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Inledning

Att vilja bidra till samhället, värna om vår jord 
och om varandra. Att göra skillnad även utanför 
vår egen vardag och trygga miljö, är drivkrafter 
som ger frågor inom området för hållbarhet 
en värdig plats i vårt dagliga arbete. Det är ett 
stort ansvar, men tillsammans tror vi på att vi 
kan påverka.

Det börjar med oss själva och där vi ser hur 
våra val kan göra skillnad. Vi fattar alla dagligen 
beslut i vår vardag, stora som små, som  
beroende av vilken väg vi väljer att gå eller hur 
vi behandlar varandra, påverkar vår omvärld.

Genom ett aktivt arbete med ständig ut-
värdering, träder såväl förbättringsområden 
som kvitton fram som visar på resultat. Ingen 
enskild kan göra allt, men tillsammans inom 
bolaget, inom branschen och i samhället, är 
vi övertygade om att vi kan skapa förändring. 
Våra värdeord Glädje, Omtanke och Respekt, 
ska därför genomsyra vår verksamhet inifrån 
och ut.

Solna 2020-07-30

Claes Holmberg
Verkställande direktör, BTH Bygg AB
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Denna redovisning beskriver hur  
BTH Bygg AB arbetar med sina viktigaste 
hållbarhetsfrågor. Målet med redovis- 
ningen är att dela med oss av informa-
tion om vårt hållbarhetsarbete och ge en 
förståelse för resultatet av vårt arbete 
till våra intressenter. 

OM DEN HÄR 
REDOVISNINGEN

Hållbarhetsrapport

Denna hållbarhetsrapport omfattar  
BTH Bygg AB och utgör bolagets formella 
hållbarhetsrapportering enligt årsredo- 
visningslagen. Resultat och information 
avser räkenskapsåret 2019-01-01--2020-
06-30 om inte annat anges.

BTH Bygg AB
Organisationsnummer: 556447-6140
Styrelsens säte: Solna 

Tel växel 08-544 736 00
E-post  info@bthbygg.se
Hemsida www.bthbygg.se

Projekt Rosenlundsparken - Fotograf Seda Göker

    Under perioden 2019-01-01--2020-06-30  
    har BTH Bygg AB genomgått en företags 
    rekonstruktion. Detta har medfört att   
    bolaget ej kunnat ha samma fokus på   
    hållbarheten som tidigare.



med kulturmärkta fastigheter, och utanför 
stadskärnan med funkishus samt i miljon-
programsområden. 

Vår vision är att ha bäst kvalitet i alla led. 
Vår organisation ska uppfattas som  
modern, tillgänglig och professionell. 
Vi ska kontinuerligt skapa bestående 
mervärden för våra kunder.

Oavsett uppdragets storlek, komplexi- 
tet eller omfattning, har BTH Bygg AB 
utarbetade processer och system samt 
specialkompetens som stödjer verksam-
heten inom alla områden. 

Vår affärsidé är att bygga, renovera och 
underhålla fastigheter främst åt publika 
före-tag inom Stor-Stockholm. Vi produc-
erar bostäder och kommersiella lokaler 
både till externa kunder och för försäljning 
och förvaltning. Vi är tillräckligt stora för 
att ta oss an komplexa projekt, men till-
räckligt små för att vara personliga.  

Vi har specialkompetens för komplicerade 
renoveringar och tillbyggnader av sjukhus, 
skolor, offentliga lokaler samt bostäder. 
Vidare besitter vi specialkompetens för 
stambyten med kvarboende och utflyttade 
samt totalrenoveringar av bostäder. 

Vi utför projekt och byggserviceuppdrag 
i de flesta miljöer, både innanför tullarna 

AFFÄRSMODELL

Hållbarhetsrapport





Vi är ett öppet bolag med lång historia, 
där ömsesidig dialog och kommunikation 
prioriteras högt. Relationen till medarbe-
tare och omgivning utgår från moderna 
och jämställda synsätt.

Vi har en vision: Bäst kvalitet i alla led. 
När det gäller våra medarbetare törs 
vi säga att vi redan är där.  Med rätt 
kompetens, stort engagemang och hög 
servicenivå, både mot kunder och kolle-
gor, fokuserar alla på att bidra med sin 
del för att säkerställa bästa kvalitet i alla 
delar av verksamheten.

