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Vd-ord
Vi gick in i 2020 med full fart, gott humör och höga 

ambitioner men pandemin slog till redan i början av 

året och har såklart påverkat både individer, företaget 

och omvärlden. För företagets del skulle jag säga att 

det tagit en väsentlig del av vår tid i anspråk att ställa in 

och ställa om, covidanpassa arbetsplatser, stresstesta 

balansräkningar, cashflow och orderstock, utöka den 

korta riskbevakningen och allt som vi fått syssla med 

p.g.a pandemin. Tid som vi annars skulle använt till 

ordinarie arbetsuppgifter. Vissa ambitioner vi hade för 

året har blivit lagda på is, några av de ”nya” arbetsupp-

gifterna har varit utvecklande men i huvudsak har vi, 

liksom samhället i övrigt, mött betydande störningar 

och ansträngningar för vår verksamhet. Lönsamheten 

har påverkats negativt, kanske framförallt av att stora 

delar av kundens projektorganisation har kunnat jobba 

hemifrån, vilket generellt medfört att projekten inte flu-

tit på så bra. Längre beskedstider och svårare att få ihop 

kvicka omprojekteringar är ett par exempel på detta. 

Nu har såklart våra fantastiska medarbetare ännu en 

gång visat prov på vilken kraft och engagemang de har. 

Vi har slagit nytt omsättningsrekord i Sh bygg-koncer-

nen, och dessutom med en skapligt bra marginal! 

För att nå alla våra medarbetare startade jag en podd 

i våras. Sh-familjen har blivit en storfamilj med 420 

egenanställda medarbetare. Jag hinner inte träffa alla 

så ofta som jag skulle vilja och i år har ju de fysiska mö-

tena dessutom varit begränsade. Nu kan jag regelbun-

det kommunicera med alla via podden. Vi spelar in en 

episod på några minuter varannan vecka och den når 

alla via ett SMS i mobilen. 

Hållbarhetsarbetet fortsätter och vi jobbar för att bli 

bättre på allt vi gör för att både vi och planeten ska må 

bättre. Det är ett arbete som påverkar och involverar 

alla medarbetare i alla delar av organisationen. Var och 

en bär ett ansvar för att bidra till att FN:s mål i Agen-

da 2030 uppnås. Vi har en lång väg att gå men lär oss 

nya saker och gör hela tiden framsteg, från stora kliv 

till mindre små steg ända ner på individnivå. Varje li-

tet steg i rätt riktning räknas. I våra projekt försöker vi 

alltid tänka hållbart, och ett exempel är att vi ändrade 

metod genom att ta en extra vända med massbalanser 

och färdiga nivåer samt att krossa berg och block när 

vi byggde infrastruktur i Sigtuna stadsängar. Därmed 

skapades massbalans inom hela området istället för 

att frakta till tipp och sedan köpa in över 75 000 ton 

massor. Hela projektet blev därmed cirkulärt, förutom 

stubbar som vi behövde frakta bort.

Vi kämpar vidare för att få en mer jämställd bransch. 

Genom att hålla fast vid vår värdegrund Som hemma 

har vi lyckats skapa en attraktiv arbetsplats med familjär 

stämning som vi tror kan locka de flesta. Bland större 

frågor som ett öppet och trevligt arbetsklimat utan dis-

kriminering är en detalj att vi som första byggbolag i 

Sverige menssäkrat alla våra toaletter. Mensskydd finns 

alltid till hands, lika självklart som plåster och bandage.

Det är viktigt att prata om kompetenser, beteenden, 

personlig utveckling, engagemang, riktningar och för-

väntningar. Under året började vi arbeta med Kompe-

tensbiblioteket där vi utgår från vår värdegrund Som 

hemma och våra värdeord ansvar, glädje och kompe-

tens och vad orden betyder och hur de är närvarande 

i allt vi gör från rekryteringar och medarbetarsamtal till 

vårt dagliga arbete.

Hela vår verksamhet bygger på att vi har egenanställ-

da medarbetare och därmed också månar om att alla 

ska trivas och få behålla sina jobb. I november gjorde 

bl.a. pandemin sig påmind genom en tids svag orderin-

gång och vi tvingades utlysa ett varsel. Att varsla var en 

del av vår beredskapsplan och ett av många alternativ 

för att ta oss igenom en sämre konjunktur, men tack 

vare kreativa lösningar och hårt jobb från våra medar-

betare kunde vi riva varslet strax innan jul. Vi gör allt vi 

kan för att alla medarbetare ska ha jobb året om. Ett ex-

empel är vår trädgårdsgrupp som under vintersäsong-

en arbetat med administrativa uppgifter och bl.a. suttit 

i receptionen på huvudkontoret i Uppsala.

Under året har en lång och viktig rekryteringsprocess 

pågått; vi rekryterar en ny vd för Sh bygg. Ett medvetet 

val var att inte rekrytera en person från byggbranschen. 

Bygg och anläggning kan vi redan, vi letade efter andra 

kompetenser; någon som tänker nytt, jobbar utifrån 

värdegrunder, har ett modernt sätt att jobba med led-

arskap, får medarbetarna att växa och kan leda företa-

get i med- och motvind. Vår nya vd börjar i maj 2021. 

Det blir vår första vd utanför familjen; farfar Sven He-

V D - O R D
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ribert grundade företaget 1923. Därefter har min pap-

pa Rune och min bror Janne varit vd, och jag tillträdde 

2002. Jag är stolt över mig själv som vågar släppa ta-

get och lämna över till någon annan. Jag ska inte sluta, 

utan blir vd för hela koncernen. 

Nu blickar vi framåt. Ingen vet hur pandemin kommer 

påverka oss under nästa år, men företaget har funnits 

i snart 100 år och vi planerar redan för 100 år till. Un-

der 2021 står vi inför en flytt till ett nytt huvudkontor, 

vår nya hemvist i Fyrislund i Uppsala, och vi ser fram 

emot att flytta in i november 2021. Drömmen är att vi 

ska skapa en kreativ och på alla sätt funktionell hem-

vist med bästa möjliga arbetsmiljö som även skapar 

förutsättningar för den enskilde att lägga sitt livspussel. 

Vi jobbar vidare med alla våra projekt, pågående och 

nya, och vårt hållbarhetsarbete och i verksamhetspla-

nen för 2021 skriver vi ”att tänka rätt är stort, att tänka 

själv är större men att tänka tillsammans är störst” och 

fortsätter att hämta kraft i, och luta oss mot, vår värde-

grund Som hemma!

Lars Svensson

Verkställande direktör

Lars Svensson, barnbarn till farfar 

Sven Heribert Svensson som 

startade Sh bygg (då vid namn SH 

Svenssons Stensätteri Aktiebo-

lag) 1923. Sedan 2011 äger Lars 

Svensson genom sitt holdingbo-

lag Aktiebolaget Sven Heribert 

de fem verksamhetsbolagen Sh 

bygg, sten och anläggning AB, AB 

Toolpal (fd Sh Maskin i Uppsala 

AB), Sh Fastighetsutveckling AB, 

Sh Industri AB och La Familia 

Svensson.

Året som gått 
• Vi har förstärkt vår betongkompetens ytterligare 

genom att förvärva JMG Betong AB och Vallentuna 

Betong AB, som är experter på betongarbeten.

• Vi ökade glädjande nog antalet ramavtal under året.

• För att snabbt och enkelt kunna nå ut till alla våra 

420 egenanställda medarbetare startade jag en 

podd med en ny episod varannan vecka.

• Pandemins påverkan och minskad orderingång 

ledde till att vi tvingades lägga ett varsel i slutet av 

året. Tack vare stöd från våra kunder och kreativa 

lösningar och hårt jobb från våra medarbetare kun-

de vi riva varslet strax innan jul.

• Vårt hållbarhetsarbete fortsätter och vi jobbar varje 

dag för att bli bättre. Vi har en lång väg att gå men 

vi gör framsteg. Vi följer verksamhetsplanen för att 

våra egna mål och därigenom bidra till nå FN:s glo-

bala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

V D - O R D
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Året i siffror

1650
Mkr resultat efter finansiella poster

50 420
Mkr nettoomsättning

egenanställda medarbetare



7Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 0

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

Förslag till vinstdisposition 
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL:

Balanserade vinstmedel 64 547 353

Årets vinst 28 288 099

92 835 452

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT VINSTMEDLEN DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:

Utdelas till aktieägarna 27 032 000

Balanseras i ny räkning 65 803 452

92 835 452

Snabba fakta

Nettoomsättning TSEK Nettomarginal Antal anställda

KONCERN 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 1 649 527 1 606 580 1 261 657 856 520 943 544

Rörelseresultat 49 811 58 214 55 580 29 596 28 780

Resultat efter finansnetto 49 985 56 907 55 582 29 701 29 742

Balansomslutning 543 742 513 243 469 090 287 776 298 121

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

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 19% 25% 24%  28 % 20 %

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

Soliditet 28% 28% 23% 31 % 32 %

Antalet anställda 420 371 347 294 304

Definitioner: se not 28
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Katarinavägen vid Slussen i Stockholm, 

ovanför Lokattens trappa där vi under 

tre år, på uppdrag av Stockholms stad, 

demonterat och återställt den drygt 

100 år gamla Lokattens trappa och 

några av de stora valvbågar av tegel, 

granit och gjuten betong som omslu-

ter den. Ett omfattande och avancerat 

projekt då valven plockades ner sten 

för sten numrerades och märktes upp.
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Vi är 
Sh bygg
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Ägarstruktur

Aktiebolaget
Sven Heribert

Sh Fastighets-
utveckling AB

Sh bygg, sten och 
anläggning AB

AB Toolpal
(fd Sh Maskin i Uppsala AB)

La Familia
Svensson AB

Sh Asfalt AB

Sh Industri AB

APJ Betong & 
anläggnings-

teknik AB
JMG Betong ABTM Anläggning 

i Uppland AB

Vallentuna 
Betong AB

Aktiebolaget Sven Heribert. Holdingbolag med egna 

medarbetare som utför vissa koncerngemensamma 

tjänster åt dotterbolagen. 

AB Toolpal (fd Sh Maskin i Uppsala AB). Har som hu-

vuduppgift att serva Sh bygg, sten och anläggning AB 

internt med uthyrning och reparationer av maskiner. 

Sh Fastighetsutveckling AB. Huvudinriktningen är att 

utveckla, förändra och förädla fastigheter. Ett exem-

pel är klassiska Svettis, Uppsala universitets före detta 

gymnastik- och idrottsinstitution som invigdes 1910. 

Sh Fastighetsutveckling AB är byggherre till vårt nya 

huvudkontor, vår nya hemvist i Uppsala.

Sh Industri AB. Moderbolag till APJ Betong & anlägg-

ningsteknik AB.

APJ Betong & anläggningsteknik AB. Betongentre-

prenör med högt tekniskt kunnande inom prefab. 

Egen fabrik med tillverkning av stomväggar, hissgro-

par, fundament och balkonger.

La Familia Svensson AB. Investerar i onoterade bolag 

och verksamheter.

DENNA ÅRSREDOVISNING OMFATTAR SH BYGG, 
STEN OCH ANLÄGGNING AB, SH ASFALT AB, TM AN-
LÄGGNING I UPPLAND AB, JMG BETONG AB SAMT 
VALLENTUNA BETONG AB.

Sh bygg, sten och anläggning AB (benämns hädan-
efter Sh bygg). Totalentreprenör inom ROT, ny-

byggnation, betong, mark och anläggning, där även 

trädgårdsanläggning ingår. 

Sh Asfalt AB. Erbjuder allt från större beläggningsar-

beten till garageuppfarter med både konventionell 

asfalt och flera egna asfaltssorter. 

TM Anläggning i Uppland AB. Specialister på sane-

ring av förorenad mark, stora schaktarbeten, spräng-

ningar och hantering av massor i såväl bostads- som 

industri- och handelsprojekt. 

JMG Betong AB. Experter på betongarbeten. Isolerar, 

armerar och gjuter grunder samt stommar utifrån 

behov och krav på värme, viktkapacitet och använd-

ningsområde. 

Vallentuna Betong AB. Experter på betongarbeten 

och specialister på gjutningar.
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AFFÄRSIDÉ

Sh bygg ska på utvalda 
marknader bedriva 
entreprenadverksamhet 
inom bygg och anläggning 
samt erbjuda tjänster inom 
dessa områden.

Affärsmodell

SOM 
HEMMA

VAD VI GÖRVÅRA RESURSER VÅRT ERBJUDANDE

Hållbara städer 
och samhällen

Långsiktiga kundrelationer

Nöjda medarbetare på en 
säker arbetsplats

Ekonomisk tillväxt

VÄRDET VI SKAPAR

Medarbetare
Erfarenhet och kunskap 
Maskinpark
Underentreprenörer
Material
Finansiellt kapital

Bygg
Sten
Anläggning
Trädgård
Asfalt
Betong

Marknadsbevakning 
Försäljn
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VISION 

Sh bygg är det mest attraktiva 
entreprenadföretaget! 
Visionen är vår ledstjärna, hur vi vill vara – inåt och utåt. Sh bygg ska vara hållbart; ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. På så vis frodas företaget, medarbetarna, kunderna, leverantörerna och omvärlden. Att spegla vår 

tid och hjälpa till att gå mot framtiden är den utmaning vi vill arbeta med! 

Vi är det mest attraktiva entreprenadföretaget – för våra medarbetare, kunder, leverantörer och samhället vi 

verkar i. Vi ska vara förstahandsvalet för våra kunder och blivande medarbetare. På så vis har vi förutsättningar 

för att vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara på lång sikt.
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Vi är Sh bygg

Vi jobbar bl.a. med bygg, sten, anläggning, trädgård, asfalt och betong. 

Hela vår verksamhet är i grunden samhällsbyggande och allt vi gör är en 

del av en större helhet. Vi jobbar mot en hållbar framtid och i alla våra 

beslut tar vi hänsyn till såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala 

perspektiv. Det är viktigt att balans råder mellan de tre vågskålarna. 

Takten på företagets stadiga tillväxt har aldrig avtagit. Grunden är att vi 

arbetar med egenanställda medarbetare och bygger därigenom samman-

svetsade team med hög specialistkompetens. De senaste åren har vi, trots 

svängningar i konjunkturen, genomgått en kraftig expansion. Även om vi är 

drygt 400 anställda finns den genuina känslan av ett familjeföretag fortfa-

rande kvar och beslutsvägarna är korta. Vi är innovativa, nyfikna och klarar 

svåra utmaningar. I våra projekt tar vi helhetsansvar och under hela proces-

sen har vi en ärlig och öppen dialog med samtliga partners så våra kunder 

kan känna sig trygga i projektets alla delar ända fram till slutleverans. 

Vår värdegrund Som hemma innebär bl.a. att arbetet skall utföras som 

hemma med en miljö som barnen kan vistas och leva i. Värdegrunden ger 

även våra medarbetare förutsättningar att bilda trygga och sammansvet-

sade team som i sin tur bygger långsiktiga, hållbara och stabila relationer 

med våra kunder och underleverantörer. Denna trygghet är nyckeln till att 

vi funnits i snart 100 år och siktar mot minst 100 till.

Vi ser oss som en familj, Sh-familjen, där gemensamt ansvar och laganda 

genomsyrar hela verksamheten. Vårt arbetssätt bygger på sunt förnuft; vi 

behandlar varandra väl, stöttar varandra, tar ansvar för problem och hjälps 

åt att lösa dem. Vi är alla medvetna om att vi är en del av en helhet och var 

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

och vi löser uppgiften tillsammans. Detta synsätt är viktigt och spelar en 

stor roll i både företaget, privat och för samhället i stort. Det är i och mellan 

husen som samhället byggs och tillsammans bidrar vi till att utveckla det.

Hållbara och långsiktiga beslut gällande ekonomisk lönsamhet och so-

cialt ansvarstagande för medarbetare, samhälle och miljö har alltid varit 

viktigt för oss. Det involverar alla medarbetare i alla led och vi tänker håll-

bart genom hela vår produktionskedja, eftersträvar att hitta miljövänliga 

metoder och produkter, har stort fokus på våra medarbetares arbetsmiljö 

och engagerar oss socialt. Vi tar ansvar genom att ta en aktiv samhällsroll 

och engagera oss i det lokala samhället och har en tydlig sponsringspolicy 

som rimmar med vår värdegrund och våra värderingar.

Sh bygg är ett av Sveriges 

äldsta familjeägda entrepre-

nadföretag som grundades 

som stensätteri 1923 av 

Sven Heribert Svensson och 

ägs idag av barnbarnet Lars 

Svensson. Stenkompetensen 

och den genuina känslan för 

kvalitet och hantverk finns 

kvar, men Sh bygg har växt 

och utvecklats till ett klassiskt 

byggmästarföretag med 

egenanställda medarbetare. 

Vi riktar oss både mot of-

fentliga och privata verksam-

hetsdrivande kunder och är 

totalentreprenör inom ROT 

(renoverings-, ombyggnads 

och tillbyggnadsarbeten), 

nybyggnation, betong, mark 

och anläggning, där även 

trädgårdsanläggning ingår. Vi 

arbetar främst med uppdrag 

i Uppland – Uppsala och 

Stockholms län – men har 

även uppdrag i Gävle. Våra tre 

kontor ligger i Uppsala, Upp-

lands Väsby och Östhammar.

Sh bygg är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag, ett klassiskt byggmästarföretag och en total-

entreprenör som trots konjunktursvängningar står stadigt tack vare att vi jobbar strategiskt och långsiktigt. 

