpande med att utveckla oss och våra system 

för att hantera dessa frågor visavi våra kunder och våra leve-
rantörer. Mycket handlar, förutom om kontrollsystem, om 
attityder. Vi har därför valt att – parallellt med vårt system-
arbete - fastställa etiska riktlinjer och löpande utbilda våra 
medarbetare i dessa riktlinjer, lagkrav och regler samt ha en 
ständigt pågående dialog kring hur vi tänker kring etiska frå-
gor inom Sh bygg. Vi ser detta som ett oerhört viktigt arbete 
för oss som företag och för branschen som helhet.

Etik handlar också om ledarskap, att leda andra men också 
att leda sig själv och kunna bli ledd. Vi vet att om vi arbetar 
med ledarskapet och vår värdegrund dagligen så får vi en bra 
arbetsmiljö och och goda resultat.



Johanna holm, platschef, Malin gavelin och annika Svensson, trädgårdsanläggare, trädgårdsgruppen.





”Vinteridrott engagerar en 
massa människor i vårt land 
och kan därför fylla en viktig 
funktion i integrationen av 

dessa unga människor.” 

Sh:s sponsringspolicy är tydlig. En viktig parameter för de idrottsklubbar 
som vill samarbeta med Sh bygg är att de parallellt med den sportsliga 

verksamheten även arbetar med sociala projekt för ungdomar. Den 
allsvenska ishockeyklubben Almtuna i Uppsala och  

Sh bygg har ett nära samarbete som också innefattar stöd till 
”Tillsammans” - klubbens integrationsprojekt för ungdomar.

integration PÅ is

integrationen av dessa unga människor. 
 Projektet drivs i samarbete med Gränbyskolan i Uppsala 
och ett antal fritidsgårdar i staden. När projektet startade 
under 2016 fanns det en grundplan för verksamheten, men 
projektet är levande och planen förändras i takt med att 
erfarenheter görs under resans gång och utifrån vad deltagare 
och samarbetspartners har för behov och önskemål. 
– Vi insåg redan från början att det var viktigt att stegvis 
bygga upp projektet och anpassa det till ungdomarnas förut-
sättningar, skolornas behov och verksamhet. Vi är grymma 
på att spela hockey men vi kan väldigt mycket mindre om 
integration. Därför är från Almtunas sida lyhördhet, anpass-
ningsförmåga och tålamod jätteviktiga egenskaper för att ta 
projektet framåt, säger Andreas Klingberg.

Andreas Klingberg är klubbchef för Almtuna och beskriver 
kortfattat integrationsprojektet på följande vis:
– Det handlar om att ge asylsökande och nyanlända barn 
och ungdomar möjlighet till meningsfulla aktiviteter i form 
av exempelvis skridskoåkning, ishockeyträning och andra 
aktiviteter. Och jag vill understryka att projektet vänder sig 
till både tjejer och killar.
 Många av dessa ungdomar har aldrig tidigare stått på 
skridskor och ännu mindre spelat ishockey under ordnade 
former.
– Men det är inte det som är poängen. Vinteridrott i allmän-
het, och ishockey i synnerhet, är en viktig del av Sverige, 
vad Sverige är och står för. Vinteridrott engagerar en massa 
människor i vårt land och kan därför fylla en viktig funktion i 
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trapphuset på Rudbecklaboratoriet, Sh byggs första guldhus.

resuLtaträkning (Belopp i sek)