Vi fokuserar på att ge motiverade  
medarbetare möjlighet till att utvecklas. 
BTH Bygg AB är ett modernt byggbolag 
som strävar efter att ständigt ligga i 
framkant som arbetsgivare och hos våra 
kunder. Bolaget har successivt vuxit 
sig större och större till den storlek vi 
är idag. Vår målsättning är att kunna 
erbjuda en sund, god och stimulerande 
arbetsmiljö för alla våra medarbetare 
och vår omgivning. Genom att bedriva 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete på 
alla nivåer reduceras och elimineras 
risker för ohälsa och skador.

HÅLLBARHET 
FÖR BTH BYGG

Hållbarhetsrapport
 

Intressentdialog och väsentlighetsanalys
BTH Bygg har genomfört intressent- 
dialog och väsentlighetsanalys i syfte att 
identifiera våra mest väsentliga hållbar-
hetsområden. Dessa områden ligger till 
grund för vårt hållbarhetsarbete liksom 
denna hållbarhetsredovisning. 

Intressentdialogen genomfördes med hjälp 
av onlineenkät och intervjuer med medar-
betare, kunder, underentreprenörer,  
studenter från KTH samt styrelse och 
ägare. Baserat på resultatet från intressent- 
dialogen har våra mest väsentliga fokus-
områden identifierats: 

• Avfallshantering

• Energianvändning i projekt

• Kemikaliehantering

• Hälsa och säkerhet i arbetet

• Mångfald och inkludering

• Mänskliga rättigheter

• Anti-korruption

Sid 5



Hållbarhetsrapport

AVFALLSHANTERING Bygg- och anläggningsbranschen ge-
nererar stora mängder avfall. Korrekt 
hantering av avfall samt minimering av 
mängden som uppkommer, är några av 
våra största utmaningar avseende vår 
generering av växthusgaser och den 
negativa påverkan på klimatet som detta 
medför. Det medför också risker att nyttja 
ändliga naturresurser som ska räcka till 
för kommande generationer. Med denna 
bakgrund kommer ett stort ansvar för 
BTH Bygg att hantera det uppkomna 
avfallet på rätt sätt. 

Planering i ett tidigt skede av projekten 
är en förutsättning, varför en avfallsplan 
för varje projekt upprättas med hänsyn 
till projektets unika förutsättningar. 
Planen är ett levande dokument som 
revideras vartefter projektet går in i nya 
faser. 

För hantering av avfall säkerställer BTH 
Bygg att ansvarig entreprenör har rätt 
utbildning, intyg och certifikat för att 
hantera det specifika avfallet. Både plats-
chefer, arbetsledare och entreprenadin- 
genjörer går en obligatorisk miljöut- 
bildning som bland annat ger kunskap om 
vikten med en korrekt avfallshantering 
och hur det ska genomföras i praktiken. 

BTH Bygg har för 2020 satt upp miljömål 
som syftar till att aktivt öka andelen 
avfall som materialåtervinns, samt bidra 
till en minimerad miljöpåverkan genom 
smart planerade transporter. Under året 
kommer handlingsplaner att upprättas 
för att nå målen. Avfallsmängden för 
de olika fraktionerna följs månadsvis 
upp genom statistik från leverantörerna 
för avfallshanteringen. Årligen görs en 
bolagsövergripande analys av mängden 
avfall för de olika fraktionerna, och mil-
jömål stäms av och eventuella åtgärder 
beslutas.

Då det finns underentreprenörer på 
byggarbetsplatserna som inte pratar 
svenska har BTH Bygg arbetat för att 
förbättra informationstillgängligheten 
på relevanta språk så att samtliga på 
byggarbetsplatsen har förståelse för 
hur avfall ska sorteras. Det är viktigt att 
medvetandegöra varför och hur avfall 
ska sorteras, vilket i första hand ska 
göras vid källan för att undvika behov av 
eftersortering. BTH Bygg arbetar även 
med att minska mängden avfall som 
uppkommer, till exempel genom att inom 
ROT och där det är möjligt, ta tillvara 
på byggvaror som går att återanvända i 
projekten.
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I takt med utvecklingen av mer energi-
smarta lösningar inom framförallt in-
stallationsområdet har gått framåt, har 
energianvändningen minskat betydligt 
under byggnaders driftfas och därmed 
dess livstid. Fokus flyttas därför mer och 
mer till den energi som används under 
byggskedet där det dessutom finns stora 
förbättringsmöjligheter. 