Grunden är att vi arbetar med egenanställda medarbetare och bygger därigenom sammansvetsade team med 

hög specialistkompetens. Våra medarbetare bygger långsiktiga relationer med våra kunder och detta är nyck-

eln till att vi funnits i snart 100 år, och planerar nu för 100 år till.
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På Polacksbacken i Uppsala har vi byggt 

en dagvattendamm med tillhörande 

inlopps- och utloppskasuner. Kasunerna 

är hopbyggda med en betongvägg och 

en bred träbrygga med många sittplatser 

löper längs hela dammen.
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Johan Jeansson vid anläggningen av  

husgrunder åt Bonava som uppför två 

stora bostadshus i stadsdelen Ultuna söder 

om Uppsala.
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Verksamhetsområden

Bygg
Vi är mycket starka inom renoverings-, ombyggnads 

och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) där vi löpande 

har stora uppdrag. Vi har lång och gedigen erfarenhet 

av varsamma renoveringar i känsliga miljöer såsom 

K-märkta fastigheter. Gällande nybyggnation bygger 

vi allt från bostäder till kontor och 

offentliga byggnader i samhälls-

sektorn. Vi åtar oss främst projekt 

i samverkansformen partnering, 

där vi arbetar tillsammans med 

kunden i ett tidigt skede. Partne-

ring innebär även att den breda 

samlade kompetensen i arbetsgruppen gör att rätt 

beslut fattas redan tidigt i processen, vilket kapar både 

kostnader och tidsåtgång i varje projekt.

Vi har även en byggserviceavdelning som löpande ut-

för större renoveringar och mindre ROT-arbeten.  Med 

kort varsel kan de dessutom rycka ut och hjälpa våra 

kunder med serviceuppdrag. 

Sten
1923 startade verksamheten som ett stensätteri och 

den unika stenkompetensen finns kvar i allra högsta 

grad. Vi är kända för vår unika spetskompetens och 

yrkesskicklighet inom alla stenarbeten såsom fasader, 

markbeklädnad, konstverk, murar, kajer och valvkon-

struktioner.

Anläggning
Vi utför schaktning, rörläggning, grundläggning och 

betonggjutning. För att jobba så hållbart som möjligt 

är det viktigt för oss att i möjligaste mån jobba cirku-

lärt i våra projekt genom att t.ex. återvinna berg och 

jordmassor på plats. Vi bygger bl.a. infrastruktur med 

gator och all sorts media såsom värme, kyla, VA, el och 

tele och har även uppdrag med fjärrvärme och fjärrkyla 

från de stora kraftbolagen. Vi anlägger stora parker och 

grönområden som skapar öppna 

platser för välbefinnande och re-

kreation för våra medborgare, och 

anlägger dagvattendammar med 

den senaste tekniken för dagvat-

tenhantering.

Trädgård
Vår trädgårdsgrupp projekterar, anlägger och plante-

rar utemiljöer på uppdrag av fastighetsägare, bostads-

rättsföreningar, kommuner och landsting. 

Asfalt
Genom Sh Asfalt erbjuder vi allt från större belägg-

ningsarbeten till garageuppfarter. Vi jobbar med kon-

ventionell asfalt såväl som med flera egna asfaltssorter 

vilket ger ett bättre och starkare resultat, ofta till en läg-

re kostnad för kunden.

Betong
Under 2020 förvärvade vi JMG Betong AB och Vallen-

tuna Betong AB för att ytterligare förstärka vår betong-

kompetens. De är experter på betongarbeten och iso-

lerar, armerar och gjuter grunder och stommar utifrån 

behov och krav på värmekonduktivitet samt nedtag-

ning av laster.

Sh bygg är ett klassiskt byggmästarföretag, en totalentreprenör med ett flertal verksamhetsområden och egen-

anställda medarbetare med spetskompetens. Vår kärnverksamhet är att bygga hållbara städer och samhällen. 

Vi bygger hållbara 
städer och samhällen.
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Genom IK Uppsalas fotbollsverksamhet 

Ronjabollen träffas unga flickor, som inte 

har någon naturlig ingång till föreningslivet, 

för att prova på idrott och rörelse i en trygg 

miljö och samtala om allas lika rättigheter, 

jämställdhets- och integrationsfrågor. 
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Uppsala Night Run blev Uppsala Might Run
Sh bygg är en av huvudsponsorerna till stadsloppet Uppsala Night Run – en löparfest genom Uppsalas stadskärna. I 

år satte pandemin stopp för att utföra loppet med tusentals deltagare. I väntan på klartecken att få genomföra evene-

manget döptes det om till Uppsala Might Run, och tack vare kreativt nytänkande kunde det genomföras virtuellt. 60% 

av de som anmält sig till det fysiska loppet registrerade sig via en app och sprang sedan var och när de ville under en 

månad. Startavgiften gäller även 2021, då vi håller tummarna för att vi återigen kan samlas på gator och torg och låta 

loppet bli en folkfest.

Vår sponsringspolicy är tydlig. Vi samarbetar med lo-

kala klubbar och organisationer som jobbar med jäm-

ställdhet och mångfald, har breda ungdomssatsningar, 

arbetar med sociala projekt och är tydliga med att all 

sponsring fördelas lika mellan dam- och herrverksam-

heterna. Inom idrotten stödjer vi både lag på elitnivå 

och i de lägre divisionerna. Bland elitlagen hittar ung-

domarna framgångsrika förebilder. Övriga satsningar 

gör att fler kan vara med redan från unga år och upp-

täcka rörelseglädje, lek, gemenskap och en plats i sam-

hället. Några av dem kanske till och med ser Sh bygg 

som en potentiell arbetsgivare eller leverantör och vill 

vara med och bygga framtid med oss.

Sedan ett par år är vi FairPay-certifierade. FairPay är 

en stiftelse som arbetar för att alla ska få idrotta på lika 

villkor och att bidragen till idrottsklubbar ska förde-

las jämställt. Var och en ska få möjlighet att utveck-

las i vilken idrott de vill, oavsett kön eller etnicitet. Vi 

på Sh bygg har tagit ett strategiskt beslut att satsa på 

lagidrott för att det rimmar med våra egna värdeord 

ansvar, glädje och kompetens. Laganda bygger på an-

svarstagande och glädje såväl som på både enskild och 

gemensam kompetens.

Bland årets samhällsengagemang kan nämnas att vi 

inledde ett samarbete med IK Uppsala fotboll genom 

verksamheten Ronjabollen där unga flickor som inte 

har någon naturlig ingång till föreningslivet får prova 

på idrott och rörelse i en trygg miljö. Här stärks själv-

förtroendet genom lagspel och värdegrundsövningar 

med samtal om allas lika rättigheter, jämställdhets- och 

integrationsfrågor. Verksamheten har kunnat bedrivas 

under hela året trots pandemin och har t.o.m. utökats 

och finns nu i både Gränby och Gottsunda.

Vi är engagerade i Ung Företagsamhet, en organisa-

tion där gymnasieungdomar får träna och utveckla en-

treprenörskap genom att under ett år starta, driva och 

avveckla riktiga företag. 

Vi stöttar Hoppfull framtid, ett projekt som drivs av 

Sirius Bandy med syfte att skapa trygga mötesplatser 

och erbjuda aktiviteter för barn och unga från utsatta 

områden i Uppsala. Verksamheten bedrivs i samarbete 

med Uppsala kommun, näringsliv och skolor i Uppsala. 

Skridskokul är en av många aktiviteter där barnen får 

träffa positiva och trygga vuxna förebilder genom klub-

bens elitseriespelare.

Det är i och mellan husen som samhället byggs och sedan företaget grundades 1923 har vi tagit ansvar för att 

bygga hållbara städer och samhällen med framtidshopp där människor och företag ska kunna utvecklas i rätt 

riktning. Några av förutsättningarna för detta är jämställdhet, mångfald och allas möjlighet till en meningsfull 

fritid med goda förebilder. Vi ser att byggbranschen och idrottsvärlden står inför likartade utmaningar när det 

gäller jämställdhet och vi arbetar ständigt med att göra skillnad och jämna ut den sneda fördelningen.

Samhällsengagemang



1 8 Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 0

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

Bolagsstyrning 

Styrelsen är jämställd och består av fem ordinarie sty-

relseledamöter samt två adjungerade arbetstagarrepre-

sentanter. Sh bygg är ett ägarlett bolag med en extern 

styrelse vilken tillför perspektiv och viktig kompetens från 

andra branscher. Styrelsen beslutar om strategier och mål 

och är ytterst ansvarig för att företaget bedriver ett aktivt 

och långsiktigt arbete för hållbar utveckling. 

Ledningsgruppen tillsammans med vd, har på uppdrag av 

styrelsen det operativa ansvaret för att genomföra före-

tagets strategier. Ledningsgrupp och styrelse jobbar nära 

varandra och har längre gemen-

samma möten två gånger per år.

Verksamhetsledningsgruppen 

tillsattes under 2020 och är ett ar-

betsutskott på ca 30 personer där 

alla avdelningar och dotterbolag 

är representerade. Verksamhetsledningsgruppen träf-

fas regelbundet och säkerställer, på uppdrag av led-

ningsgruppen, att verksamhetsplanens gemensamma 

och avdelningsöverskridande aktiviteter utförs enligt 

plan så att vi når våra uppsatta mål.

Med vårt digitala verksamhetsstyrningssystem säker-

ställer ledningen tillsammans med vår verksamhetsut-

vecklare att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner 

och processer. Systemet skapar en struktur för företagets 

alla policyer och dokument samt förenklar och stödjer 

hela processen från strategisk affärsplanering, genom-

förande och uppföljning till sammanställning och analys. 

Hållbarhetspolicyn är ett av våra viktigaste styrdoku-

ment för att bygga en hållbar framtid. Här säkerställs 

att i varje beslut som fattas på alla nivåer; stora, små, 

vardagliga och långsiktiga, tas hänsyn till hållbarhets-

aspektens tre vågskålar – den ekonomiska, den miljö-

mässiga och den sociala. 

Riskhantering är en viktig del i styrningen av verksam-

heten och hållbarhetsarbetet. Även i riskanalysarbe-

tet arbetar vi utifrån att balans ska råda mellan de tre 

vågskålarna. Vårt Risk Management Team jobbar med 

det strategiska riskarbetet och 

har tydliga styrdokument att föl-

ja. Riskhanteringspolicyn tilläm-

pas inom varje område, nivå och 

funktion i hela koncernen genom 

rutiner för identifiering och be-

dömning av risker, såväl strategis-

ka som operativa. Riskerna lyfts i teamet för en första 

riskbedömning och hanteras sedan vidare i verksam-

hetsplanen. 

Sh bygg är certifierat enligt BF9K, ett lednings- och 

produktcertifieringssystem som ställer krav på kva-

litet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma 

sätt som en ISO-certifiering men är direkt anpassat 

för byggbranschen. Vi följer BF9K-kraven och har ett 

systematiskt arbetssätt motsvarande det som finns i 

ISO-standarderna. Vi bedriver fortlöpande utbildning-

ar och vidareutbildar våra medarbetare så våra kunder 

kan alltid känna sig trygga med vår kompetens.

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

strategi, marknadsnärvaro och konkurrenskraft och se till att FN:s globala hållbarhetsmål nås. Vi utvecklas och 

bygger framtid med ett långsiktigt synsätt tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer, underentre-

prenörer och partners. Det är viktigt att vi alla jobbar mot en hållbar framtid ur såväl ekonomiska och miljömäs-

siga som sociala perspektiv.

Vi vill spegla det 
samhälle vi är med 

och bygger.
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Risker och policyer 
Vi har identifierat ett antal risker och hur vi kan minimera dem genom att vidta förebyggande åtgärder genom 

policyer och styrning.

Långsiktig tillväxt och stabil ekonomi grundar sig på 

att vi alltid tar genomtänkta strategiska beslut, bygger 

långsiktiga kund- och leverantörsrelationer, och ge-

nomför årliga leverantörsbedömningar. Vi har absolut 

nolltolerans mot mutor och korruptionshandlingar och 

har tydliga policyer och utbildningar i etik och moral.

Minskat klimatavtryck får vi bl.a. genom noggranna 

materialval ur miljö-, hälso- och arbetsmiljösynpunkt. 

Vi är BF9K-certifierade, genomför utbildningar i avfalls-

hantering i våra större byggprojekt och har gått från att 

slänga till att återvinna och återanvända så mycket vi 

kan. Vi har tydliga hållbarhets- och miljöpolicyer. Årets 

energikartläggning ligger till grund för arbetet med 

minskad energianvändning och därmed minskat klima-

tavtryck under kommande år. Vi minskar årligen antalet 

transporter och resor, och utbildar våra medarbetare i 

hållbarhets- och miljöfrågor genom vår interna utbild-

ningsplattform Sh Akademin.

Egenanställda medarbetare i trygga och säkra arbetsmil-

jöer bygger vårt företag. Vi har en nollvision mot olyckor 

och minimerar risker genom att hålla ordning på våra ar-

betsplatser och uppmana våra medarbetare att rappor-

tera in olyckor och tillbud vilket bidrar till att nya olyckor 

kan förhindras. Vi bedriver även förebyggande hälsoar-

bete för att sänka sjukfrånvaron, genomför regelbundna 

medarbetarundersökningar, har en tydlig jämställdhets-

policy, ser mångfald som en tillgång och självklart har vi 

nolltolerans mot diskriminering. Kompetensen i företaget 

bibehåller vi genom att utbilda och vidareutbilda våra 

medarbetare genom Sh Akademin.

OMRÅDE RISKER POLICYER STYRNING

Minskat klimatavtryck  Miljö • Direkt påverkan genom avfallshan-
tering, energianvändning och trans-
porter. Indirekt påverkan genom 
inköp och materialval, transporter 
och tjänsteresor.

• Hållbarhetspolicy
• Miljöpolicy
• Kvalitetspolicy
• Förmånsbilpolicy

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

och kemikalier
• Rutiner för skydds-och 

miljöronder

Långsiktig tillväxt Sociala  
förhållanden

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

• Hållbarhetspolicy • Affärsplan
• Verksamhetsplan

Mänskliga 
rättigheter

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

• Hållbarhetspolicy
• Miljöpolicy
• Kvalitetspolicy

• Rutin för inköp
• Rutin för leverantörs-

bedömning  

Antikorruption            • Korruption: missbruk av förtroen-
deställning till egen vinning genom 
tagande av muta. Muta: medarbeta-
re tar emot, utverkar löfte om eller 
begär muta för sig själv eller för 
någon annan.

• Uppförandekod • Sh Akademin

Egenanställda  
medarbetare

Medarbetare • Psykisk och fysisk ohälsa, exklude-
ring och diskriminering, avstannad 
kompetensutveckling.

• Hållbarhetspolicy
• Kvalitetspolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Jämställdhetspolicy
• Drogpolicy
• Trafiksäkerhets-

policy

• Skyddskommitténs 
arbete 

• Projektspecifika  
arbetsmiljöplaner

• Skyddsronder
• Personalhandbok
• Arbetsmiljöhandbok
• Sh Akademin
• Affärsplan
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Katarina Andersson och Anna Larsson 

från trädgårdsgruppen vid bygget av 

vår nya hemvist. Vi gör allt vi kan för 

att hålla alla medarbetare ska ha jobb 

året om. Ett bra exempel är vår träd-

gårdsgrupp som under vintersäsongen 

hoppar in och jobbar där det behövs. 

Bl.a. har de utfört administrativa 

uppgifter samt jobbat i receptionen på 

huvudkontoret i Uppsala.
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Fokus-
områden för 
hållbarhet
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Sh bygg och FN:s globala 
hållbarhetsmål

Sh bygg ska växa kontrollerat, hållbart och i rätt rikt-

ning. För att nå FN:s mål till 2030 behöver alla aktörer 

i samhället bidra och vi på Sh bygg tar därför ett aktivt 

ansvar för att nå Sveriges måluppfyllelse. Vi har analy-

serat vår påverkan på samtliga globala mål för att iden-

tifiera var vi som bolag har störst möjlighet att påverka. 

Vi har gått igenom de områden där vi kan bidra positivt 

till att lösa framtidens hållbarhetsutmaningar och nå de 

globala målen, men även satt fokus på de områden där 

vi idag har en viss negativ påverkan på samhälle och 

miljö. För att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker i 

affärs- och verksamhetsplanerna har vi gjort en priori-

tering utifrån vår möjlighet att öka vår positiva påverkan 

och minska vår negativa påverkan på de globala målen.

Liten möjlighet att påverka

Medelstor möjlighet att påverka

Stor  möjlighet  att påverka

Störst  möjlighet att påverka

Vår kärnverksamhet

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

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

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

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

kämpa klimatförändringarna, bygga hållbara städer och samhällen, öka jämställdhet, anständiga arbetsvillkor 

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

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

Genom att bygga med hög kvalitet, ta stort ansvar för hela processen och 

verka för hållbara lösningar i varje steg kan vi bidra till att nå detta mål. Vi 

arbetar ständigt för att förbättra vår verksamhet och kommer ha ett fortsatt 

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

kommande år. Vi vill inte vara vilken byggfirma som helst, vi vill vara fram-

tidens ledande samhällsbyggare.

STÖRST MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) och hållbar kon-

sumtion och produktion (mål 12) är de globala mål där vi har störst möj-

lighet att påverka. Vår bransch står inför stora utmaningar gällande att säkra 

goda och trygga arbetsvillkor och att minska vår negativa miljöpåverkan 

genom inköp, hantering och återvinning av material. Vi vill ligga i framkant 

inom dessa områden och bidra till fler goda arbetstillfällen, en stark tillväxt 

i vår region och en mer effektiv resursanvändning.

STOR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Som en viktig samhällsaktör och ett byggbolag med över 400 anställda har 

vi stor möjlighet att bidra till god hälsa och välbefinnande (mål 3), god ut-

bildning för alla (mål 4) och att bekämpa klimatförändringarna (mål 13). 

Vi arbetar med dessa områden genom att erbjuda regelbundna hälsoun-

dersökningar, utbildningar för våra anställda genom Sh Akademin och mer 

klimatsmarta lösningar till våra kunder såsom energisnåla installationer 

och miljövänliga material. Vi har dock en lång väg kvar att gå för att minska 

vårt avtryck på klimatet och kommer förbättra vårt arbetssätt ytterligare 

under 2021 för att bidra till att nå dessa globala mål.