KONCERNENS

Not 2016 2015

Nettoomsättning 943 543 648 913 721 249

Kostnader för produktion -855 345 790 -828 006 529

Bruttoresultat 88 197 858 85 714 720

Försäljnings- och administrationskostnader -59 418 018 -60 820 754

rörelseresultat 3,4,5,6 28 779 840 24 893 966

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 603 782 2 489 040

Räntekostnader och liknande resultatposter -641 699 -1 108 561

resultat efter finansiella poster 29 741 923 26 274 445

resultat före skatt 29 741 923 26 274 445

Skatt på årets resultat 8 -6 707 260 -6 008 341

Årets resultat 23 034 663 20 266 104

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 23 034 663 20 266 104
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BaLansräkning (Belopp i sek)

tiLLgÅngar not 2016-12-31 2015-12-31

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 781 288 1 041 716

781 288 1 041 716

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 2 061 371 2 440 357

Inventarier, verktyg och installationer 11 1 123 493 2 100 866

Konst och liknande tillgångar 198 966 198 966

Förbättringsutgift annan fastighet 12 1 808 182 2 898 029

5 192 012 7 638 218

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 10 000 000 10 000 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

10 010 000 10 010 000

summa anläggningstillgångar 15 983 300 18 689 934

omsättningstillgångar

Varulager 0 372 500

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 172 873 318 189 129 332

Fordringar hos koncernföretag 48 333 514 61 915 003

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 14 45 646 854 23 214 347

Övriga fordringar 2 013 197 1 910 951

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 10 855 065 5 632 863

279 721 948 281 802 496

Kassa och bank 2 415 266 4 519 305

summa omsättningstillgångar 282 137 214 286 694 301

summa tiLLgÅngar 298 120 514 305 384 235

KONCERNENS
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eget kaPitaL ocH skuLder not 2016-12-31 2015-12-31

eget kapital

Aktiekapital 16 1 000 000 1 000 000

Övrigt tillskjutet kapital 24 513 761 24 513 761

Annat eget kapital inklusive årets resultat 69 445 632 64 034 971

summa eget kapital 94 959 393 89 548 732

avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 260 639 21 184 805

Uppskjuten skatteskuld 4 688 604 3 015 730

Övriga avsättningar 18 1 893 677 596 329

27 842 920 24 796 864

kortfristiga skulder

Utnyttjad checkkredit 19 33 006 613 27 501 662

leverantörsskulder 53 201 344 65 317 700

Skulder till koncernföretag 3 560 867 12 459 578

Skatteskulder 756 123 76 505

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 20 35 269 238 34 729 633

Övriga kortfristiga skulder 15 100 276 18 905 860

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 34 423 740 32 047 701

175 318 201 191 038 639

summa eget kaPitaL ocH skuLder 298 120 514 305 384 235
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raPPort över Förändringar  
i koncernens egna kaPitaL (Belopp i sek)

koncernen aktiekapital övrigt tillskjutet 
kapital

Balans. resultat 
inkl. årets resultat

totalt 

Ingående balans 2015-01-01 1 000 000 24 513 761 53 788 866 79 302 627

Transaktioner med koncernens ägare

lämnad utdelning   -10 020 000 -10 020 000

Årets resultat   20 266 104 20 266 104

eget kapital 2015-12-31 1 000 000 24 513 761 64 034 970 89 548 731

Ingående balans 2016-01-01 1 000 000 24 513 761 64 034 971 89 548 732

Transaktioner med koncernens ägare

lämnad utdelning   -17 624 000 -17 624 000

Årets resultat   23 034 663 23 034 663

 1 000 000 24 513 761 69 445 634 94 959 395

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 24 513 761 kr (24 513 761 kr).
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kassaFLödesanaLYs (Belopp i sek)