BTH Bygg är certifierade enligt verksam-
hets- och produktcertifieringssystemet 
BF9K. 2015 kompletterades kraven i sys-
temets certifieringsregler med avseende 
på uppföljning av energiförbrukningen 
under byggskedet, något som imple-
menterats och idag är en naturlig del av 
arbetsprocessen på BTH Bygg.

Vid det tidiga planeringsmötet för res-
pektive projekt beslutas om energi- 
besparande åtgärder under byggtiden. 
Målet är att minska energianvändningen 
genom medvetna val. I många projekt 
har BTH Bygg högt ställda krav från 
kunder och uppdragsgivare, vilka i sin tur 
vidareförmedlas till underentreprenad. 

ENERGIANVÄNDNING
I PROJEKT

BTH Bygg har under de senaste åren 
sett en trend i att allt högre miljökrav 
ställs från kunder, vilket ses som posi-
tivt. Kraven följs i vissa projekt upp av 
kunden genom miljörevisioner. 

BTH Bygg har högt ställda interna krav 
och genomför regelbundet miljöronder i 
varje projekt. Här är bland annat energi-
användningen inkluderad. BTH Bygg har 
även upprättat stöddokument som ger 
råd kring energieffektiva val, så som typ 
av belysning och bränsle. 

Det ställs också externa krav på miljö- 
klassning av de fordon som används. En 
stor möjlighet att förbättra energieffek- 
tiviteten finns vid val av installationer, 
men här är BTH Bygg ofta styrda och få 
möjligheter finns att påverka installa-
tionsval. 

För de projekt där BTH Bygg själva står 
för elförbrukningen under byggskedet, 
samlas data in och sammanställs årligen. 
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Projekt Lyngsåsa, Dalarö



KEMIKALIE-
HANTERING

På alla byggarbetsplatser ska det finnas 
säkerhetsdatablad för produkter med 
kemiskt innehåll. BTH Bygg ställer hårda 
krav på att även underentreprenörer  
följer detta, vilket följs upp på avstäm- 
ningsmöten och kontrolleras vid miljö-
ronder. En sammanställning upprättas 
över de kemikalier som används på  
byggarbetsplatsen. Detta sker på samt-
liga projekt och sammanställningen 
kompletteras under projektets gång.  

I syfte att bidra till utfasningen av farliga 
ämnen använder BTH Bygg Byggvaru- 
bedömningens miljödatabas. Här görs en 
bedömning av produkten utifrån miljö- 
och hälsoaspekter samt på miljöpåver-
kan under livscykeln. Rekommenderade 
eller accepterade byggvaror ska använ-
das, och de som enligt bedömningen 
bör undvikas skall i de fall de används 
föregås av en dokumenterad och god-
känd avvikelserapport där motivering 
anges. I de projekt som startade, pågick 

eller avslutades under räkenskapsåret 
registrerades över 1 000 olika byggvaror 
enligt databasens bedömningskriterier. 
Av  
dessa var 5 % klassificerade som  
produkter som skall undvikas men  
som undantagits förbud. 

Brister i kemikaliehantering innebär 
såväl risk både för de verksamma på 
byggarbetsplatsen, BTH Byggs perso- 
nal och underleverantörer, som risk för 
läckage och spill av farliga ämnen till 
omgivande mark och vatten. BTH Bygg 
har tydliga rutiner för hur kemikalier 
ska hanteras och var de får hanteras. En 
viktig del är också att föra en loggbok 
över hanterade kemikalier så att det för 
framtiden är känt vilka kemikalier som 
finns i byggnader, eftersom ämnen kan 
få en ny riskklassificering långt efter 
projektet är avslutat.

Hållbarhetsrapport
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HÄLSA OCH 
SÄKERHET I 
ARBETET

Bygg- och anläggningsbranschen är risk-
fylld och en säker arbetsmiljö är därför 
av yttersta vikt för BTH Bygg. I början av 
varje projekt genomförs en riskanalys för 
att identifiera de specifika arbetsmiljö- 
och säkerhetsriskerna utifrån det unika 
projektets förutsättningar. Riskanalysen 
uppdateras kontinuerligt allt eftersom 
projekten fortskrider i nya faser. 