MEDELSTOR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Vi på Sh bygg arbetar ständigt för en ökad jämställdhet (mål 5) inom före-

taget, byggbranschen och samhället. Vi har möjlighet att påverka genom 

att göra byggbranschen attraktiv för alla, oavsett kön, genom att påverka 

utbildningar och värderingar i branschen. Med värdegrunden Som hemma 

har vi ett mer jämställt arbetsklimat. Hållbar energi för alla (mål 7), hållbar 

industri, innovationer och infrastruktur (mål 9) och ekosystem och bio-

logisk mångfald (mål 15) har vi också en relativt begränsad möjlighet att 

påverka då dessa faktorer i högsta grad beslutas av projektbeställaren, men 

med vår långa erfarenhet och kompetens agerar vi utmärkta rådgivare då 

vi kommer in tidigt i projekten såsom i våra partneringprojekt. För att bidra 

till fredliga och inkluderande samhällen och starka institutioner (mål 16) 

arbetar vi dagligen genom att hålla en hög affärsetik och säkerställa goda 

och långsiktiga relationer med våra leverantörer och partners.

LITEN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Ingen fattigdom (mål 1), ingen hunger (mål 2), rent vatten och sanitet för 

alla (mål 6), minskad ojämlikhet (mål 10), hav och marina resurser (mål 

14) och genomförande och globalt partnerskap (mål 17) är de mål vi har 

lägst möjlighet att påverka då de inte är direkt kopplade till vår dagliga verk-

samhet. Dessa mål kan vi påverka främst genom inköp, partnerskap och 

andra aktiviteter utanför vår kärnverksamhet. Det betyder inte att dessa mål 

är mindre viktiga, men för att vi på Sh bygg på bästa sätt ska bidra till ge-

nomförandet av hela agendan fokuserar vi vårt arbete på de områden där 

vi har mest möjlighet att påverka.
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Anesti Shega arbetar 

vid bygget av sex nya 

hus med närmare 300 

studentlägenheter 

vid Studentvägen i 

Uppsala.
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Intressentdialog  

Nytänk och kreativitet
Under året har vi genomfört en intressentdialog där vi 

via en webbaserad enkät ställde ett antal hållbarhets-

relaterade frågor. I den här dialogen ville vi ta reda på 

vad våra kunder, leverantörer, underentreprenörer och 

samarbetspartners tycker är viktigt att vi ska fokusera 

på i vårt hållbarhetsarbete framöver. Dialogen har fört 

oss närmare våra intressenter och öppnat upp för ny-

tänk och kreativitet. 

Ansvarsfullt hållbar-
hetsarbete  
Hållbarhet ska genomsyra allt vi 

gör och ta hänsyn till ekonomis-

ka, miljömässiga och sociala per-

spektiv. Hållbarhetsarbete tar tid 

och kan kännas abstrakt och svårt att greppa och mäta. 

För att kunna mäta vårt hållbarhetsarbete har vi under 

året arbetat med ansvarsfullt.se – en portal som ger 

oss verktyg och en klar definition av vad hållbarhet är 

och vägleder oss i ett strukturerat arbete där vi dessut-

om hittat ett tydligt sätt att mäta våra framsteg över tid.  

 

Årets intressentdialog 
För att utvecklas och bli mer effektiva i våra kunddi-

aloger har vi under året rekryterat en kundutvecklare 

som arbetar med kundrelationer och uppföljningar av 

våra projekt. Under hösten genomförde vi ovan nämn-

da intressentdialog med gott resultat vilket hjälpt oss 

att urskilja de viktigaste hållbarhetsfrågorna för Sh bygg 

kommande år. Frågorna som ställdes var ett urval från 

ansvarsfullt.se som delat upp hållbarhetsarbetet i sju 

områden: affärsverksamhet, ledarskap, arbetsklimat, 

medarbetare, socialt ansvar, yttre- och inre miljö. Sva-

ren gav oss insikt i vilka frågor man som samarbets-

partner tycker är viktiga att fokusera på, samt en dju-

pare insikt i hur olika våra kunder prioriterar beroende 

på om de tillhör den privata eller 

offentliga sektorn.  

 

Väsentlighetsanalys  
Vi har delvis utgått från intressent-

dialogens resultat när vi gjort vår 

väsentlighetsanalys och satt mål och aktiviteter i verk-

samhetsplanen inför 2021. Ett av de områden som våra 

intressenter värderat högst är önskan om att bli sedda, 

återkopplade till och lyssnade på. I en tid där vi blir mer 

och mer digitaliserade känner vi oss trygga med att 

kunna fortsätta leverera en hög personlig servicenivå 

med tydlig kommunikation och kunden i fokus. Av bl.a. 

den anledningen är kundfokus ett av 2021 års priori-

terade ämnen under medarbetarsamtalen för att varje 

anställd på individnivå ska känna att de kan bidra och 

göra skillnad i vår verksamhet.

Intressentdialogen är en av många delar i vårt hållbarhetsarbete för att leva upp till FN:s globala mål rörande 

arbetsmiljö och hållbarhet. Att genomföra en dialog med våra intressenter ger oss en djupare insikt i vad de 

tycker är viktigt för att vår gemensamma tillvaro ska vara hållbar, samtidigt som vi fokuserar på att göra bra 

affärer och följer vårt ledord om att ta ansvar. För oss är åsikterna värdefulla och ger oss en djupare förståelse 

för när de är stolta över att ha oss som leverantör eller partner. Att ha en öppen och transparent relation med 

dem vi samarbetar med hjälper oss att fokusera på rätt frågor och ger en indikation om vilka frågor som ska 

prioriteras i vårt hållbarhetsarbete framöver.  

Vi bygger långsiktiga 
och hållbara relationer.
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Fokusområden och mål
Vi arbetar strategiskt och målmedvetet i rätt riktning och har fokuserat på de områden där vi kan påverka mest. 

I vår verksamhet tar vi hänsyn till såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala perspektiv. Det är viktigt att 

balans råder mellan de tre vågskålarna. Genom vårt interna arbete och prioriteringen av våra viktigaste frågor, som 

även tar hänsyn till förra årets intressentdialog, har vi tagit fram en modell för vårt strategiska hållbarhetsarbete 

som är uppdelat i tre områden. Genom Långsiktig tillväxt, Egenanställda medarbetare och Minskat klimat avtryck 

täcker vi alltifrån våra dagliga beslut till hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. 

Vi uppnår dessa mål genom att: 
• Verka för ökad lönsamhet genom långsiktiga och utvecklande relationer med nöjda kunder och leverantörer. 

• Bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang till att byggnader och anläggningar under sin livslängd i minsta  

  möjliga mån påverkar miljön negativt. 

• Utforma arbetsplatser som är effektiva och som ger den enskilde medarbetaren säkerhet, trivsel och hälsa. 

• Eftersträva mångfald och jämställdhet. 

• Efterleva gällande lagstiftning och policys samt tillämpa processer och rutiner som finns i vårt verksamhetsstyrningssystem.

• I varje beslut ta hänsyn till de tre vågskålarna med ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
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FOKUSOMRÅDE FOKUSMÅL 2020 RESULTAT 2020

Säkerhet och hälsa Vi ska öka medvetenheten om psykosociala och fysis-
ka arbetsmiljörisker

Syfte: Vi ska fortsätta att ha stort fokus på säkerhets-
kultur på arbetsplatserna

Vi har ökat användandet av BIA-appen och fått 
fler inrapporterade tillbud och olyckor som hjäl-
per oss förbättra vår arbetsmiljö framåt

Kompetensutveckling Vi ska förtydliga företagets förväntningar på med-
arbetarskapet och ledarskapet

Syfte: Vi ska se till att alla våra medarbetare känner till 
och är väl rustade för sitt uppdrag. Alla ska veta vilken 
kompetensutveckling som behövs för att utveckla den 
roll man har och för att göra karriär i företaget

Företagsunikt löneavtal

Syfte: Ha ett företagsanpassat löneavtal som möjliggör 
för Sh bygg att arbeta med egen personal och som 
utgör en konkurrensfördel

Arbete med erfarenhetsåterföring och upp-
lärning genom handledning
Vi ska fortsätta med vägar för kompetens-
utveckling som stöd vid medarbetarsamtal

Kompetensbiblioteket har implementerats i hela 
organisationen för att förbereda för företagsu-
nikt löneavtal

Jämställdhet och mångfald Vi ska öka mångfalden

Syfte: Att inkludera människors olikheter är en fram-
gångsfaktor i att vara det mest attraktiva entreprenad-
företaget

Vi har anställt fler kvinnor och fler yngre per-
soner. För att utvecklingen inte ska avta har vi 
etablerat relationer med utbildare och skolor Det 
är fortfarande få kvinnor som utbildar sig inom 
bygg, framför allt till produktionsnära yrkesroller
Vi har kartlagt språkkunskaper i företaget, och 
det talas över 20 olika språk

Stabil ekonomi Vi ska öka andelen eget arbete i hela vår verksamhet

Syfte: Att stärka vår bredd och flexibilitet inför en låg-
konjunktur för att minska risk för arbetsbrist

Arbetet har fallit väl ut och medfört en medve-
tenhet, viss beteendeförändring och förståelse 
som kan vara användbar även i högkonjunktur 
för att jämna ut bemanningskurvan på ett projekt

Kund- och leverantörs-
relationer

Vi ska förbättra vårt marknads- och kundarbete

Syfte: Vi ska analysera kundens ekonomiska status och 
organisation samt säkerställa att kundkriterier stämmer 
överens med vår affärsplan. Vi ska jobba nära kunden 
och därmed skapa goda långsiktiga kundrelationer. 
Vi ska arbeta aktivt för att vara förstahandsvalet på 
marknaden

Vi har köpt stödsystem för att systematisk över-
vaka och följa upp kundernas ekonomiska status 

Vi har anställd en kundutvecklare som ett första 
led i detta arbete

Material och avfall 

Energi och transport

Vi ska minska vårt klimatavtryck

Syfte:
Vi ska arbeta med att öka andelen sorterat/återanvänt/
återbrukat avfall. Vi ska minska vår CO₂-påverkan. Vi 
ska mäta andra tal än rent ekonomiska

Vi har genomfört en energikartläggning som 
underlag till åtgärdsplan och strategi

Mål och övergripande 
resultat 2020
Vi arbetar dagligen för att bidra till att FN:s globala mål i Agenda 2030 uppfylls och för att nå vår vision om att 

vara det attraktivaste entreprenadföretaget för våra medarbetare, kunder, leverantörer och samhället vi verkar 

i. För att uppnå dessa mål krävs att vi jobbar långsiktigt och strategiskt och håller fast vid vår värdegrund Som 

hemma. Läs mer om hur vi jobbar med dessa frågor under respektive områdes kapitel.
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Egenanställda medarbetare

Säkerhet och hälsa

Vi har en nollvision för olyckor. För att bidra till en säkra-

re arbetsmiljö införde vi för tre år sedan BIA-appen, B för 

byggbranschen och IA för avvikelser, där våra medarbe-

tare rapporterar in avvikelser i arbetsmiljön. Användandet 

har ökat explosionsartat, vilket i sin tur lett till att antalet 

inrapporterade tillbud ökat markant. Det är dock positivt 

då varje rapporterat tillbud bidrar till att nya olyckor kan 

förhindras. Vi arbetar systematiskt med uppföljning och 

förebyggande arbete och skyddskommittén med alla 

skyddsombud sammanträder fyra gånger per år. Dessut-

om görs skydds- och miljöronder i våra projekt minst var-

annan vecka. Vi har implementerat ett nytt verktyg för att 

göra APD-planer (arbetsplatsdispositionsplaner) och kan 

därigenom på ett tidigt stadie redogöra för hur vi avser att 

utforma arbetsplatsen. Vi kan på ett tydligt sätt redovisa 

var utrymningsvägar, första förband och återsamlings-

platser finns och säkerställa att transportvägar och lag-

ringsplatser är tillgängliga.

Vi fokuserar på förebyggande hälsoarbete. Forskning 

visar att den bästa vägen till sänkt sjukfrånvaro – eller 

ökad frisknärvaro  –  är genom långsiktigt förebyggan-

de arbete. Vår företagshälsovård har en ambulerande 

husbil som besöker våra yrkesarbetare och tjänstemän 

i produktion för att enklare kunna genomföra hälsoun-

dersökningar. Vi slipper långa resvägar till hälsovården 

och produktionsbortfall. Vårt långsiktiga mål är att för 

varje år sänka sjukfrånvaron och vi arbetar löpande med 

rehabiliteringssamtal och uppföljningar. Våra chefer 

utbildas årligen i rehabilitering och genomgår Sh Aka-

demins utbildningar om bl.a. problemhantering och 

genomförande av svåra samtal. När pandemin hastigt 

drabbade oss togs många initiativ inom företaget. En av 

våra medarbetare ställde om från ordinarie arbetsupp-

gifter och fyllde en företagsbil med handsprit, städma-

terial och framförallt kunskap om hur vi stoppar smitt-

spridningen. Hon åkte sedan ut till våra arbetsplatser 

för att informera och fylla på med saneringsprodukter, 

hansprit och ge tydliga instruktioner.

God samverkan mellan arbetsgivare och fackfören-

ingar är en förutsättning för ett bra arbetsklimat. Ett 

kvitto på att detta fungerar fick vi vid förhandlingarna 

som pågick med medbestämmandegruppen med re-

presentanter får de olika fackföreningarna i samband 

med att vi tvingades utlysa ett varsel i slutet av året. 

Medarbetarundersökningar sker vartannat år och 

är planerade till 2021. Resultaten följs upp vid runda-

bordssamtal med vd och personalsamordnare. De 

senaste samtalen visade att många rekommenderar 

Sh bygg som arbetsplats tack vare den väl inarbetade 

familjära Som hemma-känslan, närheten till vd, korta 

beslutsvägar och att bra ledarskap bl.a. handlar om att 

våga ta beslut, ta tag i obehagliga situationer, vara rak, 

ärlig och lyhörd.  

Kompetensutveckling

Sh Akademin är vår interna utbildningsplattform. Våra 

medarbetare är engagerade och nyfikna och antalet 

utbildningar och utbildningstimmar har ökat rejält un-

der året. En ökning med över 1 600 utbildningstimmar 

berodde bl.a. på att vi genomförde två stora utbildning-

ar som tidigare legat externt; Byggarbetsmiljösamord-

nare Bas P/U och Säker schakt. Kompetensutveckling 

är en förutsättning för att behålla vår konkurrenskraft 

men även för att våra medarbetare ska få utvecklas i 

sina yrkesroller, trivas och känna sig som hemma på 

Sh bygg. Alla utbildningar dokumenteras på individnivå 

vilket stärker oss när vi sätter samman projektgrupper. 

Vi lyssnar ständigt in marknadens behov och är lyhör-

da för vilka kompetenser som efterfrågas härnäst. Vi 

utbildar i allt från branschens obligatoriska kurser till 

entreprenadjuridik och hur man tar svåra samtal. Via 

både interaktiva och fysiska kurser finns mängder av 

möjligheter till fördjupning och kompetensutveckling. 

I år tvingades vi ställa om till att hålla kurserna digitalt. 

Det löste vi snabbt och såg t.o.m. fördelar i uteblivna 

resor och att det var lättare att fokusera och uppfatta 

vad som sades när inget störde i rummet. 

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som sätter människan i fokus och ser oss som en storfamilj, Sh-familjen, med 

420 anställda medarbetare. Vår grund är att vi arbetar med egenanställda medarbetare som jobbar i säkra ar-

betsmiljöer och trivs på jobbet. Utan våra medarbetare är vi ingenting. Vi får behålla dem om de trivs och kän-

ner sig som hemma och kan då utveckla vår samlade kompetens och skapa den positiva och säkra arbetsmiljö 

vi vill ha. Det blir även lättare att bedriva ett långsiktigt kvalitetsarbete och bibehålla våra långsiktiga kundrela-

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

med företagets värderingar och att våra medarbetare arbetar efter dem. De styrande ramverken är våra policy-

er, Byggföretagens uppförandekod och vår interna utbildning i etik och moral.
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Under året började vi arbeta med Kompetensbiblio-

teket där vi utgår från vår värdegrund Som hemma och 

våra värdeord ansvar, glädje och kompetens. Här för-

tydligas vad orden betyder i praktiken och hur de vävs 

in i allt vi gör från rekryteringar och medarbetarsamtal 

till vårt dagliga arbete. En intern ledarskapsutbildning 

med fokus på hur vi jobbar kompetensbaserat har ge-

nomförts. Det är viktigt att prata om kompetenser, be-

teenden, personlig utveckling, engagemang, riktning-

ar och förväntningar. Under året lades extra fokus vid 

självledarskap och ansvarstagande.

Jämställdhet och mångfald

Vi har en tydlig jämställdhetspolicy och en jämställd-

hetsplan som vi uppdaterar årligen. Byggbranschen är 

fortsatt mansdominerad men vi ligger jämförelsevis 

högt då drygt 10% av våra 420 anställda är kvinnor, men 

siffran är fortfarande för låg. Genom att hålla fast vid vår 

värdegrund Som hemma har vi lyckats skapa en attraktiv 

arbetsplats med familjär stämning som vi tror kan locka 

de flesta. Jämställdhetsplanen är kopplad till de sju 

diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen; kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-

het, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned-

sättning, sexuell läggning och ålder. Löpande ställer vi 

frågor kring hur våra medarbetare uppfattar arbetsplat-

sen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och 

tar sedan fram en handlingsplan för att förbättra ev. bris-

ter och framförallt se hur vi kan arbeta förebyggande.

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

le med allas lika rättigheter och möjligheter och skapa 

förutsättningar för att alla på lika villkor ska kunna välja 

inriktning och utvecklas oavsett kön, sexuell läggning, 

etnisk bakgrund, ålder eller religion. Vi vill ha jämställd-

het och mångfald och vill spegla det samhälle vi är 

med och bygger. Det är först när vi har en bred repre-

sentation av kunskaper, erfarenheter, bakgrunder, kön 

och åldrar som vi blir starkare och därmed lättare når 

våra uppsatta mål, förutom att bli en trevlig arbetsplats. 

Precis som hela branschen behöver vi hitta nya kanaler 

och strategier för att nå ut till, och attrahera, ungdo-

mar, kvinnor och personer med olika etnisk bakgrund. 

Vi har i flera år arbetat målmedvetet för att öka mång-

falden inom Sh bygg. Idag talas det över 20 olika språk 

inom företaget.