2016-12-31 2015-12-31

den löpande verksamheten

Rörelseresultat 28 779 840 24 893 966

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 3 269 905 3 893 192

Avsättningar 3 046 056 1 510 479

Realisationsvinst vid försäljning  -25 010

35 095 801 30 272 627

Erhållen ränta 1 603 782 2 489 040

Erlagd ränta -641 699 -1 108 561

Betald inkomstskatt -6 027 642 -4 698 846

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 30 030 242 26 954 260

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 372 500 0

Förändring av kortfristiga fordringar 2 080 548 6 734 100

Förändring av kortfristiga skulder -21 905 009 -8 917 331

kassaflöde från den löpande verksamheten 10 578 281 24 771 029

investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -839 300 -3 398 015

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 276 029 359 500

kassaflöde från investeringsverksamheten -563 271 -3 038 515

Finansieringsverksamheten

Utnyttjad checkkredit 5 504 951 -11 550 578

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -17 624 000 -10 020 000

kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 119 049 -21 570 578

Årets kassaflöde -2 104 039 161 936

Likvida medel vid årets början 4 519 305 4 357 370

Likvida medel vid årets slut 2 415 266 4 519 306

KONCERNENS
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2016 stöttade Sh bygg hiphopfestivalen i gottsunda.

resuLtaträkning (Belopp i sek)

Not 2016 2015

Nettoomsättning 929 628 189 891 628 052

Kostnader för produktion -845 449 030 -806 903 568

Bruttoresultat 2 84 179 159 84 724 484

Försäljning- och administrationskostnader -57 844 018 -59 908 754

rörelseresultat 3,4,5,6 26 335 141 24 815 730

resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 684 800 2 557 740

Räntekostnader och liknande resultatposter -626 440 -1 099 079

resultat efter finansiella poster 27 393 501 26 274 391

Bokslutsdispositioner 7 -7 064 725 -6 847 135

resultat före skatt 20 328 776 19 427 256

Skatt på årets resultat 8 -4 598 925 -4 351 929

Årets resultat 15 729 851 15 075 327

MODERBOLAGETS
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BaLansräkning (Belopp i sek)

tiLLgÅngar not 2016-12-31 2015-12-31

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 265 159 429 719

Inventarier, verktyg och installationer 11 748 547 1 755 655

Konst och liknande tillgångar 198 966 198 966

Förbättringsutgift annan fastighet 12 1 410 717 2 368 076

2 623 389 4 752 416

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 2 321 311 2 321 311

Fordringar hos koncernföretag 10 000 000 10 000 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

12 331 311 12 331 311

summa anläggningstillgångar 14 954 700 17 083 727

omsättningstillgångar

Varulager 0 372 500

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 165 331 901 185 601 239

Skattefordran 0 231 597

Fordringar hos koncernföretag 51 068 514 63 551 450

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 14 44 218 590 23 165 188

Övriga fordringar 1 400 681 1 524 701

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 10 723 489 5 484 240

272 743 175 279 558 415

Kassa och bank 0 0

summa omsättningstillgångar 272 743 175 279 930 915

summa tiLLgÅngar 287 697 875 297 014 642

MODERBOLAGETS
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eget kaPitaL ocH skuLder not 2016-12-31 2015-12-31

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 58 014 204 60 562 877

Årets resultat 15 729 851 15 075 327

73 744 055 75 638 204

summa eget kapital 74 944 055 76 838 204

obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 17 19 342 915 12 374 846

19 342 915 12 374 846

avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 260 639 21 184 805

Övriga avsättningar 18 1 893 677 596 329

23 154 316 21 781 134

kortfristiga skulder

Utnyttjad checkkredit 19 33 006 613 27 501 662

leverantörsskulder 49 378 760 63 770 311

Skulder till koncernföretag 8 780 514 13 022 310

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 20 33 620 976 34 631 339

Aktuell skatteskuld 1 027 693 0

Övriga kortfristiga skulder 14 659 240 18 486 436

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 29 782 793 28 608 400

170 256 589 186 020 458

summa eget kaPitaL ocH skuLder 287 697 875 297 014 642
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moderföretag aktiekapital reservfond Balanserat  
resultat

Årets 
resultat

summa 

Ingående balans 2015-01-01 1 000 000 200 000 61 023 743 9 559 134 71 782 877

Överföring resultat förgående år   9 559 134 -9 559 134 0

Transaktioner med ägare:      

lämnad utdelning   -10 020 000  -10 020 000

Årets resultat    15 075 327 15 075 327

Utgående balans 2015-12-31 1 000 000 200 000 60 562 877 15 075 327 76 838 204

      