På varje projekt genomförs skydds-
ronder regelbundet. BTH Bygg uppma-
nar, som en del av det förebyggande 
säkerhetsarbetet, samtliga som befinner 
sig på byggarbetsplatserna att rappor- 
tera riskobservationer och tillbud så att 
olyckor och säkerhetsbrister kan före-
byggas, detta gäller såväl egen personal 
som underentreprenörer. 

För att förenkla rapporteringen och 
öka tillgängligheten har BTH Bygg 
under 2019 infört ett digitalt rapporter-
ingssystem. För att säkerställa att såväl 
medarbetare som underentreprenörer 
är behöriga att genomföra riskabla 
arbetsuppgifter säkerställs att personen 
har erforderlig utbildning för arbetet. 
Här måste relevanta certifikat och intyg 
uppvisas innan arbetet får påbörjas. För 
BTH Byggs egna medarbetare finns en 
utbildningsplan som tillser att alla me-
darbetare får rätt utbildning. 

Under 2019 års medarbetarundersökning 
framkom att det finns medarbetare som 
upplever sig ha en hög arbetsbelastning. 
Pressade tidsplaner och korta ledtider 
som kan vara svåra att påverka medför 
risker för den psykosociala arbetsmiljön 
då det riskerar att generera en ökad 
arbetsbelastning. 
BTH Bygg har därför upprättat handlings- 
planer med åtgärder och har satt som 
mål att förbättra resultatet i medarbe-
tarundersökningen inom områden som 
kunskapsdelning, arbetsbelastning och 
hantering av kränkande särbehandling. 

Sid 10



Projekt Brf Allén, Steninge Slottsby
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MÅNGFALD OCH 
INKLUDERING

Att rekrytera kompetent personal och få 
in fler kvinnor på chefspositioner, är en 
utmaning inte bara för BTH Bygg men för 
hela byggbranschen. Det är också viktigt att 
det finns förebilder för alla, samt att visa 
på möjligheter för framtida medarbetare. 
För befattningar i ledande positioner krävs 
en ökad medvetenhet och kompetens inom 
frågor som rör inkludering, mångfald och 
jämställdhet. 

Som en aktivitet i arbetet har BTH Bygg 
tillsatt en arbetsgrupp för mångfald- och 
jämställdhetsfrågor, i syfte att verka som 
ett forum vikt för dessa frågor. Gruppen ska 
bidra till att säkerställa integration i verk-
samhetens alla delar, där vissa avdelningar 
nått högre mognadsgrad än andra. Vidare 
syftar gruppen till att medvetandegöra, 
strukturera och utveckla arbetet och 
samtidigt vara omvärldsbevakande, lyfta 
branschaktiviteter och ta del av frågorna 
på arbetsplatsen. Gruppen rapporterar till 
ledningsgruppen.

BTH Bygg har en policy för jämställdhet och 
diskriminering som styr Bolagets arbete. 
Vidare finns en personal- och en chefshand-
bok vilka är tillgängliga för medarbetarna 
via företagets intranät.

En workshop har genomförts i Lednings-
gruppen på temat inkludering, mångfald 
och jämställdhet. Resultatet är en Hand- 
lingsplan med mål och aktiviteter som  
kommer att genomföras under 2020.  

Syftet är att integrera frågorna i hela verk-
samheten och arbeta för Nolltolerans mot 
kränkande beteende, ökad medvetenhet 
och en beteendeförändring. 
 
Det  har också startats en serie interna 
workshops på temat ”Stoppa machokul-
turen”. Här diskuterar medarbetare 
bemötande, hur man behandlar varandra 
och vilket språkbruk som används. Syftet 
är att öka medvetenheten i organisationen 
och vidare att sprida förhållningssättet till 
underentreprenörer. Diskussionerna syftar 
vidare till att ge chefer inom bolaget en 
förståelse för hur medarbetare upplever 
situationen på projekt och såväl förståelse 
för varandras olikheter som insikter om 
ansvar bland medarbetarna förväntas på så 
sätt öka. 

På BTH Bygg råder det nolltolerans mot 
diskriminering och trakasserier. Under året 
har BTH Bygg arbetat för att tydliggöra för 
medarbetarna hur de går tillväga om de 
blivit utsatta för t.ex. sexuella trakasse- 
rier.  Detta med bakgrund av resultatet från 
tidigare års medarbetarundersökningar, då 
det framkom att det fanns en viss osäker-
het i var man kan vända sig vid kränkande 
särbehandling.