Nolltolerans mot diskriminering är en självklarhet. Vi 

har inte haft några inrapporterade fall av diskriminering 

det senaste året. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för 

arbetsmiljön och därför har chefer och arbetsledare 

särskilt ansvar när det gäller att förebygga, uppmärk-

samma och hantera trakasserier och kränkande särbe-

handling. För att bidra till en bra arbetsmiljö har dock 

varje medarbetare på företaget ett ansvar att förebyg-

ga och uppmärksamma trakasserier, kränkningar eller 

andra beteenden som inte passar in i våra värderingar.

Utbildningar, praktik och jobb
För att rekrytera kvinnliga ingenjörer samarbetar vi 

med damföreningen BIDA vid Högskoleingenjörspro-

grammet i byggteknik på Uppsala universitet. Ett antal 

kvinnliga ingenjörsstudenter har gjort sitt praktikår 

hos oss och därefter blivit anställda.

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

branschen. Sh bygg har representanter i utbildning-

arnas ledningsgrupper och kan därför direkt påverka 

kursernas innehåll. Vi tar emot flera praktikanter varje 

år och praktiken leder ofta till anställning hos oss.

Korta vägen är en kontaktväg till nyanlända och 

erfarna tjänstemän från olika delar av världen. Under 

2020 har vi haft en praktikant som gjorde halva sin 

praktik på beställarsidan hos Uppsalahem och andra 

halvan hos oss. Ett bra upplägg som gav en bred bild 

av branschen och goda erfarenheter för fortsatta 

utbildningar och anställningar. Att ta emot erfarna 

praktikanter är lärorikt för oss då det ger inblick och 

kunskap om hur specifika byggproblem adresseras i 

andra delar av världen.

420egenanställda 
medarbetare
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ANSTÄLLDA SH BYGG 2020 2019 2018 2017 2016

Antal anställda i genomsnitt under året 376 321 295 278 259

Medelålder 43 43 43 42 43

Antal kvinnor i genomsnitt under året 41 37 31 30 26

Antal kvinnor i % 10,85% 11 10,0 10,9 9,5

Personalomsättning 19,81% 16,73 % 26,7 % 27,0 % 10,5 %

ANSTÄLLDA JMG

Antal anställda i genomsnitt under året 28 15 15 17 15

Medelålder 43 46 45 44 44

Antal kvinnor i genomsnitt under året 2 1 0 1 0

ANSTÄLLDA SH ASFALT

Antal anställda i genomsnitt under året 16 15 15 17 15

Medelålder 47 46 45 44 44

Antal kvinnor i genomsnitt under året 1 1 0 1 0

ANSTÄLLDA TM ANLÄGGNING

Antal anställda i genomsnitt under året 0* 35 37 - -

Medelålder 0* 40 40 - -

Antal kvinnor i genomsnitt under året 0* 1 2 - -

* Tidigare anställda i TM Anläggning har gått över till anställning i Sh bygg.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro i % 5,2 4,4 4,5 3,5 4,1

OLYCKOR OCH TILLBUD

Antal arbetsplatsolyckor 38* 36* 22* 25* 18

Antal tillbud 40* 56* 30* 20* 14

* BIA-appen infördes 2017. Den förenklar inrapporteringar av tillbud och olyckor, därav den markanta ökningen av inrapporteringar.

UTBILDNING SH AKADEMIN

Antal utbildningstimmar 4929 2765,5 2 714 2 528 2 965

Antal medarbetare som gått en utbildning* 569 558 398 443 474

Utbildningstimmar per anställd 11,4 7,6 9,2 8,6 10,6

* Varje individ räknas separat för varje utbildning de går.

Sh bygg växer strategiskt och långsiktigt och vi arbetar främst med 

egenanställda medarbetare. Vi kompetensutvecklar via Sh Akademin 

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

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

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

av förutsättningarna för att vi ska kunna jobba långsiktigt och hållbart 

och vi arbetar med förebyggande hälsoarbete och regelbundna uppfölj-

ningar för att sänka sjukfrånvaron. För att bidra till en säkrare arbets-

miljö och minska antalet olyckor rapporterar medarbetare in avvikelser i 

arbetsmiljön genom BIA-appen. Varje inrapporterat tillbud bidrar till att 

nya olyckor kan förhindras och därigenom kommer vi närmare vår noll-

vision för arbetsplatsolyckor.

Vad färgen på 
hjälmen betyder

   Platsledning

   Skyddsombud

   Yrkesarbetare

   Lärling

   Besökare
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”Jag började jobba på Sh bygg den 3 maj 1965. Då började jag som utsätta-

re, men efter några år hade vi inte så många uppdrag så jag blev uppsagd. 

Under uppsägningstiden satte jag mig på eget bevåg och räknade på lite 

olika projekt och efter det fick vi in massor av uppdrag så jag fick behålla 

jobbet, och på den vägen är det. Jag började som kalkylator och nu, 55 år 

senare, är jag kvar och jobbar heltid på projektet Lokattens trappa vid Slus-

sen. Jag bor i Stockholm och cyklar till jobbet varje dag året om. Det är bara 

en dryg mil, så på hemvägen brukar jag ta en extra sväng på fem, sex mil. 

Under 2020 blev det sammanlagt 1 300 mil till och från jobbet”.

”Jag studerar på Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Uppsala uni-

versitet. Som företagskontakt i studentföreningen BIDA – Byggnadsingenjö-

rers Damförening – kontaktade jag Sh bygg och bad dem hålla en föreläsning 

om branschen och företaget. Tack vare den kontakten fick jag göra ett halv-

års praktik på Sh bygg och bygget av det nya huvudkontoret som ska stå klar 

hösten 2021. Jag fick prova på det mesta; snickra, bygga bodar, gjuta, armera 

och jobba tillsammans med platsledningen. Det var lärorikt och roligt och jag 

kände mig som en i teamet. Jag tar examen 2021 och sedan vill jag gärna 

jobba kvar på Sh bygg. Jag tycker om hur företaget jobbar med egenanställda 

medarbetare och mottot ”Vi tar ansvar” är något jag värderar högt”.

”Jag kom hit från Albanien för sju år sedan. Jag hade hört mycket bra om 

Sverige och att det var vackert så jag tänkte att jag skulle passa i det landet. 

Jag fick kontakt med Sh bygg, men de ville att jag skulle lära mig lite mer 

svenska innan jag kunde börja jobba så jag började studera på SFI. När jag 

kände att jag klarade av språket ringde jag igen och då hördes det att jag 

kunde prata svenska så då fick jag jobb direkt. Jag blev jätteglad!!! Nu har 

jag jobbat på Sh bygg i mer än fem år. Först som anläggare på mark med 

stensättning och plattläggning, och nu jobbar jag på projektet vid Student-

vägen med allt möjligt som betong, armering och snickerier. Sh bygg är ett 

bra företag. Alla är snälla mot varandra och jag trivs jättebra faktiskt”.

”För tre år sedan var jag utlånad till Sh bygg i ett projekt. Efter ett par månader fick 

jag erbjudande om att bli anställd av Sh och tackade ja direkt. Jag är träarbetare 

i grunden men via Sh fick jag möjlighet att utbilda mig till betongarbetare också 

och har nu två yrkesbevis. Jag jobbar nu på bygget av den nya hemvisten. Jag 

trivs på Sh. Tack vare kollegorna är det kul att gå upp tidigt och åka till jobbet. Den 

familjära känslan finns kvar fast vi nu är ett stort företag. Jag är skyddsombud och 

länken mellan platsledning och yrkesarbetare, då jag är ute i produktion och följer 

arbetet på närmare håll och ser till så att både den fysiska och psykiska arbets-

miljön fungerar. Välmåendet är lika viktigt som säkerheten på en arbetsplats och 

det är hela tiden ett samspel mellan platsledningen och skyddsombudet”.

Lars Liberg

Sofia Holck Clausen

Bledi Mucllari

Kevin Frøystein
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Långsiktig tillväxt

Stabil ekonomi

Sh byggs ekonomiska stabilitet grundas i att vi alltid 

tagit väl genomtänkta strategiska beslut för långsiktig 

tillväxt. Vår ekonomiska trygghet ger oss i sin tur för-

utsättningar att år efter år kunna fortsätta investera 

hållbart genom att enbart ta små risker och tänka lång-

siktigt kring ekonomisk planering och socialt ansvars-

tagande för medarbetare, samhälle och miljö. Hela vår 

verksamhet är i grunden samhällsbyggande och allt vi 

gör är en del av en större helhet.

Vi driver företaget med människan i fokus och arbe-

tar i möjligaste mån med egenanställda medarbetare 

som tillsammans bygger långsiktiga relationer. Lojala 

kompetenta medarbetare som trivs och känner sig som 

hemma uppfattar oss som en bra arbetsgivare och vill 

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

och sammansvetsad personalstyrka, vår Sh-familj, vil-

ken är grunden till företagets stabilitet. Våra medarbe-

tare bygger i sin tur långsiktiga kundrelationer och tack 

vare detta har företaget funnits i snart 100 år. 

  

Vi har vuxit stadigt och kontrollerat från det lilla lo-

kala Uppsalaföretaget som startade 1923 och har nu 

tre kontor i Uppsala, Östhammar och Upplands Väs-

by och vi är verksamma i Uppsala och Stockholms län 

och under 2020 har vi breddat vår marknad norrut 

genom både bygg- och anläggningsuppdrag i Gävle. 

Byggbranschen i stort är konjunkturkänslig men tack 

vare vårt strategiska arbetssätt med grunden i långsik-

tiga och repetitiva uppdrag som bygger på förtroende, 

många års samarbeten, trygga relationer och vårt goda 

rykte står vi stadigt trots svängningar i konjunkturen 

och andra utmaningar. Kommunerna i vår region pla-

nerar stora infrastruktursatsningar och utbyggnad av 

samhällets basstruktur och i och med det känner vi en 

stark framtidstro. 

        

Vi har absolut nolltolerans mot mutor och korrup-

tionshandlingar inom hela vår verksamhet och arbe-

tar löpande med att utveckla oss själva inom etik- och 

moralfrågor gentemot våra kunder och leverantörer. 

För att skapa tydlighet har vi fastställt våra etiska riktlin-

jer i den policy för etik och moral som finns tillgänglig 

för alla våra medarbetare i den gemensamma digitala 

plattformen. Förutom effektiva kontrollsystem hand-

lar affärsetik till stor del om ledarskap och vi utbildar 

därför alla våra tjänstemän i etik och moral genom en 

interaktiv kurs via vår interna utbildningsplattform Sh 

Akademin. Utbildningen behandlar brottsbalkens be-

stämmelser för mutbrott och följer både Näringslivs-

koden, utgiven av Institutet mot mutor, och vår egen 

policy för etik och moral. 

Konjunkturen svänger. Under 2020 skapade pande-

min ett osäkert läge på marknaden och som en del 

av vår beredskapsplan för att ta oss igenom en säm-

re konjunktur tvingades vi lägga ett varsel i november. 

Tack vare kreativa lösningar och tillfälligt förändrade 

arbetsuppgifter kunde varslet dras tillbaka strax inn-

an jul. Under snart 100 år har Sh bygg arbetat i både 

med- och motvind och många av de mest kreativa lös-

ningarna har utvecklats i motvind. Vår bedömning och 

övertygelse är att vår position på marknaden kommer 

vara fortsatt stark och stabil. I minst 100 år till.

Vi har ett robust och hållbart resultat om 3 procent 

eller mer av omsättningen och vi omsätter hållbart 

och i rätt takt upp mot vårt långsiktiga mål 2,5 miljar-

der kronor. Ett av många steg för att nå våra ekono-

miska mål, men även säkerställa att våra medarbetare 

har full sysselsättning, är att vi ökat andelen egen-

arbete. Det innebär att vi själva utför arbetsuppgifter 

som normalt ligger på underentreprenörer. Det kan 

vara allt från att spika undertak till att utföra schaktar-

beten. På så sätt säkrar vi jobben i företaget och det 

är även ekonomiskt lönsamt.

Långsiktiga relationer, hållbarhet och stabilitet kännetecknar Sh bygg. Denna trygghet och är en förutsättning 

för att våra kunder ska välja att arbeta med oss. Vi tänker långsiktigt och strategiskt med människan i fokus och 

tack vare detta står vi stadigt trots svängningar i konjunkturen och oväntade händelser som den pandemi som 

i år drabbat oss, byggbranschen och hela omvärlden. Goda relationer och förväntad leverans till rätt pris i rätt 

tid leder till långsiktiga samarbeten med våra kunder och intressenter. Vi möter deras efterfrågan på långsiktig 

stabilitet, kvalitet, leveransduglighet och genom att följa miljöbyggnadssystem och lagkrav. Viktiga parametrar 

har alltid varit kvalitet i förhållande till pris och att vi är lyhörda och effektiva, men vi ser även en tydligare krav-

ställning på vårt sociala ansvarstagande och vår förmåga att bidra till ett hållbart samhälle.
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Kund- och leverantörsrelationer

Vi bygger långsiktiga kund- och leverantörsrelatio-

ner. Goda relationer, bra arbetsklimat och fungerande 

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

som planerat och ge oss möjligheten till förnyat för-

troende från våra kunder. Vi lyssnar lyhört in och följer 

upp våra kunder och förstärker därmed våra relationer 

vilket bidrar till långsiktiga och hållbara samarbeten. 

Nöjda kunder bestämmer tillväxten och vi växer tack 

vare vår gedigna kunskap och kompetens, inte genom 

att sänka priserna. Våra repetitiva uppdrag fortsätter 

och under 2020 har vi tecknat ytterligare ramavtal. 

År efter år får vi förnyat förtroende från många av 

våra kunder. För att utvecklas och bli mer effektiva i 

våra kunddialoger och kunna ge snabbare återkopp-

lingar i varje projekt, såväl internt som externt, har vi 

under året rekryterat en kundutvecklare som arbetar 

med kundrelationer och uppföljningar av våra projekt. 

Vår värdegrund Som hemma innefattar bl.a. att vi hjäl-

per varandra att komma framåt i alla relationer, såväl 

interna som externa. Genom workshops tillsammans 

med kunder har vi gemensamt utvärderat projekt och 

gått igenom hur vi har levt upp till initiala förväntningar 

på projektgenomförande, kompetenser, ekonomiska 

uppgörelser, dokumentation och överlämnande. Detta 

ger oss värdefulla insikter på flera plan och vi är stolta 

över att ta ansvar över hela vår leverans, från tidigt an-

budsskede till avslut och utvärdering. 

Partnering är en strukturerad samverkansform där vi 

bildar en gemensam organisation, ett lag med samma 

mål och tydlig taktik, tillsammans med kunden. Det är 

ett framgångsrikt och effektivt samarbete där vi med 

vår samlade kompetens tar rätt beslut tidigt i projek-

ten, vilket spar både tid och pengar för båda parter. För 

våra kunder innebär detta bl.a. en välplanerad steg för 

steg-process med noggrann ansvarsfördelning och 

ständig insyn i hur projektet utvecklar sig från start till 

mål. Efter hundratals partneringprojekt vet vi att våra 

kunder är nöjda och känner sig trygga i projektets alla 

delar under hela resan fram till slutleverans och utvär-

dering.

Vi genomför årliga leverantörsbedömningar för att 

säkerställa att vår affärsetik följs. Våra leverantörers och 

underleverantörers förmåga att leverera produkter och 

tjänster måste leva upp till alla överenskomna och fast-

ställda krav och specifikationer såsom signerade riska-

nalyser och arbetsmiljö, innehavande av kvalitets-, mil-

jö- och arbetsmiljösystem, produktval och miljöarbete. 

Vi säkerställer även att leverantörerna är registrerade i 

organisationsnummerregistret som arbetsgivare samt 

för moms och F-skatt och kontrollerar även de beslu-

tade arbetsgivaravgifterna för de tre senaste månader-

na. Tydliga rutiner finns även då vi ska inleda samarbe-

ten med nya underentreprenörer.

Vi har en klar och tydlig sponsringsstrategi, är enga-

gerade i flera utbildningar i branschen och erbjuder 

många praktik- och lärlingsplatser som ofta leder till 

jobb hos oss. Vi ser att våra kunder och leverantörer, 

precis som vi, visar ett ökat intresse för hur företag tar 

socialt ansvar och visar samhällsengagemang. 

1650 Mkr netto-
omsättning

Pandemin och den osäkra utvecklingen påverkade 

oss och hela omvärlden under det gångna året. När 

vi i november tvingades varsla 50 medarbetare hörde 

flera kunder av sig med bygg- och anläggnings-

projekt som kunde påbörjas tidigare än planerat för 

att undvika arbetsbrist. Detta tillsammans med flera 

interna insatser gjorde att vi kunde dra tillbaka varslet 

strax innan jul. Vi anser att våra goda kundrelationer 

möjliggjorde detta och är ödmjukt tacksamma över 

att de valde att kontakta oss på Sh bygg.
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Minskat klimatavtryck

Material och avfall

Materialvalen har stor påverkan på hållbarheten i varje 

projekt och här har byggbranschen en stor utmaning och 

ett avgörande ansvar framöver. Material väljs med hänsyn 

till minsta möjliga påverkan på människor och miljö både 

på kort och lång sikt och görs även med hänseende till 

utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. För att sä-

kerställa att inbyggda material är lämpliga att användas 

ur miljö-, hälso- och arbetsmiljösynpunkt och för att sys-

tematisera arbetet med att bidra till utfasning av farliga 

ämnen i en byggnads hela livscykel använder vi oss i för-

sta hand av Byggvarubedömningens kriterier på material 

som uppfyller nivån Rekommenderad eller Accepterad, 

om inte beställaren har andra krav.

Vi är noga med materialval till vårt nya huvudkontor 

som ska uppfylla krav enligt Miljöbyggnad Silver. Stomm-

en vi valt kan stå i 100 år och ovanför källaren är det en 

prefabricerad betongstomme, vilket ger lägre klimatpå-

verkan än en platsbyggd. Varje materialval är noga över-

vägt; natursten som inramande fasadbeklädnad runt, och 

som golvbeläggning innanför, huvudentrén och överst på 

byggnaden finns en platsbyggd penthousevåning i trä.