Överföring resultat förgående år   15 075 327 -15 075 327 0

Transaktioner med ägare:      

lämnad utdelning   -17 624 000  -17 624 000

Årets resultat    15 729 851 15 729 851

utgående balans 2016-12-31 1 000 000 200 000 58 014 204 15 729 851 74 944 055

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 24 513 761 kr (24 513 761 kr).

raPPort över Förändringar i 
moderFöretagets egna kaPitaL (Belopp i sek)
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kassaFLödesanaLYs (Belopp i sek)

2016-12-31 2015-12-31

den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 26 335 141 24 815 730

Avskrivningar 2 075 479 2 417 337

Avsättningar 1 373 182 78 466

Realisationsvinst vid försäljning  -6 450

29 783 802 27 305 083

Erhållen ränta 1 684 800 2 557 740

Erlagd ränta -626 440 -1 099 079

Betald inkomstskatt -3 339 635 -2 605 007

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 27 502 527 26 158 737

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 372 500 0

Förändring av kortfristiga fordringar 6 583 643 1 699 337

Förändring av kortfristiga skulder -22 296 514 -5 220 689

kassaflöde från den löpande verksamheten 12 162 156 22 637 385

investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -170 352 -751 573

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 223 900 247 500

kassaflöde från investeringsverksamheten 53 548 -504 073

Finansieringsverksamheten

Utnyttjad checkkredit 5 504 952 -11 550 580

lämnade koncernbidrag -96 656 -562 732

Utbetald utdelning -17 624 000 -10 020 000

kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 215 704 -22 133 312

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början   

Likvida medel vid årets slut 0 0

MODERBOLAGETS





Stenarbeten på kungsängens torg i kungsängen. Daniel lind och Julia gustavsson färdigställer en av trapporna. 
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noter tiLL Årsredovisning

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 framgår 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.

aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 

som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

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 skattefordringar på 

temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt 

för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 

nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande 

skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del 

det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. 

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

ersättning till anställda

I moderföretaget och koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som 

avgiftsbestämda 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 (tex. PRI Pensionsgaranti) och redovisas enligt den erhållna 

uppgiften.

not 2 inköp och försäljning mellan koncernföretag 2016 2015

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 3% 2%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 0% 0%
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not 3 anställda och personalkostnader 2016 varav män 2015 varav män

Medelantalet anställda

Moderföretag 259 234 276 251

dotterföretag 15 15 14 14

Koncernen totalt 274 249 290 265

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 2016 2015

moderföretag

Styrelse och Vd 341 500 341 500

Övriga anställda 130 010 634 120 780 514

Summa 130 352 134 121 122 014

Sociala kostnader 54 572 104 49 236 984

(varav pensionskostnader) 1) 11 153 617 10 301 686

dotterföretag

Styrelse och Vd 927 914 1 028 022

Övriga anställda 5 255 696 5 659 162

Summa 6 183 610 6 687 184

Sociala kostnader 2 424 531 2 341 079

(varav pensionskostnader) 395 194 224 660

koncern   

Styrelse och Vd 1 269 414 1 369 522

Övriga anställda 135 266 330 126 439 676

Summa 136 535 744 127 809 198

Sociala kostnader 56 996 635 51 578 063

(varav pensionskostnader) 2) 11 548 811 10 526 346

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser kr 0 (168 000 ) företagets ledning. 