BTH Bygg genomför även regelbundna 
lönekartläggningar för att identifiera  
osakliga löneskillnader.

Antal anställda antal

Kvinnor 5

Män 45

Totalt 50

Könsfördelning i % totalt  procent

Kvinnor 10 %

Män 90 %

Könsfördelning i % tjänstemän

Kvinnor 20 %

Män 80 %

Könsfördelning i % styrelse  procent

Kvinnor 0 %

Män 100 %

Könsfördelning i % ledningsgrupp

Kvinnor 12 %

Män 88 %
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Åldersfördelning totalt  antal

<=29 år 2

30-49 år 25

50-65 år 23

>= 66 år

Medelålder 46,4 år

FÖRDELNING AV ANSTÄLLDA - juni 2020
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BTH Bygg har många leverantörer av 
både varor och tjänster, där arbets- 
kraftsrörlighet och många leverantörsled 
kan innebära risk för brott mot mänsk-
liga rättigheter. BTH Bygg är i enlighet 
med gällande kollektivavtal åtagna att 
säkerställa miniminivåer på löner och  
arbetar bara med leverantörer som 
också är fackligt anslutna för att säker-
ställa att även underentreprenörer har 
goda arbetsvillkor. 

Idag ställs inte bara miljömässiga krav på 
aktörer i byggbranschen utan även sociala 
krav, något som BTH Bygg ställer sig 
bakom. Merparten av de byggvaror som 
hanteras och byggs in i projekten finns 
bedömda i databasen Byggvarubedöm-
ningen. I databasen finns även möjlighet 
för leverantörerna att själva göra en 
social självskattning i syfte att bidra till en 
förbättrad situation för de arbetstagare 
som producerar byggvaror runtom i 
världen. Med hjälp av verktyget kan de 
visa på goda förhållanden och villkor 
för anställda och kriterierna bygger på 

Hållbarhetsrapport

MÄNSKLIGA  
RÄTTIGHETER

internationellt erkända konventioner med 
tyngdpunkt på mänskliga rättigheter, 
så som ILOs åtta kärnkonventioner och 
FNs allmänna förklaring om de mänsk-
liga rättigheterna. Självskattningen är 
frivillig, men BTH Bygg uppmuntrar sina 
leverantörer att fylla i den med stöd från 
gällande  inköpspolicy.

BTH Bygg har idag inga uppgifter på 
antal materialleverantörer som använt 
sig av verktyget för självskattning av 
social hållbarhet men kommer att göra 
uppföljningar för att i framtiden kunna 
premiera de som väljer att genomföra 
och registrera sin verksamhet inom  
dessa områden.
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Samhällsbyggnadssektorn har länge ut-
pekats som en sektor där risker för affärs- 
oegentligheter är stora. BTH Bygg har som 
medlemmar i Sveriges Byggindustrier  
undertecknat en uppförandekod, som 
bland annat innebär ett åtagande att 
agera för sund konkurrens, inte bjuda på 
eller ta emot mutor samt motverka svart 
arbetskraft. Uppförandekoden gäller såväl 
internt som i förhållande till kunder och 
leverantörer. 

Koden har kommunicerats till inköpare, 
affärschefer och medarbetare, alla ska 
känna till samt agera enligt innehåll i 
uppförandekoden.

Hållbarhetsrapport

ANTI-
KORRUPTION

BTH Bygg har också en inköpspolicy till 
stöd vid val av underentreprenörer. Un-
derentreprenörer kontrolleras noggrant 
innan de kontrakteras, mot bakgrund av 
såväl fackliga som skattemässiga upp- 
gifter där de efter kontroll registreras i 
ett leverantörsregister. Sveriges Byggin-
dustrier har en visselblåsarfunktion som 
BTH Bygg som medlemmar kan använda 
i råd och stöd i affärsetiska frågor eller 
om oegentligheter misstänks. Under 
räkenskapsåret har inga fall av korrup-
tion upp- 
dagats.

Sid 16





Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i BTH Bygg AB, org.nr 556447-6140.

 

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och för att den är  

upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

 

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten 

har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 

Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

 

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

 

Ort och  datum

Auktoriserad revisor

Revisors uttalande
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