Vi är BF9K-certifierade och jobbar effektivt och strate-

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

Agenda 2030 uppfylls, och möter därigenom även myn-

digheternas och våra kunders högt ställda krav inom 

området. Det arbetet är direkt kopplat mot vårt verksam-

hetsstyrningssystem som är certifierat enligt BF9K där 

noggrann dokumentation och uppföljning av våra mil-

jöaspekter sker genom egenkontroller, rapportering av 

avvikelser både genom BIA-appen och vårt produktions-

styrningssystem. Rapportering och vidare omhänderta-

gande av avvikelser på ledningsnivå är en framgångsfak-

tor i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete.  

Vi genomför utbildningar i avfallshantering på plats 

i uppstarten större byggprojekt och då deltar såväl yr-

kesarbetare som platsledning och underleverantörer. 

Detta resulterar i en bättre förståelse för vikten av sor-

tering i alla olika delar och ger generellt en bättre stä-

dad arbetsplats under hela projektets gång, vilket ökar 

både säkerhet och trivsel. Vi har en egen anläggning 

där vi mellanlagrar massor mellan olika projekt, föräd-

lar och återanvänder jord- och grusmaterial och säker-

ställer att avfallet hanteras rätt.

Vi har gått från att slänga till att återvinna och från 

att återvinna till att återanvända och den inställning-

en går ända ner på individnivå. I så stor utsträckning 

som möjligt återbrukar och återanvänder vi restma-

terial och provisorier. Genom att gå upp i kvalitet på 

formvirke kan vi använda det flera gånger, skivmateri-

al och paneler demonteras i stället för att rivas vilket 

gör att de kan användas på nytt och genom att sortera 

berg- och jordmaterial på plats behövs färre transpor-

ter och mängden massor som går till deponi minskar 

avsevärt. Vi återvinner även trasig och uttjänt elektro-

nik. Vår gamla utrustning hämtas och återvinns eller 

återanvänds sedan till så stor del som möjligt. Under 

2020 började vi återvinna de plastkrukor som anlägg-

ningssidans trädgårdsgrupp får sina växter levererade i, 

efter att tidigare ha sorterat dem som brännbart. Efter 

rekommendationer från Uppsala Vatten återvinns de 

nu och blir nya krukor. På ett par år har antalet plante-

rade växter ökat från 23 700 till 73 500 och under året 

återvann vi 33 500 krukor som annars skulle eldats upp.

Varje dag året om är vi med och bygger en hållbar framtid och därför är miljön en mycket viktig aspekt för oss. Vi 

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

och strategiskt för att minska vår klimatpåverkan och därigenom sträva mot att FN:s globala mål uppnås. Vilka 

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

utveckling och förbättring utifrån våra högt ställda interna och externa krav och vi utbildar löpande våra med-

arbetare i dessa frågor. Vi jobbar hela tiden för att minska vårt och, i den mån vi kan påverka det, våra kunders 

klimatavtryck från det stora till det lilla och fokuserar bl.a. på färre och energieffektiviserade transporter och 

att minska energianvändningen på våra arbetsplatser.

Vi har valt att samarbeta med andra aktörer som 

sätter miljömål högt på agendan och vi ställer höga 

krav på våra leverantörer. Många gånger är det kun-

den som väljer material och miljöklassning på sina 

anläggningar och fastigheter men med vår kompe-

tens fungerar vi alltid som en viktig rådgivare, särskilt 

i partneringprojekt då vi kommer in tidigt i proces-

sen. Materialanvändningen står för största delen av 

vår miljöpåverkan och kan dessa processer och val 

förbättras ökar hållbarheten och klimatavtrycket 

minskar.
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För att öka kunskapen och förståelsen för hur våra 

identifierande miljöaspekter är kopplade till FN:s 

globala mål och på vilket sätt vi konkret kan arbeta i 

våra projekt för att bidra till minskad klimatpåverkan 

har Sh Akademin tagit fram hållbarhets- och miljöut-

bildningen ”Miljöutbildning – Vadå hållbarhet?”. Den 

riktar sig till våra affärsområdes-, entreprenad- och 

platschefer tillika KMA-ansvariga i projekten. Vi ser ett 

ökat intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor bland 

alla våra medarbetare om hur var och en av oss kan 

påverka klimatavtrycket och vi kommer att starta fler 

utbildningar i ämnet. Vi ser till helheten och kokar ner 

det stora till det lilla för att skapa förståelse för hur var 

och en av oss kan påverka och varför det gör skillnad.

Energi och transport

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

utvändiga arbeten med målning, putsning, tak- och 

betongarbeten under den varmare delen av året och 

inte vintertid när dessa arbeten kräver värmetillskott. I 

projektplanerna för alla nya projekt har vi infört check-

listor för att hitta energibesparande åtgärder och har 

för avsikt att mäta effekten över tid. Vi bygger vårt nya 

huvudkontor, vår nya hemvist i Uppsala, som står klart 

för inflyttning i november 2021. Hit hyr vi uteslutande 

in de mest klimatsmarta alternativen; belysningsmaster 

som byggts om till LED-belysning och moderna bygg-

bodar som är välisolerade, energisnåla och håller en 

jämn temperatur. Vi har valt att installera bergvärme 

och mäter all energianvändning och kan därigenom 

hitta eventuella energitjuvar så vi kan sätta in energibe-

sparande åtgärder.

Inom kort kommer en ny lag att antas som innebär 

att vi ska kunna redovisa klimatavtryck på en byggnad 

redan i kalkylskedet. På Sh bygg har vi förberett oss för 

detta genom att införskaffa en programvara som han-

terar denna typ av data. På samma sätt som vi hanterar 

det ekonomiska avtrycket i kalkylskedet kan vi nu han-

tera det ekologiska avtrycket och göra medvetna val 

utifrån en byggnads beräknade klimatpåverkan.

2020 genomförde vi den energikartläggning som en-

ligt lag ska ske vart fjärde år. Här kartlade vi var vi gör 

av med mest energi och var vi kan spara mest för att 

minska vår klimatpåverkan. Kartläggningen ligger till 

grund för vårt arbete med minskad energianvändning 

under 2021.

Alla transporter av byggmaterial och resor till och från 

våra arbetsplatser har negativ klimatpåverkan och det 

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

Vi har tjänstecyklar på alla våra kontor, vi ställer höga 

miljökrav på last- och servicebilar och byter successivt 

till nya bättre miljöklassade bilar och elbilar. I möjligas-

te mån samordnas transporter för att minimera antalet 

körningar till och från arbetsplatser och leverantörer. 

På grund av, eller i det här fallet tack vare, pandemin 

har ett antal medarbetare arbetat på distans vilket ju 

resulterat i snart ett års inställda bilresor till och från 

jobbet.

Avvikelserapportering sker i BIA-appen där våra med-

arbetare rapporterar olyckor och tillbud i arbetsmiljön, 

och där rapporteras även miljöavvikelser som t.ex. ol-

jeläckage från maskiner. Avvikelserna följs genast upp 

och rapporteringen bidrar ofta till förbättringar då vi 

många gånger kan sätta in förebyggande åtgärder. Vi 

uppmuntrar alla våra medarbetare att rapportera in alla 

avvikelser, stora som små.

2,47 % minskat 
CO2-utsläpp från 
våra servicebilar 
jämfört med 2019
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I strandlinjen vid dagvattendammen 

vid Polacksbacken grävde vår träd-

gårdsgrupp ner över 7 000 plugg-

plantor på ett par dagar. 
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Några av 
årets projekt
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Några projekt 
under året
Akademiska sjukhusets 
planteringar
Vi gjorde ett omfattande och av-

ancerat trädgårdsarbete då vi plan-

terade 37 000 växter på ljusgår-

dar, balkonger och terrasser kring 

100-huset vid Akademiska sjuk-

huset. Projektet slutfördes under 

2019, men vi hade ett uppdrag med 

extra skötsel av planteringarna juli 

till oktober 2020.

Akademiska sjukhuset
På uppdrag av Region Uppsala 

byggdes två rum för rörpost under 

mark vid Akademiska sjukhuset. 

Vi finplanerade även ovan mark. 

Arbetet påbörjades i juli 2019 och 

blev klart i november 2020.

Arlanda
På uppdrag av Swedavia har vi ut-

fört omläggningar av ledningar och 

nya brunnar för mätpunkter som 

ska styra dagvattnet i området. 

Arbetet påbörjades i augusti 2020 

och blir färdigt i februari 2021.

Bergianska trädgården, 
Institutionsvillan
Under ramavtal med Kungl. Ve-

tenskapsakademien har vi genom-

fört en omputsning av Bergianska 

trädgårdens institutionsbyggnad 

som ligger vid Brunnsviken i nor-

ra Stockholm. Vi har även lagt om 

taket med nytt enkupigt tegel, bytt 

samtliga plåtdetaljer och renoverat 

byggnadens alla fönster. Villan lig-

ger i Nationalstadsparken och har 

därmed ett kulturhistoriskt värde. 

Renoveringen gjordes i samarbete 

med antikvarie. Projektet började i 

maj 2020 och avslutades i decem-

ber 2020.

Carlshage etapp 3
På uppdrag av Uppsala kommun 

genomförde vi nyanläggning av 

park, dammanläggning för rening 

och fördröjning samt VA-ledning-

ar i stadsdelen Rosendal sydväst 

om Uppsala. Uppdraget pågår från 

mars 2020 till juni 2021.  

Cytiva emballage
Vår byggserviceavdelning har un-

der flera år specialtillverkat embal-

lage på uppdrag av Cytiva (f.d. GE 

Healthcare) i Uppsala. Tillverkning-

en är certifierad av Jordbruksverket 

som regelbundet kommer ut och 

granskar produktion, lokaler och 

hantering. Lådorna tillverkas av 

värmebehandlat virke för att inte 

sprida skadeinsekter utomlands, då 

emballagen packas med utrustning 

för tillverkning av mediciner och 

annan avancerad utrustning som 

ska fraktas till världens alla hörn. 

Vi på Sh bygg fick uppdraget 2005 

och det pågår tills vidare.

Cytiva
På uppdrag av Cytiva uppförde vi 

en ny grund till sprinkleranläggning 

med vattenmagasin och pumprum 

till en ny fabriksdel på deras om-

råde i Uppsala. Uppdraget pågick 

2020.

Akademiska sjukhuset
I början av året slog pandemin till och drabbade oss alla. Behovet att installera mer syrgas på Akademiska sjukhuset 

i Uppsala blev akut på den vårdavdelning som skulle ta emot patienter som blivit smittade av covid -19. Vi blev kon-

taktade av Region Uppsala för att utföra arbetet och sedan gick det snabbt; ett samtal på fredag, gemensam ge-

nomgång på måndag och på tisdag var vi på plats. Vi drog nya ledningar och installationen skedde under pågående 

verksamhet med smittade patienter i isolerade rum. Vi gjorde vårt yttersta för att inte störa och högsta graden av 

säkerhet rådde. Redan efter en vecka var vi klara med uppdraget, och syrgaskapaciteten i huset kunde fördubblas.
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Enköping
På uppdrag av ENA Energi AB fort-

satte vi under hela 2020 med våra 

39 projekt med diverse fjärrvärme-

jobb i Enköping.

Enköpings kommuns 
fastighetsavdelning
Under 2020 har vi löpande genom-

fört drygt 40 utomhusprojekt på 

uppdrag av Enköpings kommuns 

fastighetsavdelning; lagat vatten-

ledningar, spill-ledningar och övrig 

VA, rustat upp Fjärdhundrabadet, 

monterat cykelställ, basketkorgar 

mm.

Fatburen Södermalm 
I Fatburen på Södermalm i Stock-

holm arbetade vi på uppdrag av 

AMF Fastigheter. Vi genomförde 

hyresgästanpassning av kontorslo-

kaler i tre plan om 6 000 m2 åt Epi-

demic Sound. Anpassningen be-

rör samtliga tekniska system inom 

arbetsområdet. Över ljusgården 

byggdes en gång för att samman-

binda lokalytorna på ett plan och 

håltagningar gjordes genom bjälk-

lag för ny interntrappa mellan flera 

plan. Arbetet genomfördes mellan 

mars och december 2020. 

Frösåkersskolan
På uppdrag av Östhammars kom-

mun fick vi äran att bygga nya 

Frösåkersskolan i Östhammar som 

rymmer 600 elever i åk 4-9. Bygg-

naden är kvadratisk med stora 

öppna ytor och miljöer som rim-

mar med skolans pedagogik och 

mål. Det första spadtaget togs i fe-

bruari 2019 och invigningen sker i 

januari 2021.

Fyrislunds brandstation
Vid Fyrislunds brandstation Viktoria 

har vi, på uppdrag av Uppsala kom-

muns Industrihus, gjort sanering 

och markarbeten och byggt nytt 

garage och carport. Arbetet på-

börjades i september 2020 och ska 

vara klart i juni 2021.

Galderma  
På uppdrag av Galderma genom-

förde vi anpassningar för verksam-

heten på Seminariegatan i Uppsala. 

Vi byggde bl.a. om en tom lagerhall 

till renrum och labblokaler. Arbetet 

startade i februari 2019 och blir 

klart i januari 2021.

Gamla Uppsala
På uppdrag av Uppsala kommun 

gör vi markarbeten vid Iduns väg i 

stadsdelen Gamla Uppsala. Vi byg-

ger ny gata med dagvatten, växt-

bäddar, kanalisering för eldragning, 

fiber och nya busshållplatser. Etapp 

1 blev klar 2020 och vi fortsätter 

med etapp 2 under 2021.

Gröna Gränby
På uppdrag av Rikshem åtgärdar 

vi 1 200 lägenheter i stadsdelen 

Gränby öster om Uppsala. Hu-

sen byggdes för över 50 år sedan 

och renoveringar som under åren 

gjorts i området behöver åtgärdas 

och arbetet omfattar bl.a. venti-

lation och krypgrund. Uppdraget 

startade i januari 2019 och väntas 

vara klart till midsommar 2021.

Kammakartorget 
Enköping
På uppdrag av Enköpings kommun 

har vi gjort ett nytt torg i Enköping, 

Kammakartorget, och i samband 

med det bytt ut VA-ledningar i ga-

tan i anslutning till det nya torget. 

Under 2020 fick vi utökat uppdrag 

från maj till december 2020 med 

spill-ledningar och dagvatten.

Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien etapp 2
På uppdrag av Kungl. Gustav Adolfs 

Akademien utförde vi totalrenove-

ring av alla invändiga ytskikt i fast-

igheten på Klostergatan i Uppsa-

la. Renoveringen startade hösten 

2019 blev klar våren 2020.

Kungl. 
Vetenskapsakademien
I samarbete med Kungl. Vetenskap-

sakademien vid Frescati i Stock-

holm har vi byggt om den stora 

Beijersalen med ny teknik och spe-

ciella materialval för att främja det 

vetenskapliga samtalet. Läs mer 

om projektet i artikeln på sid 43.

Lokattens trappor, 
Slussen
Tack vare vår långa erfarenhet och 

gedigna stenkompetens fick vi av 

Stockholm stad uppdraget att de-

montera och återställa den drygt 

100 år gamla Lokattens trappor 

och några av de stora valvbågar 

av tegel, granit och gjuten betong 

som omsluter den. Ett omfattan-

de och avancerat projekt då valven 

plockades ner sten för sten num-

rerades och märktes upp. Projektet 

pågick i tre år och avslutades i slu-

tet av 2020. Läs mer om projektet i 

artikeln på sid 47.

Läkparken, Akademiska 
barnsjukhuset 
Äntligen ska barnen på Akademiska 

barnsjukhuset i Uppsala få tillbaka 

sin läkpark vid lekterapin. Vi arbe-

tar på uppdrag av Region Uppsala 

med nyanläggning av ny lekpark. 

Arbetet startade i september 2020 

och i maj 2021 ska parken stå redo 

för barnen. 

Nordiska museet
På uppdrag av Harakers Bygg AB 

har vi, i samarbete med Länsstyrel-

sen Stockholm, Kungliga Djurgår-

dens Förvaltning och Nordiska mu-

seet, byggt en ny entré till Nordiska 

museet i Stockholm. Den nya en-

trén från Vasamuseets parkering är 

en hyllning till det samiska folket 

med konstnärlig gestaltning av den 

finska konstnären Outi Pieski som 

inspirerats av föremål ur museets 

samiska samlingar. Arbetet påbör-

jades våren 2019 och nya entrén 

invigdes i juni 2020.
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Polacksbacken 
På Polacksbacken i Uppsala har 

vi, på uppdrag av Uppsala Vatten, 

byggt en dagvattendamm med 

tillhörande inlopps- och utlopp-

skasuner. Kasunerna är hopbyggda 

med en betongvägg och en bred 

träbrygga med många sittplatser 

löper längs hela dammen. I strand-

linjen grävde vår trädgårdsgrupp 

ner över 7 000 pluggplantor. Pro-

jektet började i mars 2020 och fär-

digställdes i december 2020.

Rosendals brandstation
På uppdrag av Uppsala kommuns 

Industrihus arbetar vi med yttre 

markarbeten såsom sanering, riv-

ningsarbeten, nya VA-ledningar 

och finplanering av mark runt Ro-

sendals brandstation sydväst om 

Uppsala. Arbetet startade hösten 

2020 och blir klart våren 2021.

Roslags-Näsby 
Som en del i ett större utbyggnads-

projekt i Roslags-Näsby nordost 

om Stockholm har vi, på uppdrag 

av Täby kommun utfört finpla-

nering av torg och parkyta med 

bl.a. plattläggning, murar, rabatter, 

planteringar, belysning och dag-

vattenbrunnar. Projektet startade i 

april 2020 och blir klart i oktober 

2021.

Salabacke
På uppdrag av Uppsalahem ge-

nomförde vi i stadsdelen Salabacke 

öster om Uppsala den sista etappen 

av tre med byte av vattenledningar 

i källaren på ett hyresgästhus samt 

byte av kranar och ventiler. Vi sa-

nerade bort asbest genom de-

montering av fasta innertak samt 

återställning av dessa. Uppdraget 

startade i maj 2019 och avslutades 

i mars 2020. 