2) Av koncernens pensionskostnader avser kr 110 800 (269 177) företagets ledning.

koncern moderföretag

könsfördelning i företagsledning 2016 2015 2016 2015

Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse 

Kvinnor 1 1 1 1

Män 4 4 4 4

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning  

Kvinnor 2 2 2 2

Män 6 7 6 7
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not 5 operationell leasing - leasetagare 2016 2015

koncern   

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal   

Minimileaseavgifter 7 896 056 4 426 993

Totala leasingkostnader 7 896 056 4 426 993

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 7 809 405 6 130 612

Mellan ett och fem år 23 089 621 18 622 236

 30 899 026 24 752 848

moderföretag   

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal   

Minimileaseavgifter 7 059 257 4 082 993

Totala leasingkostnader 7 059 257 4 082 993

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning: 

Inom ett år 7 059 257 5 378 612

Mellan ett och fem år 21 193 029 16 366 236

 28 252 286 21 744 848

not 4 avskrivningar i resultaträkningen

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning på förbättringsutgifter på annan fastighet sker på kvarvarande tid av hyreskontraktet.

linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Goodwill

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

5 år

5 år

not 6 rörelseresultat

Avskrivningar ingår med kr 3 269 905 (3 893 192) i koncernens rörelseresultat och tillhör funktion produktion och förvaltning.

I moderbolagets rörelseresultat ingår avskrivningar med kr 2 075 479 (2 417 337).

Revisionsarvode EY uppgår till kr  352 800 (335 400). 

Konsultationer EY uppgår till kr 52 183 (189 480).
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not 8 skatt på årets resultat 2016 2015

koncern   

Aktuell skatt 5 034 386 4 588 915

Justering avseende tidigare år  -12 587

Uppskjuten skatt, bokslutsdispositioner 1 672 874 1 432 013

 6 707 260 6 008 341

moderföretag   

Aktuell skatt 4 598 925 4 351 929

 4 598 925 4 351 929

avstämning effektiv skatt

koncernen  

Resultat före skatt 29 741 923 26 274 445

Skatt enligt gällande skattesats 6 543 223 5 780 378

Ej avdragsgill avskrivning 34 146 147 806

Andra icke-avdragsgilla kostnader 130 867 93 133

Ej skattepliktiga intäkter -976 -388

Bokslutsdisp -1 672 874 -1 432 014

Redovisad effektiv skatt -5 034 386 -4 588 915

 0 0

moderföretaget  

Resultat före skatt 20 328 776 19 427 256

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 4 472 331 4 273 996

Andra icke-avdragsgilla kostnader 127 248 90 808

Ej skattepliktiga intäkter -653 -288

Redovisad effektiv skatt -4 598 926 -4 364 516

 0 0

not 7 Bokslutsdispositioner 2016 2015

Periodiseringsfond, årets avsättning -6 968 069 -6 612 903

Avskrivningar utöver plan  328 500

lämnade koncernbidrag -96 656 -562 732

Summa -7 064 725 -6 847 135
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not 10 maskiner och andra tekniska anläggningar 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

Vid årets början 7 920 798 6 168 598

Nyanskaffningar 444 500 1 960 000

Avyttringar och utrangeringar  -207 800

Vid årets slut 8 365 298 7 920 798

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

Vid årets början -5 480 446 -4 589 505

Återförda uppskrivningar på avyttringar och utrangeringar  163 000

Årets avskrivning -823 486 -1 053 941

Vid årets slut -6 303 932 -5 480 446

Redovisat värde vid årets slut 2 061 366 2 440 352

moderföretag   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

Vid årets början 1 150 396 1 302 196

Avyttringar och utrangeringar  -151 800

Vid årets slut 1 150 396 1 150 396

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

Vid årets början -720 677 -707 917

Återförda uppskrivningar på avyttringar och utrangeringar  151 800

Årets avskrivning -164 560 -164 560

Vid årets slut -885 237 -720 677

Redovisat värde vid årets slut 265 159 429 719

not 9 goodwill 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

Vid årets början 1 302 143 1 302 143

Vid årets slut 1 302 143 1 302 143

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

Vid årets början -260 428  

Årets avskrivning enligt plan -260 428 -260 428

Vid årets slut -520 856 -260 428

Redovisat värde vid årets slut 781 287 1 041 715
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not 11 inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