Sigtuna stadsängar
Strax norr om Sigtuna stad växer 

Sigtuna stadsängar fram. En helt ny 

stadsdel med visionen att bli Sver-

ges mest hållbara stadsdel, på rik-

tigt. Läs mer om projektet i artikeln 

på sid 49.

Skeppsgården
På uppdrag av Håbo kommun 

byggde vi ut och byggde om en f.d. 

förskola till nya föreningslokaler 

för pensionärsföreningar i centrala 

Bålsta. Byggnaden är så gammal att 

det kan finnas föreningsmedlem-

mar gått i förskola där som barn. 

Uppdraget startade våren 2020 

och avslutades under vintern 2020.

Studentvägen
På uppdrag av Stiftelsen Norrlands-

gårdarna bygger vi sex nya hus med 

närmare 300 studentlägenheter i 

bostadsområdet Studentstaden i 

Uppsala. Hela projektet genomsy-

ras av långsiktigt hållbarhetstänk 

med grön betong och svenskpro-

ducerat tegel, och det förbereds 

för vindkraftverk och solceller på 

taken. Vi började i december 2018 

och det sista huset ska stå klart i 

december 2022. Läs mer om pro-

jektet i artikeln på sid 45.

Södra Rosendal etapp 1
Ett omfattande arbete med nya 

VA-ledningar, gator, regnbäddar, el-

ledningar, belysning, finplanering 

samt plantering av träd och växter i 

stadsdelen Rosendal sydväst om Upp-

sala utförde vi på uppdrag av Uppsala 

kommun. Arbetet startade i maj 2018 

och blev klart i november 2020. 

Trafikplats Akalla 
Norr om Stockholm som en del av 

Förbifart Stockholm, entreprenad 

Trafikplats Akalla/Häggvik, arbetar 

vi på uppdrag av Züblin Scandina-

via. Vi anlägger planteringar i ron-

dell och längs på- och avfarten. 

Uppdraget påbörjades i september 

2020 och beräknas vara klart i maj 

2021, med efterföljande skötsel av 

ytorna fram till 2024.

Trollesunds gårdar
Wallenstam Tornstaden anlitade 

oss för plantering och färdigstäl-

landeskötsel runt sju nybyggda hus 

i Bandhagen söder om Stockholm. 

Planteringsarbetet startade i april 

och blev klart i september 2020.

Tusbystråket Sollentuna
På uppdrag av Sollentuna kommun har 

vi utfört finplanering vid Tusbystråket, 

ett område som utgår från Sollentunas 

pendeltågsstation. På torg och stråkytor 

runt nya tingsrättsbyggnaden har vi ar-

betat med bl.a. murar, plattläggning, 

rabatter, planteringar, belysning och 

dagvattenbrunnar. Projektet startade i 

augusti 2019 och blev klart i december 

2020. Kompletteringar pågår fram till 

våren 2021.

Vår nya hemvist
Vi bygger vårt nya huvudkontor, vår nya hemvist i östra Fyrislund i Uppsala. Våra medarbetare har via en enkät fått 

vara med och tycka till om utformningen av den nya arbetsplatsen efter behov och önskemål. För att minska vårt 

klimatavtryck mäter vi all energianvändning, installerar bergvärme och hyr in de mest klimatsmarta alternativen 

såsom belysningsmaster som byggts om till LED-belysning och moderna byggbodar som är välisolerade, energis-

nåla och håller en jämn temperatur. Vi ser fram emot att flytta in i november 2021.
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Ultuna
På uppdrag av Bonava har vi under 

året anlagt husgrunder till två stora 

bostadshus i stadsdelen Ultuna sö-

der om Uppsala.

Vasamuseet
På uppdrag av Statens Fastighets-

verk gör vi en ombyggnad av Va-

samuseets entré på Djurgården i 

Stockholm. Ombyggnaden omfat-

tar bl.a. höj- och sänkbara pollare, 

stensättning med plattor, stenlägg-

ning och murar samt grönytor med 

växter. Projektet startade i februari 

2020 och blir klart i april 2021.

Årstaskolan
På uppdrag av Uppsala kommun 

Skolfastigheter genomförde i au-

gusti till november 2020 en om-

fattande upprustning av utomhus-

miljön vid Årstaskolan i Uppsala. 

Arbetet omfattade bl.a. en linbana, 

basketkorgar, konstgräs, pingis-

bord och ny belysning.

Sävja
På uppdrag av Uppsalahem genomför vi omfattande utvändiga renoveringar av tolv hyreshus i stadsdelen Sävja 

sydost om Uppsala. Utvändiga trappor och loftgångar skulle rivas och ersättas av nya, vilket skulle innebära stora 

problem för de boende såsom provisoriska ingångar via balkongerna under en lång tid. Vi kom med förslaget att 

renovera istället för att riva då det skulle innebära fördelar för både hyresgäster, miljöpåverkan och ekonomin i 

projektet. Skadad betong och stål byttes ut, hyresgästerna kunde använda sina vanliga ytterdörrar och i slutändan 

kommer kostnaden för projektet landa på ungefär hälften jämfört med att riva och bygga nytt. Husen byggdes för 

drygt 30 år sedan och cirkeln kan sägas vara sluten då en av våra medarbetare som utför renoveringarna var med 

och uppförde husen i slutet av 1980-talet.

Stefan Williamsson 

vid renoveringen av 

hyreshusen i Sävja.
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Jonas Lif, fastighets- och 

säkerhetsansvarig på Kungl. 

Vetenskapsakademien 

och Peter Furness Lindén, 

platschef på Sh bygg i den 

nyrenoverade Beijersalen.
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Kungl. 
Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien har-

som uppgift att främja vetenska-

perna och stärka deras inflytande 

i samhället. Bland mycket annat 

utser de mottagare av Nobelpri-

sen i fysik och kemi samt Sveriges 

Riksbanks pris i ekonomisk veten-

skap till Alfred Nobels minne, som 

i dagligt tal kallas Ekonomipriset. I 

byggnadens auditorium Beijersalen 

hålls bl.a. föreläsningar och sym-

posier. Tidigare var hörsalen mest 

byggd för monolog med en förelä-

sare och en lyssnande publik, men 

den har länge varit i behov av om-

byggnad och modern teknik för att 

motsvara behovet av dialog med 

diskussioner och samtal.

– Vi behövde skapa en lokal som 

genom utformning och ny teknik 

bättre kunde stödja det vetenskap-

liga samtalet, säger Jonas Lif som 

är fastighets- och säkerhetsan-

svarig på Kungl. Vetenskapsaka-

demien. När renoveringen av Bei-

jersalen planerades såg vi behovet 

av en entreprenör som både kunde 

projektleda och utföra ombyggna-

tionerna. Vi har samarbetat med Sh 

bygg i flera år då de bl.a. renoverat 

byggnadens stora granittrappa som 

plockades ner sten för sten samt 

utfört varsam renovering av ett vå-

ningsplan med Nobelrum, foajé, 

reception och kontorsrum. Sam-

arbetet har alltid fungerat mycket 

bra, och vi har stort förtroende för 

Sh bygg och deras kompetens.

I en totalentreprenad i samverkan 

byggdes Beijersalen med angräns-

ande rum, såsom foajé, styrelse-

rum, kök och toaletter, om för att 

bättre kunna svara mot de nya be-

hoven. Salen spänner nu över tre 

våningshöjder istället för tidigare 

två, betongplattan i källaren skars 

bort och berggrunden fick varsamt 

spräckas för att ytterligare öka 

rumshöjden och få plats med nya 

installationer. Sittningen i hörsalen 

vändes 90 grader och fick en ny ut-

formning.

Genomgående lades stort fokus 

vid materialval och rumsakustik. En 

heltäckningsmatta av ull på golvet, 

akustikdämpande paneler i silver-

gran samt träfiber på väggarna och 

ljudabsorberande plattor med hål i 

taket dämpar akustiken i den stora 

salen. Bakom alla dessa byggnads-

delar finns även isolering av olika 

densitet och stegljudsdämpande 

material, allt framtaget i samarbe-

te med en akustiker för att få en 

så bra akustisk miljö som möjligt. 

Hörsalen skulle likna en amfiteater 

där publik och talare kan prata rakt 

ut och alla ljud fångas upp av mik-

rofoner installerade i taket, så att 

ljudet tas upp från vem som helst 

som pratar i salen. I den avancera-

de elektroakustiska anläggningen 

kan ljudet ställas in så att rösterna 

ekar som i en katedral.

– Det var ett utmanande och bygg-

tekniskt komplicerat projekt på en 

begränsad yta och med många 

parametrar att ta hänsyn till, inte 

minst då verksamheten i huset på-

gick som vanligt under hela bygg-

tiden, säger Peter Furness Lindén 

som är platschef på Sh bygg. För 

att undvika vibrationer i den käns-

liga byggnaden fick vi t.ex. hydraul-

spräcka berg istället för att spränga. 

Peter berättar att Kungl. Veten-

skapsakademien är en påläst, kun-

nig och rakryggad beställare, och 

att samarbetet med såväl beställare 

som underleverantörer fungerat 

utmärkt med god dialog genom 

hela projektet.

– Vi är stolta över att vi fick förtro-

endet av Kungl. Vetenskapsakade-

mien. De är en viktig organisation 

som fyller en viktig funktion för 

Sverige i världen, och det är spän-

nande och ärofyllt att få vara en del 

av det, avslutar Peter.

I Kungl. Vetenskapsakademiens pampiga byggnad vid Frescati i Stockholm har 
Sh bygg byggt om den stora Beijersalen med angränsande rum, såsom foajé, 
styrelserum, kök och toaletter, för att bättre kunna möta dagens behov av 
funktion och ny teknik. Grundtanken var att hörsalen skulle likna en amfiteater 
byggd för dialog och diskussion för att främja det vetenskapliga samtalet, och 
stort fokus lades vid materialval och rumsakustik. Projektet startade i oktober 
2019 och avslutades i november 2020.
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Ulf Wedén, platschef på Sh 

bygg och Josefin Carlsén, 

inhyrd projektledare från 

a-sidan arkitektkontor, med 

Studentvägens Hus 1 i bak-

grunden.
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Studentvägen

Husen på Studentvägen i Uppsa-

la byggs med största vikt vid håll-

barhet i allt från materialval till hur 

schaktmassorna tas om hand på 

området. Att bygga hållbart blir 

inte alltid billigast men det blir mer 

lönsamt på sikt. Bland materialval 

märks lokalproducerat tegel från 

Haga tegelbruk utanför Enköping – 

Sveriges sista tegelbruk. Grön be-

tong är ett medvetet val och gäller 

75% av all betong som används på 

området. Den släpper ut 40% min-

dre CO
2
 är något dyrare men be-

tydligt bättre för klimatet. 

Varje hus värms upp via sju 200 

meter djupa borrhål, schaktmas-

sorna återvinns i så stor utsträck-

ning som möjligt inom områ-

det, el används istället för diesel 

i byggkranarna och det mesta 

byggmaterialet kommer från loka-

la leverantörer och är godkänt av 

Byggvarubedömningen. I husen 

installeras snålspolande toaletter, 

närvarostyrd LED-belysning och 

solceller på taken där det även är 

förberett för att installera vindkraft.

– Vi hade ett första möte med Sh 

bygg för att diskutera det tilltänkta 

uppdraget, som då enbart omfatta-

de grund och anläggningsarbeten 

för de sex nya husen på Studentvä-

gen, berättar Josefin Carlsén som 

jobbar på a-sidan arkitektkontor 

AB och är inhyrd som projektleda-

re av Studentbostadsstiftelserna. 

Husen var planerade att byggas i 

moduler, hus 1 som idag är inflyttat 

har en svår form och det besluta-

des att Sh bygg skulle uppföra det 

i betong. Samarbetet och projek-

teringen av hus 1 löpte på bra och 

när Sh bygg kom med förslaget att 

uppföra alla husen i betong beslu-

tade Studentstiftelserna att ändra 

till platsbyggda hus. Med moduler 

i trä var vi ganska låsta i planlösning 

samt att husen skulle bli högre och 

avvika för mycket från de befintli-

ga byggnaderna i området. Det har 

även varit fokus kring att förhindra 

risker för vattenskador som är en 

stor kostnad i förvaltningen, därför 

installeras dubbla golvbrunnar i alla 

badrummen och med en betong-

stomme blir skadorna mindre vid 

en eventuell vattenskada.

I projektet strävar Studentstiftelser-

na efter att arbeta med lokala leve-

rantörer och underentreprenörer 

och redan tidigt fick de stort för-

troende för Sh bygǵ s kompetens, 

nyfikenhet och förmåga att komma 

med konstruktiva lösningar. Sam-

arbetet har fungerat bra hela vägen 

tack vare en öppen dialog, snabba 

beslutsvägar, styrgruppsmöten en 

gång i månaden och byggmöten 

varannan vecka.

Säkerheten är alltid av största vikt 

och på Studentvägen passerar de 

boende i områdets befintliga hus 

byggarbetsplatsen dagligen. Kom-

munikation med boende i husen 

runtomkring har varit god, och 

som alltid hålls arbetsplatsen ren 

och snygg för att vara så säker som 

möjligt. I grönområdena mellan 

de äldre husen har Sh bygǵ s träd-

gårdsgrupp gjort nya planteringar 

med utgångspunkt från de växter 

som fanns där sedan tidigare.

– Genom hela projektet har vi haft 

en bra kommunikation och det är 

kul när kunden är öppen och ly-

hörd och tar våra förslag på allvar. 

Med vår långa erfarenhet kan vi 

komma med lösningar på sådant 

som arkitekterna funderar på, vilket 

spar både tid och pengar i projek-

tet, säger Ulf Wedén platschef på 

Sh bygg. Han berättar att många av 

yrkesarbetarna jobbat tillsammans 

i flera stora projekt tidigare och är 

ett väl sammansvetsat team. Deras 

kunskap är bred, men alla har sina 

expertisområden. Det finns många 

fördelar med att bygga flera hus 

samtidigt då det bli ett jämnare ar-

betsflöde genom att vi kan jobba 

parallellt med flera olika moment 

och gå från hus till hus. 

– Trots pågående pandemi har ar-

betet gått som planerat och vi hål-

ler både tidplan och budget. Det 

har redan flyttat in studenter i hus 1 

och det känns värdefullt att få vara 

med och bygga hållbara bostäder 

till Uppsalas framtida studenter, av-

slutar Ulf Wedén.

I en totalentreprenad i samverkan med Stiftelsen Norrlandsgårdarna, Stiftelser-
na Stockholms och Gästrike-Hälsinge nations studentbostäder bygger Sh bygg 
sex nya hus med närmare 300 studentlägenheter på Studentvägen i Uppsala. 
Projektet genomsyras av långsiktigt hållbarhetstänk med grön betong, svensk-
producerat tegel och solceller på taken. Projektet påbörjades i december 2018 
och det sista huset ska stå klart i december 2022.
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Praktikant Molly Gus-

tafsson och arbetsledare 

Mårten Jansson från 

Sh bygg samtalar med 

universitetsbibliotekets 

överbibliotekarie Lars 

Burman i den magnifika 

nyrenoverade entrén.

Lars Liberg, kalkylator och Oscar Bauder, 

arbetsledare, båda från Sh bygg. Här 

framför ett av de stora granitvalv som  

renoverats vid Lokattens trappa vid  

Slussen i Stockholm.
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Lokattens trappor vid Slussen

Sh bygǵ s stenkompetens är unik 

och när företaget grundades 1923 

var det ett rent stensättarföretag. 

Kompetensen och den genuina 

känslan för kvalitet och hantverk 

finns fortfarande kvar och vi är 

kända för vår unika spetskompe-

tens och yrkesskicklighet inom alla 

stenarbeten såsom fasader, murar, 

kajer och valvkonstruktioner. Tack 

vare det fick vi det ärofyllda och 

utmanande uppdraget att renovera 

den drygt 100-åriga trappbyggna-

den Lokattens trappor vid Slussen. 

Namnet härrör från krogen Lokat-

ten som låg vid Stadsgården på 

1600-talet. På den tiden var Slus-

sen stadens hjärta och hit gick all 

båttrafik som lastade och lossade 

varor, och det var viktigt att förbin-

da hamnen smed trappor upp till 

Katarinaberget på Södermalm.

De ursprungliga trätrapporna er-

sattes 1914 av en 20 meter hög 

trappbyggnad i nationalromantisk 

stil. Den ritades av arkitekten Axel 

Anderberg, uppfördes med valvbå-

gar av tegel, granit och gjuten be-

tong och fungerade då som slut-

station för Saltsjöbanan. Tjugo år 

senare flyttades stationen närmare 

Slussen, och på 1970-talet stäng-

des trapporna då de var i dåligt 

skick och de föll sedan i glömska. 

Men 2017, efter nästan 50 år, bör-

jade byggnaden renoveras som en 

del av Projekt Slussen och den be-

räknas åter tas i bruk 2023.

– Uppdraget är en totalentreprenad 

i samverkan med Stockholm Stad. Vi 

har bl.a. renoverat granittrappan och 

de stora stenvalven. Hela byggnaden 

fotograferades och scannades inn-

an varje granitblock demonterades, 

bilades rent från betong, märktes 

upp och transporterades bort för 

att lagras innan det skulle återmon-

teras, berättar Johan Lundqvist som 

är platschef på Sh bygg. Vi rev bal-

kar och bärande betongkonstruk-

tioner. Själva trapporna består av 

170 trappsteg i 2,5 meter breda och 

30 cm djupa granitblock. Somliga 

var spräckta och behövde ersättas 

med nya. Förutom den synliga de-

len har omfattande invändiga arbe-

ten gjorts, bl.a. revs en länkplatta i 

betong mellan fastigheten och det 

drygt 20 meter höga berget. Vi job-

bar på byggnadsställningar som är 

24 meter höga, och säkerheten är 

alltid högsta prioritet på våra arbets-

platser.

– Stockholms Stad är en stor or-

ganisation som har specialister på 

miljö- och arbetsmiljöfrågor. Det 

känns roligt och lyxigt för mig som 

jobbar med KMA – kvalitet, mil-

jö och arbetsmiljö. Vi har ett bra 

samarbete och de uppskattar att vi 

är intresserade och insatta, ställer 

frågor och kommer med problem-

lösningar, säger Emma Nygren som 

är entreprenadingenjör på Sh bygg 

och KMA-ansvarig i projektet. Vi är 

BF9K-certifierade och Projekt Slus-

sen ställer väldigt höga och specifika 

krav på planering och dokumen-

tation gällande säkerhet och håll-

barhet. Arbetsberedningarna följer 

en specifik mall och görs för varje 

arbetsmoment och överlämnas till 

beställaren Stockholms Stad.

Från Stadsgårdskajen är åtta stora 

valv synliga, men totalt inrymmer 

den komplicerade byggnaden över 

25 olika stora valv i granit, betong 

och tegel. Teglet i Lokattens trappor 

var över 100 år gammalt Helsing-

borgstegel. Så mycket som möjligt 

återanvändes men behövde kom-

pletteras med nya stenar i rätt färg 

och kvalitet. Nytt tegel köptes in och 

glaserades sedan i Östersund. 

– Det är ett hedersfullt uppdrag vi 

fått, säger Oscar Bauder som är ar-

betsledare på Sh bygg. Alla på ar-

betsplatsen jobbar enhetligt och 

stolt mot målet att ge Stockholm 

detta konstverk som fallit i glömska 

i så många år. Vi drivs av en gemen-

sam vision om hur Lokattens trappor 

åter kommer att bli en av Stockholms 

vackra pärlor i många år framöver. 

Efter att ha jobbat som ett lag i över 

ett år kan vi varandras kompetenser, 

samarbetar med fingertoppkänsla 

och kompletterar varandra på bäs-

ta sätt. Varje morgon kommer Lars 

Liberg cyklande till jobbet. Han har 

jobbat som kalkylator hos oss i över 

55 år. Vi ser det som ett kvitto på att 

våra medarbetare trivs på jobbet.

Lokattens trappor vid Slussen i Stockholm förbinder Stadsgården med Katarinaber-
get. Den 20 meter höga trappbyggnaden i nationalromantisk stil uppfördes 1914 
och består av valvbågar av tegel, granit och gjuten betong. På 70-talet stängdes 
trapporna då de var i dåligt skick men 2017,  efter nästan 50 år i glömska, började 
de renoveras och kommer åter tas i bruk 2023. Sh bygg har bl.a. renoverat trapp-
stenarna och de stora valven där varje granitblock demonterades, märktes upp och 
lagrades innan de återmonterades i de avancerade valvkonstruktionerna.
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Kim Hultén, vd på Sigtuna 

stadsängar exploaterings 

AB och Kenneth Lorén, 

platschef på Sh bygg. Här 

framför bergkrossen som 

krossade 75 000 ton sten 

som återanvändes inom 

området. 
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Sigtuna stadsängar 

Bakom projektet står Sigtuna stads-

ängar exploaterings AB, vilket är ett 

samarbete mellan Bonava Sverige 

och AB SigtunaHem. Inspiration 

till arkitekturen i den nya stadsde-

len har hämtats från Sigtuna, som 

sägs vara Sveriges första stad. Arki-

tektonisk variation med olika hus-

typer längs de smala gatorna ger 

en levande stadsbild. Idén om den 

hållbara stadsdelen föddes redan 

2008, bygget startade 2017 och 

2019 började de första familjerna 

flytta in. Omkring år 2030 väntas 

hela området med 900 bostäder, 

skola, förskola, paddelhall, butiker, 

restauranger och äldreboende vara 

färdigbyggt.

– Hela stadsplaneringsprocessen 

var visionsstyrd och genom råd-

slag och medborgardialoger fick 

Sigtunas invånare tycka till om hur 

det nya grannområdet skulle ut-

formas. Det blev redan från början 

ett tydligt uttalat fokus på social, 

ekonomisk, demokratisk och eko-

logisk hållbarhet, säger Kim Hultén 

som är vd på Sigtuna stadsängar 

exploaterings AB. Han berättar att 

upphandlingen var öppen för si-

doanbud med goda idéer och de 

fastnade för Sh bygg som föreslog 

att man skulle ta in en bergkross 

som krossade berg på plats. Detta 

resulterade senare i att 5 000 last-

bilar med 75 000 ton krossmaterial 

inte lämnade området utan kunde 

återanvändas på plats. En stor vinst 

för klimatet och hållbart på riktigt.

–  Det var intressant att få vara med 

och bygga en helt ny stadsdel från 

råmark till vägar och ny infrastruk-

tur. All ny teknik, där mycket idag är 

digitaliserat, underlättade vid arbe-

tet med utsättning och VA-nätverk, 

säger Kenneth Lorén som är plats-

chef på Sh bygg. Vi är alltid måna 

om att jobba cirkulärt i våra projekt 

och mycket tack vare idén med 

bergkrossen, men framför allt tack 

vare kompetens och goda referen-

ser, fick vi uppdraget. Berg spräng-

des och krossades till råmaterial 

till vägar, utfyllnad i slänter och 

terrasser och en egen pulkabacke 

på området. Vi har även borrat 120 

stycken 350 meter djupa hål för att 

förbereda för installation av berg-

värme och byggt dagvattendam-

mar som reglerar höga vattenflö-

den som filtreras direkt ut i naturen 

istället för att göra avrinningar via 

rör. Vår trädgårdsavdelning har 

anlagt en ängsyta och en natur-

lik plantering i anslutning till en av 

dammarna.

– Samarbetet har fungerat fantas-

tiskt bra genom hela projektet, sä-

ger Kim Hultén. Vi har haft regel-

bundna möten och workshops där 

alla inblandade parter samlats för 

att utvärdera projektet längs vägen, 

säger Kim Hultén. Tack vare bra 

underlag och god planering har allt 

gått enligt plan och jag känner mig 

helt trygg med Sh bygg. De kan sin 

sak, har bra driv, är öppna, ärliga, 

lösningsfokuserade och håller tid-

plan och budget. Säkerhetsnivån är 

hög och det har varit rent, snyggt 

och ordning och reda på arbets-

platsen. När Sh väl var på plats av-

ropade vi ett antal optioner och det 

arbetet utfördes också helt enligt 

plan, avslutar Kim.

Strax norr om Sigtuna stad växer Sigtuna stadsängar fram, ett område med mål-
sättningen att bli Sveriges mest hållbara stadsdel – på riktigt. Här byggs bl.a. 
bostäder, butiker, skola och äldreboende. Idén om den hållbara stadsdelen föd-
des redan 2008, bygget startade 2017, 2019 började de första familjerna flytta 
in och hela området väntas vara färdigt omkring år 2030. Sh bygg var med och 
byggde infrastruktur. Genom att krossa berg med en bergkross kunde vi åter-
vinna det som krossmaterial på området istället för att 75 000 ton skulle fraktas 
bort till deponi. 

Sigtuna Sur
På området finns ett unikt 

äppelträd som är ett av Sveriges 

största med sina 408 cm i om-

krets. Det visade sig represen-

tera en tidigare okänd äppelsort 

som fick namnet ”Sigtuna Sur”, 

beskriven och namngiven av 

pomolog Mattias Iwarsson. 

Äpplet återfinns även i Sigtuna 

stadsängars logotyp.
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Simon Steinbock och 

Tord Jibbefors vid Iduns 

väg i stadsdelen Gamla 

Uppsala där vi i bygger 

ny gata med dagvatten, 

växtbäddar, kanalisering 

för eldragning, fiber och 

nya busshållplatser. 
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Finansiella 
rapporter
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KONCERN 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 1 649 527 1 606 580 1 261 657 856 520 943 544

Rörelseresultat 49 811 58 214 55 580 29 596 28 780

Resultat efter finansnetto 49 985 56 907 55 582 29 701 29 742

Balansomslutning 543 742 513 243 469 090 287 776 298 121

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

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 19% 25% 24% 28% 20%

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

Soliditet 28% 28% 23% 31% 32%

Antalet anställda 420 371 347 294 304

Definitioner: se not 28

Utveckling av företagets 
verksamhet, resultat och 
ställning   BELOPP I SEK



5 3

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

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 0

Koncernens 
resultaträkning BELOPP I SEK

NOT 2020 2019

Nettoomsättning 1 649 527 201 1 606 580 393

Övriga rörelseintäkter 2 865 253 6 116 190

Kostnader för produktion -1 530 886 454 -1 488 235 338

Bruttoresultat 121 506 000 124 461 245

Försäljnings- och administrationskostnader -71 694 946 -66 247 221

Rörelseresultat 3,4,5,6 49 811 054 58 214 024

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 419 178 1 112 169

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 244 751 -2 419 076

Resultat efter finansiella poster 49 985 481 56 907 117

Koncernbidrag 0 -20 000 000

Resultat före skatt 49 985 481 36 907 117

Skatt på årets resultat 8 -12 266 370 -4 540 817

ÅRETS RESULTAT 37 719 111 32 366 300

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 37 816 937 32 366 300

Minoritetsintresse -97 826 0



5 4

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

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 0

TILLGÅNGAR NOT 2020-12-31 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 20 025 239 20 423 435

20 025 239 20 423 435

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 16 961 808 15 199 647

Inventarier, verktyg och installationer 11 1 677 101 6 104 599

Konst och liknande tillgångar 198 966 198 966

Förbättringsutgift annans fastighet 12 393 006 786 012

19 230 881 22 289 224

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

10 000 10 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 39 266 120 42 722 659

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 0 674 728

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 273 345 700 321 814 818

Skattefordringar 3 645 515 4 076 235

Fordringar hos koncernföretag 106 146 828 25 250 702

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 14 92 613 178 76 166 106

Övriga fordringar 13 069 133 21 072 673

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 6 391 894 10 275 327

495 212 248 458 655 861

Kassa och bank 9 263 833 11 189 667

Summa omsättningstillgångar 504 476 081 470 520 256

SUMMA TILLGÅNGAR 543 742 201 513 242 915

Koncernens 
balansräkning BELOPP I SEK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL

Aktiekapital 16 1 000 000 1 000 000

Övrigt tillskjutet kapital 43 787 761 47 882 761

Annat eget kapital inklusive årets resultat 105 372 033 92 705 229

SUMMA EGET KAPITAL 150 159 794 141 587 990

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 469 620 21 182 917

Uppskjuten skatteskuld 18 13 113 529 9 898 604

Övriga avsättningar 19 1 966 975 2 595 048

36 550 124 33 676 569

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 20, 24 56 300 000 59 900 000

Övriga långfristiga skulder 20 20 493 821 19 903 857

76 793 821 79 803 857

KORTFRISTIGA SKULDER

Skuld till kreditinstitut 3 600 000 3 600 000

Utnyttjad checkkredit 21,24 25 953 898 27 003 995

Leverantörsskulder 108 466 016 115 584 218

Skulder till koncernföretag 3 021 592 5 061 218

Skatteskulder 445 169 2 160

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 22 37 995 536 28 296 271

Övriga kortfristiga skulder 30 279 654 27 369 612

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 70 476 597 51 257 025

280 238 462 258 174 499

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 543 742 201 513 242 915
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KONCERNEN AKTIE-
KAPITAL

ÖVRIGT 
TILLSKJUTET 

KAPITAL

BALANS.  
RESULTAT INKL. 

ÅRETS RESULTAT

MINORITET 
INTRESSE

TOTALT

Ingående balans 
2019-01-01

1 000 000 17 009 761 90 266 934 0 108 276 695

Transaktioner med koncernens ägare

Ovillkorat aktie ägartillskott 15 720 000 15 720 000

Reglering villkorat aktieägartillskott -525 000

Lämnad utdelning -14 250 000 -14 250 000

Årets resultat 32 366 300 32 366 300

EGET KAPITAL 
2019-12-31

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

KONCERNEN

Ingående balans 
2020-01-01

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

Omföring minoritetsandel vid förvärv -306 770 306 770 0

Transaktioner med koncernens ägare

Lämnad utdelning -25 711 000 -25 711 000

Ovillkorat aktieägartillskott 0

Reglering villkorat aktieägartillskott -4 095 000 -4 095 000

Årets resultat 37 816 937 -97 826 37 719 111

Minoritetsandel vid förvärv 658 688 658 688

EGET KAPITAL  
2020-12-31

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

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till 12 389 761 (16 484 761 kr).

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

NOT 2020-12-31 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 49 811 054 58 214 024

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 16 624 787 12 413 306

Avsättningar 2 873 555 816 355

69 309 396 71 443 685

Erhållen ränta 2 419 178 1 112 169

Erlagd ränta -2 244 751 -2 419 076

Betald inkomstskatt -11 392 641 -7 854 296

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

58 091 182 62 282 482

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager 674 728 295 272

Förändring av kortfristiga fordringar -36 987 107 -46 079 696

Förändring av kortfristiga skulder 23 329 741 -9 100 022

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 45 108 544 7 398 036

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 017 085 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 338 247 -10 311 530

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4 187 087 929 834

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -13 168 245 -9 381 696

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utnyttjad checkkredit -1 050 097 -26 614 777

Reglering villkorat aktieägartillskott -4 095 000

Upptagna lån 50 830 000

Amortering av låneskulder -3 010 036 -5 850 000

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -25 711 000 -14 250 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -33 866 133 4 115 223

ÅRETS KASSAFLÖDE -1 925 834 2 131 563

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 11 189 667 9 058 104

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 9 263 833 11 189 667
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NOT 2020 2019

Nettoomsättning 1 590 592 517 1 461 559 396

Övriga rörelseintäkter 2 365 595 6 116 190

Kostnader för produktion -1 475 806 677 -1 336 292 728

Bruttoresultat 2 117 151 435 131 382 858

Försäljning- och administrationskostnader -69 868 159 -64 175 026

Rörelseresultat 3,4,5,6 47 283 276 67 207 832

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag 0 3 000 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 541 876 1 269 513

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 258 203 -2 268 862

Resultat efter finansiella poster 47 566 949 69 208 483

Bokslutsdispositioner 7 -11 411 082 -43 722 641

Resultat före skatt 36 155 867 25 485 842

Skatt på årets resultat 8 -7 867 767 -5 021 839

ÅRETS RESULTAT 28 288 100 20 464 003

Moderföretagets 
resultaträkning BELOPP I SEK
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Vi jobbar mot en hållbar framtid och tar 

hänsyn till såväl ekonomiska som miljömäs-

siga och sociala perspektiv. Det är viktigt att 

balans råder mellan de tre vågskålarna.
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TILLGÅNGAR NOT 2020-12-31 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 1 600 000 2 700 000

1 600 000 2 700 000

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 2 786 654 3 297 206

Inventarier, verktyg och installationer 11 1 579 960 2 234 043

Konst och liknande tillgångar 198 966 198 966

Förbättringsutgift annans fastighet 12 393 006 786 012

4 958 586 6 516 227

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 22 718 009 15 143 036

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

22 728 009 15 153 036

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 29 286 595 24 369 263

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 260 337 523 308 512 640

Skattefordran 2 803 264 2 588 619

Fordringar hos koncernföretag 120 920 592 29 638 574

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 14 89 568 176 73 827 175

Övriga fordringar 8 800 267 19 359 494

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 4 583 358 10 149 523

487 013 180 444 076 025

Kassa och bank 21,24 0 0

Summa omsättningstillgångar 487 013 180 444 076 025

SUMMA TILLGÅNGAR 516 299 775 468 445 288

Moderföretagets 
balansräkning BELOPP I SEK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2020-12-31 2019-12-31

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 64 547 353 73 889 349

Årets resultat 28 288 100 20 464 003

92 835 453 94 353 352

SUMMA EGET KAPITAL 94 035 453 95 553 352

OBESKATTADE RESERVER

Ackumulerade överavskrivningar 1 828 824 2 672 834

Periodiseringsfonder 17 47 651 838 35 396 746

49 480 662 38 069 580

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 469 620 21 182 917

Övriga avsättningar 19 1 966 975 2 595 048

23 436 595 23 777 965

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 20 56 300 000 59 900 000

Övriga långfristiga skulder 20 415 000 830 000

56 715 000 60 730 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Skuld till kreditinstitut 3 600 000 3 600 000

Utnyttjad checkkredit 21,24 25 953 898 27 003 995

Leverantörsskulder 101 187 175 110 019 277

Skulder till koncernföretag 32 112 336 7 831 495

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 22 36 462 597 27 996 352

Övriga kortfristiga skulder 28 869 100 26 558 368

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 64 446 959 47 304 904

292 632 065 250 314 391

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 516 299 775 468 445 288
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MODERFÖRETAG AKTIE- 
KAPITAL

RESERVFOND BALANSERAT 
RESULTAT

ÅRET  
RESULTAT

SUMMA

Ingående balans 1 000 000 200 000 50 781 885 22 162 464 74 144 349

Överföring resultat förgående år 22 162 464 -22 162 464 0

Fussionsdifferens 0

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning -14 250 000 -14 250 000

Ovillkorat aktieägartillskott 15 720 000 15 720 000

Reglering villkorat aktieägartillskott -525 000 -525 000

Årets resultat 20 464 003 20 464 003

UTGÅENDE BALANS 
2019-12-31

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

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

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning -25 711 000 -25 711 000

Reglering villkorat aktieägartillskott -4 095 000 -4 095 000

Ovillkorat aktieägartillskott 0

Årets resultat 28 288 100 28 288 100

UTGÅENDE BALANS 
2020-12-31

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

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till 12 389 761 (16 484 761 kr).

Rapport över förändringar i 
moderföretagets egna kapital
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NOT 2020-12-31 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 47 283 275 67 207 833

Avskrivningar 3 152 330 3 101 574

Avsättningar -341 370 1 369 493

50 094 235 71 678 900

Erhållen ränta 2 541 876 1 269 513

Erlagd ränta -2 258 203 -2 268 862

Betald inkomstskatt -8 082 412 -5 188 626

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

42 295 496 65 490 925

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av kortfristiga fordringar -42 722 510 -101 130 651

Förändring av kortfristiga skulder 43 367 773 36 117 749

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 42 940 759 478 023

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -837 961 -5 519 080

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 343 272 33 834

Förvärv av finansiella tillgångar -7 574 973 -2 108 000

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -8 069 662 -7 593 246

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utnyttjad checkkredit -1 050 097 -26 614 777

Erhållen utdelning 0 3 000 000

Erhållna aktieägartillskott -4 095 000

Upptagna lån 0 50 830 000

Amortering av låneskulder -4 015 000 -5 850 000

Utbetald utdelning -25 711 000 -14 250 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -34 871 097 7 115 223

ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0

Moderföretagets 
kassaflödesanalys BELOPP I SEK
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Noter
NOT 1 NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

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

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

Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i koncernens 
balansräkning. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgång-
ens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående 
och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden 
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.