Vid årets början 17 294 454 18 132 119

Nyanskaffningar 394 800 191 600

Avyttringar och utrangeringar -1 706 199 -1 029 268

Vid årets slut 15 983 055 17 294 451

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

Vid årets början -15 193 588 -14 444 189

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 430 170 739 577

Årets avskrivning -1 096 144 -1 488 976

Vid årets slut -14 859 562 -15 193 588

Redovisat värde vid årets slut 1 123 493 2 100 863

moderföretag   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

Vid årets början 13 822 086 14 622 954

Nyanskaffningar 170 352 167 600

Avyttringar och utrangeringar -1 161 754 -968 468

Vid årets slut 12 830 684 13 822 086

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

Vid årets början -12 066 431 -11 498 430

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 937 854 727 417

Årets avskrivning -953 560 -1 295 418

Vid årets slut -12 082 137 -12 066 431

Redovisat värde vid årets slut 748 547 1 755 655
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not 12 nedlagda utgifter på annans fastighet 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

Vid årets början 5 059 922 3 813 507

Nyanskaffningar 0 1 246 415

Vid årets slut 5 059 922 5 059 922

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

Vid årets början -2 161 893 -1 072 045

Årets avskrivning -1 089 848 -1 089 848

Vid årets slut -3 251 741 -2 161 893

Redovisat värde vid årets slut 1 808 181 2 898 029

moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

Vid årets början 4 397 480 3 813 507

Nyanskaffningar 0 583 973

Vid årets slut 4 397 480 4 397 480

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

Vid årets början -2 029 404 -1 072 045

Årets avskrivning -957 359 -957 359

Vid årets slut -2 986 763 -2 029 404

Redovisat värde vid årets slut 1 410 717 2 368 076

not 13 andelar i koncernföretag 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

Vid årets början 2 321 311 2 321 311

Redovisat värde vid årets slut 2 321 311 2 321 311

spec av moderföretagets och koncernens 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

Rommysten AB, 556776-9533, Norrtälje 1 000 100 2 271 311

2 321 311
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not 16 antal aktier och kvotvärde 2016-12-31 2015-12-31

Antal aktier 10 000 st 10 000 st

Kvotvärde 100 kr 100 kr

not 14 upparbetad men ej fakturerad intäkt 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Entreprenaduppdrag   

Upparbetad intäkt 964 578 521 744 770 106

Fakturerad intäkt -918 931 667 -721 555 759

45 646 854 23 214 347

moderföretag   

Entreprenaduppdrag

Upparbetad intäkt 950 634 103 744 720 947

Fakturerad intäkt -906 415 513 -721 555 759

44 218 590 23 165 188

not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Förutbetalda försäkringar 673 410 567 449

Hyror 1 249 564 1 553 279

Bonus och rabatter 459 655 663 922

Upplupen intäkt 5 653 933 2 337 023

Övriga kostnader 2 818 504 511 190

10 855 066 5 632 863

moderföretag

Förutbetalda försäkringar 647 729 543 517

Hyror 1 184 482 1 467 287

Bonus och rabatter 459 655 663 922

Upplupen intäkt 5 653 933 2 337 023

Övriga kostnader 2 777 690 472 491

10 723 489 5 484 240
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not 17 Periodiseringsfonder 2016-12-31 2015-12-31

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013 1 620 299 1 620 299

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014 4 141 644 4 141 644

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015 6 612 903 6 612 903

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016 6 968 069  

19 342 915 12 374 846

Av periodiseringsfonder utgör kr 4 255 441 (2 722 466) uppskjuten skatt.  

den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

not 19 checkräkningskredit 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Beviljad kreditlimit 70 000 000 70 000 000

Outnyttjad del -36 993 387 -42 498 338

Utnyttjat kreditbelopp 33 006 613 27 501 662

moderföretag

Beviljad kreditlimit 70 000 000 70 000 000

Outnyttjad del -36 993 387 -42 498 338

Utnyttjat kreditbelopp 33 006 613 27 501 662

Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier utgör företagsinteckningar  

på kr 75 000 000 (90 000 000)

not 18 övriga avsättningar 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Garantiåtaganden 1 893 677 596 329

 1 893 677 596 329

moderföretag

Garantiåtaganden 1 893 677 596 329

 1 893 677 596 329

not 20 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Entreprenaduppdrag   

Fakturerad intäkt 605 204 922 597 055 759

Upparbetad intäkt -569 935 680 -562 326 126

35 269 242 34 729 633

moderföretag

Entreprenaduppdrag

Fakturerad intäkt 584 743 825 573 490 261

Upparbetad intäkt -551 122 846 -538 858 922

33 620 979 34 631 339



not 22            ställda säkerheter koncern moderföretag

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Säkerheter ställda till kreditinstitut:   

Företagsinteckningar checkräkningskredit 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000

Säkerheter ställda för annat:   

Företagsinteckningar för PRI 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Summa 83 000 000 83 000 000 83 000 000 83 000 000

not 23 eventualförpliktelser 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

FPG/PRI 425 213 423 696 425 213 423 696

Summa 425 213 423 696 425 213 423 696
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not 21 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31

koncern   

Semesterlöneskuld 20 284 882 19 216 233

Sociala avgifter 6 923 629 6 511 548

Upplupen löneskatt 2 680 564 2 429 261

Upplupna löner 2 055 674 1 977 712

Övriga upplupna kostnader 2 478 993 1 912 947

34 423 742 32 047 701

moderföretag

Semesterlöneskuld 17 963 273 17 011 056

Sociala avgifter 6 096 427 5 733 926

Upplupen löneskatt 2 680 564 2 429 261

Upplupna löner 2 055 674 1 977 712

Övriga upplupna kostnader 986 855 1 456 445

29 782 793 28 608 400



not 24            Förslag till vinstdisposition Belopp

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 58 014 204

Årets vinst 15 729 851

73 744 055

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:  

Utdelas till aktieägarna 21 868 000

Balanseras i ny räkning 51 876 055

Summa 73 744 055

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

not 25 väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter årsskiftet..

Se i övrigt Utblick inför 2017, sidan 6 . 
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not 26 nyckeltalsdefinitioner

nettomarginal
Resultat efter finansnetto i procent av omsättning.

räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto med återläggning av finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital.

räntabilitet på eget kapital
Årets resultat med tillägg för bokslutsdispositioner, efter avdrag för skatt, i procent av justerat eget kapital.

soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

justerat eget kapital
Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt.

sysselsatt kapital
Balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt i obeskattade reserver.
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revisionsBerätteLse

raPPort om Årsredovisningen 
ocH koncern-redovisningen

uttaLanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Sh bygg sten och anläggning AB för år 2016. Bola-
gets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 6-60 
i detta dokument.
 Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
 Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

grund För uttaLanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

stYreLsens ocH verkstäLLande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisning-
en ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm-
ningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. 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 tilläm-
pas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som inne-

håller mina 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 kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.  
 Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:  

  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsent-
lig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en vä-
sentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

  skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kon-
troll som har betydelse för min revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kon-
trollen.

  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som av-
änds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen och koncerrnredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och 
en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

  inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktivi-
teterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncern-
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redovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.
 Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens plan-
erade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revi-
sionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

raPPort om andra krav enLigt 
Lagar ocH andra FörFattningar

uttaLanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning av Sh bygg sten och anläggning AB 
för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.
 Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

grund För uttaLanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt  
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

stYreLsens ocH verkstäLLande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av mo-
derbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokfö-
ringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelä-
genheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verk-
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen.
 Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.
 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av för-
valtningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgär-
der, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamhe-
ten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna be-
döma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uppsala den 8 mars 2017

Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor
Ernst & Young
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