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

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

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

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

AVSÄTTNINGAR - ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avsättning för framtida garantiåttaganden. Avsättningen är beräknad enligt skattemässiga principer vilket 
överensstämmer väl med behov baserat på tidigare erfarenhet.
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NOT 2 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG 2020 2019

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

9% 7%

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

5% 2%

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2020 VARAV MÄN 2019 VARAV MÄN

Medelantalet anställda

Moderföretag 376 335 341 311

Dotterföretag 44 41 30 27

Koncernen totalt 420 376 371 338

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA 
KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER

2020 2019

Moderföretag

Styrelse och VD 410 700 398 000

Övriga anställda 176 658 361 160 782 712

Summa 177 069 061 161 180 712

Sociala kostnader 75 655 427 70 666 989

(varav pensionskostnader) 1) 16 964 820 16 170 364

Dotterföretag

Styrelse och VD 1 073 416 1 406 338

Övriga anställda 16 312 828 11 901 753

Summa 17 386 244 13 308 091

Sociala kostnader 7 254 402 6 128 182

(varav pensionskostnader) 1 575 610 1 495 997

Koncern

Styrelse och VD 1 484 116 1 804 338

Övriga anställda 192 971 189 172 684 465

Summa 194 455 305 174 488 803

Sociala kostnader 82 909 829 76 795 171

(varav pensionskostnader) 2) 18 540 430 17 666 361

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser kr 0 (0 ) företagets ledning. 
2) Av koncernens pensionskostnader avser kr 506 520 (623 442) företagets ledning.

KONCERN MODERFÖRETAG

KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING 2020 2019 2020 2019

Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse

Kvinnor 4 4 3 3

Män 4 4 2 2

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning

Kvinnor 1 2 1 2

Män 8 7 5 6
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NOT 4 AVSKRIVNINGAR I RESULTATRÄKNINGEN

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för  
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

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

Goodwill     5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer  5 år

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

NOT 5 OPERATIONELL LEASING - LEASETAGARE 2020 2019

KONCERN

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Minimileaseavgifter 19 122 755 16 057 283

Totala leasingkostnader 19 122 755 16 057 283

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 10 491 065 13 189 470

Mellan ett och fem år 28 593 769 23 571 063

39 084 834 36 760 533

MODERFÖRETAG

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Minimileaseavgifter 16 903 134 13 262 714

Totala leasingkostnader 16 903 134 13 262 714

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 9 426 205 12 353 336

Mellan ett och fem år 25 620 456 21 625 487

35 046 661 33 978 823

NOT 6 RÖRELSERESULTAT

Avskrivningar ingår med kr 16 624 784 (12 413 305) i koncernens rörelseresultat och tillhör funktion  
produktion och förvaltning.Detaljer framgår av noter 9-12.
I moderbolagets rörelseresultat ingår avskrivningar med kr 3 152 330 (3 101 574).

Revisionsarvode EY uppgår till kr 390 000 (671 000).
Revisionverksamhet EY utöver revisionsuppdraget kr 97 150 (144 800).
Skatterådgivning EY kr 28 840 (25 000).
Övriga tjänster EY kr 415 750 (181 050).
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NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2020 2019

Periodiseringsfond, årets avsättning -12 255 092 -7 822 182

Periodiseringsfond, årets återföring 0 4 141 644

Avskrivningar utöver plan 844 010 -1 565 410

Erhållna koncernbidrag 0 9 290 000

Lämnade koncernbidrag 0 -47 766 693

SUMMA -11 411 082 -43 722 641

NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KONCERN

Aktuell skatt 9 759 983 5 093 851

Uppskjuten skatt, bokslutsdispositioner 2 506 387 -553 034

12 266 370 4 540 817

MODERFÖRETAG 7 867 767 5 021 839

Aktuell skatt 7 867 767 5 021 839

AVSTÄMNING EFFEKTIV SKATT

Koncernen

Resultat före skatt 49 985 481 36 907 117

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% 10 696 893 7 898 123

Ej avdragsgill avskrivning 1 603 523 1 256 795

Andra icke-avdragsgilla kostnader 96 464 198 556

Leasing 241 552 -161 899

Effekt av ändrad skattesats -226 582

Övrigt -145 480 -4 650 758

Redovisad total skatt 12 266 370 4 540 817

Moderföretaget

Resultat före skatt 36 155 867 25 485 842

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget, 21,4% 7 737 356 5 453 970

Ej avdragsgilla kostnader 92 540 175 934

Ej skattepliktiga intäkter 0 -642 000

Schablonränta på periodiseringsfond 37 871 33 935

Redovisad total skatt 7 867 767 5 021 839
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NOT 9 GOODWILL 2020 2019

KONCERN

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 29 668 320 28 418 320

Nyanskaffningar 7 017 085 1 250 000

Vid årets slut 36 685 405 29 668 320

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -9 244 885 -3 061 221

Årets avskrivning enligt plan -7 415 281 -6 183 664

Vid årets slut -16 660 166 -9 244 885

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 20 025 239 20 423 435

MODERFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 5 500 000 4 250 000

Nyanskaffningar 1 250 000

Vid årets slut 5 500 000 5 500 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -2 800 000 -1 450 000

Årets avskrivning enligt plan -1 100 000 -1 350 000

Vid årets slut -3 900 000 -2 800 000

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 1 600 000 2 700 000
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NOT 10 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 2020 2019

KONCERN

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 31 417 668 23 511 472

Nyanskaffningar 9 778 797 7 906 196

Avyttringar och utrangeringar -235 000

Vid årets slut 40 961 465 31 417 668

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -16 218 021 -12 222 803

Återförda uppskrivningar på avyttringar och utrangeringar 235 000

Årets avskrivning -8 016 636 -3 995 218

Vid årets slut -23 999 657 -16 218 021

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 16 961 808 15 199 647

MODERFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 5 511 242 2 397 496

Nyanskaffningar 409 400 3 113 746

Avyttringar och utrangeringar -235 000

Vid årets slut 5 685 642 5 511 242

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -2 214 036 -1 472 709

Återförda uppskrivningar på avyttringar och utrangeringar 235 000

Årets avskrivning -919 952 -741 327

Vid årets slut -2 898 988 -2 214 036

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 2 786 654 3 297 206
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NOT 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2020 2019

KONCERN

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 16 917 815 18 946 381

Nyanskaffningar 559 450 1 226 316

Avyttringar och utrangeringar -6 995 049 -3 254 882

Vid årets slut 10 482 216 16 917 815

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -10 813 216 -11 429 335

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 2 807 962 2 325 048

Årets avskrivning -799 861 -1 708 929

Vid årets slut -8 805 115 -10 813 216

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 1 677 101 6 104 599

MODERFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 11 359 850 12 492 416

Nyanskaffningar 428 561 1 226 316

Avyttringar och utrangeringar -1 569 532 -2 358 882

Vid årets slut 10 218 879 11 359 850

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -9 125 807 -10 833 614

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 226 260 2 325 048

Årets avskrivning -739 372 -617 241

Vid årets slut -8 638 919 -9 125 807

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 1 579 960 2 234 043
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NOT 12 FÖRBÄTTRINGSUTGIFT ANNANS FASTIGHET 2020 2019

KONCERN

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 6 238 940 5 059 922

Nyanskaffningar 1 179 018

Vid årets slut 6 238 940 6 238 940

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -5 452 928 -4 927 433

Årets avskrivning -393 006 -525 495

Vid årets slut -5 845 934 -5 452 928

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 393 006 786 012

MODERFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 5 576 498 4 397 480

Nyanskaffningar 1 179 018

Vid årets slut 5 576 498 5 576 498

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -4 790 486 -4 397 480

Årets avskrivning -393 006 -393 006

Vid årets slut -5 183 492 -4 790 486

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 393 006 786 012

NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 15 143 036 28 785 036

Förvärv 7 574 973 2 108 000

Justering förvärvspris -15 750 000

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 22 718 009 15 143 036

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

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

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

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

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

22 718 009
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NOT 14 UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT 2020 2019

KONCERN

Upparbetad intäkt 1 379 944 308 1 678 766 050

Fakturerad intäkt -1 287 331 130 -1 602 599 945

92 613 178 76 166 105

MODERFÖRETAG

Upparbetad intäkt 1 366 274 684 1 646 208 794

Fakturerad intäkt -1 276 706 508 -1 572 381 619

89 568 176 73 827 175

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2020 2019

KONCERN

Förutbetalda försäkringar 997 975 740 620

Hyror 2 425 956 1 636 035

Bonus och rabatter 0 131 182

Upplupen intäkt 1 563 939 6 320 000

Övriga förutbetalda kostnader 1 404 023 1 447 489

6 391 893 10 275 326

MODERFÖRETAG

Förutbetalda försäkringar 975 645 717 046

Hyror 2 242 069 1 567 400

Bonus och rabatter 0 131 182

Upplupen intäkt 0 6 320 000

Övriga förutbetalda kostnader 1 365 643 1 413 894

4 583 357 10 149 522

NOT 16 GOODWILL 2020 2019

Antal aktier 10 000 st 10 000 st

Kvotvärde 100 kr 100 kr

NOT 17 PERIODISERINGSFONDER 2020 2019

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

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

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

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

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

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020 12 255 092

47 651 838 35 396 746
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NOT 18 AVSÄTTNINGAR FÖR UPPSKJUTEN SKATT 2020 2019

KONCERN

Uppskjuten skatt, periodiseringsfonder 11 973 806 8 472 285

Uppskjuten skatt, överavskrivningar 394 423 588 023

Uppskjuten skatt, övervärde maskiner 745 300 838 295

13 113 529 9 898 603

NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2020 2019

KONCERN

Garantiåtaganden 1 966 975 2 595 048

1 966 975 2 595 048

MODERFÖRETAG

Garantiåtaganden 1 966 975 2 595 048

1 966 975 2 595 048

NOT 20 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2020 2019

KONCERN

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Skulder till kreditinstitut 56 300 000 59 900 000

Leasing 10 930 297 10 681 855

Övriga skulder 9 563 524 9 222 002

76 793 821 79 803 857

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 0 0

MODERFÖRETAG

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Övriga skulder till kreditinstitut 56 300 000 59 900 000

Övriga skulder 415 000 830 000

56 715 000 60 730 000

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 0 0

NOT 21 CHECKRÄKNINGSKREDIT 2020 2019

KONCERN

Beviljad kreditlimit 92 000 000 98 000 000

Outnyttjad del -66 046 102 -62 996 005

UTNYTTJAT KREDITBELOPP 25 953 898 35 003 995

MODERFÖRETAG

Beviljad kreditlimit 90 000 000 90 000 000

Outnyttjad del -64 046 102 -62 996 005

UTNYTTJAT KREDITBELOPP 25 953 898 27 003 995
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NOT 22 FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT 2020 2019

Entreprenaduppdrag

KONCERN

Fakturerad intäkt 901 052 703 769 912 303

Upparbetad intäkt -863 057 156 -741 616 031

37 995 547 28 296 272

MODERFÖRETAG

Fakturerad intäkt 846 737 807 758 932 378

Upparbetad intäkt -810 275 198 -730 936 026

36 462 609 27 996 352

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2020 2019

KONCERN

Semesterlöneskuld 32 180 636 28 380 732

Sociala avgifter 11 055 249 9 725 261

Upplupen löneskatt 8 172 873 3 902 557

Upplupna löner 1 941 500 1 840 900

Övriga upplupna kostnader 17 126 339 7 407 575

70 476 597 51 257 025

MODERFÖRETAG

Semesterlöneskuld 29 022 339 26 544 948

Sociala avgifter 9 939 543 9 078 137

Upplupen löneskatt 8 016 912 3 902 557

Upplupna löner 1 941 500 1 840 900

Övriga upplupna kostnader 15 526 666 5 938 361

64 446 960 47 304 903
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NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER

KONCERN

Säkerheter ställda till kreditinstitut

Företagsinteckningar checkräkningskredit 92 000 000 98 348 000

Företagsinteckningar skulder till kreditinstitut 70 000 000

Pantsatta aktier i koncernföretag 45 534 690

Säkerheter ställda för annat

Företagsinteckningar för PRI 8 000 000 8 000 000

Summa 215 534 690 106 348 000

MODERFÖRETAG

Säkerheter ställda till kreditinstitut:

Företagsinteckningar checkräkningskredit 90 000 000 90 000 000

Företagsinteckningar skulder till kreditinstitut 70 000 000

Pantsatta aktier i koncernföretag 15 093 036

Säkerheter ställda för annat:

Företagsinteckningar för PRI 8 000 000 8 000 000

SUMMA 183 093 036 98 000 000

NOT 25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2020 2019

KONCERN

FPG/PRI 429 392 423 658

SUMMA 429 392 423 658

MODERFÖRETAG

FPG/PRI 429 392 423 658

SUMMA 429 392 423 658

NOT 26 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION BELOPP

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 64 547 353

Årets vinst 28 288 099

92 835 452

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 

Utdelas till aktieägarna 27 032 000

Balanseras i ny räkning 65 803 452

SUMMA 92 835 452

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

NOT 27 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET SAMT EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Efter räkenskapsårets utgång finns inga väsentliga händelser att rapportera.
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NOT 28 NYCKELTALSDEFINITIONER

NETTOMARGINAL
Resultat efter finansnetto i procent av omsättning.

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

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

SOLIDITET
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

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



7 9

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

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 0

Styrelse

Min revisionsberättelse har  

lämnats den 1 mars 2021

Ingemar Rindstig 
Auktoriserad revisor

Torbjörn Wennberg 
Styrelseordförande

Anna Christina 
Norrström 

 Jennie Claesson

Maria Ingelsson

Lars Svensson
Verkställande direktör

Kjell Karlsson

Bengt-Åke Gustafsson *
Adjungerad arbetstagar-

representant, yrkesarbetare

Eva Engvall *
Adjungerad arbetstagar-

representant, tjänstemän
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Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och kon-

cernredovisningen för Sh bygg sten och anläggning AB 

för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsre-

dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av moderbolagets och koncernens fi-

nansiella ställning per den 31 december 2020 och av 

dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 

årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte håll-

barhetsrapporten på sida 3 med där förtecknade sidor. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-

ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för moderbo-

laget och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-

ligt 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 öv-

rigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina ut-

talanden.

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

ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-

ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild en-

ligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 

direktören ansvarar även för den interna kontroll som 

de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-

visning och koncernredovisning som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-

redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 

direktören för bedömningen av bolagets och koncer-

nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 

när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställan-

de direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 

till att göra något av detta.

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

årsredovisningen och koncernredovisningen som hel-

het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 

lämna en revisionsberättelse som innehåller mina ut-

talanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 

men är ingen garanti för att en revision som utförs en-

ligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekono-

miska beslut som användare fattar med grund i årsre-

dovisningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-

fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisning-

en, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 

utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 

för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en vä-

sentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 

för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-

falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 

eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets in-

terna kontroll som har betydelse för min revision för 

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 

om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-

lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 

och verkställande 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 fortsät-

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sh bygg sten och anläggning AB, org.nr 556051-9232 
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ta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 

en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsbe-

rättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen och koncerrnredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-

ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsre-

dovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsat-

ser 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, struk-

turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-

redovisningen, däribland upplysningarna, och om års-

redovisningen och koncernredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett 

sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisions-

bevis avseende den finansiella informationen för en-

heterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att 

göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 

Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande 

av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina 

uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-

sionens planerade omfattning och inriktning samt tid-

punkten för den. Jag måste också informera om be-

tydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

eventuella 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 koncernre-

dovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning av Sh bygg sten 

och anläggning AB för år 2020 samt av förslaget till dis-

positioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vin-

sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och be-

viljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-

rige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-

tet 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 till-

räckliga och ändamålsenliga som grund för mina ut-

talanden.

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

positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 

förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 

bedömning av om utdelningen är försvarlig med hän-

syn till de krav som bolagets och koncernens verksam-

hetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 

moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoli-

deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-

fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 

och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 

bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange-

lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Den verkställande direktören ska sköta den löpande 

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 

och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 

för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-

melse 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 styrelseledamot eller verk-

ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-

sitioner 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 åtgär-

der eller försummelser som kan föranleda ersättnings-

skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispo-

sitioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 

med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder jag professionellt omdöme och har 
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en professionellt skeptisk inställning under hela revi-

sionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 

sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-

kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

min professionella bedömning med utgångspunkt i risk 

och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 

som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 

överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 

situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-

landen som är relevanta för mitt uttalande om ansvars-

frihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen.

Revisorns yttrande avseende den  
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrappor-

ten på sida 3 med där förtecknade sidor och för att den 

är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-

tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning 

av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 

väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-

ning och omfattning som en revision enligt Internatio-

nal Standards on Auditing och god revisionssed i Sveri-

ge har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 

grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Uppsala den 1 mars 2021

Ingemar Rindstig

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



Sh bygg är ett av Sveriges äldsta familje-

ägda entreprenadföretag som grundades 

1923 av Sven Heribert Svensson och 

idag ägs av barnbarnet Lars Svensson. 

Verksamheten började med stenarbe-

ten. Stenkompetensen och den genuina 

känslan för kvalitet och hantverk finns 

kvar, men Sh bygg har växt och utvecklats 

till ett klassiskt byggmästarföretag med 

egenanställda medarbetare och vi ser oss 

som en stor familj – Sh-familjen. Vi är 

totalentreprenör inom ROT, nybyggna-

tion, betong, mark och anläggning, där 

även trädgårds anläggning ingår. Vi arbetar 

främst med uppdrag Uppland – Uppsala 

och Stockholms län – och riktar oss både 

mot offentliga och privata verksamhets-

drivande kunder. Vi har funnits i snart 100 

år, och siktar mot minst 100 år till.


