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MVB:s verksamhet är koncentrerad till staden vilket gör oss till  

en bidragande aktör i skapandet av framtidens stad. Med det  

följer ett ansvar som omfattar mer än bara minskad miljö- och  

klimatpåverkan. De som bor och verkar i byggnader vi byggt  

ska må bra. Våra medarbetare ska känna att de har en trygg och 

jämställd arbetsplats och vi ska vara en god samhällsaktör genom 

att bidra till en positiv utveckling i de regioner vi verkar i.

MVB:S AFFÄRSMODELL

MVB:s affärsidé är att bedriva bygg- och anläggningsverksamhet  

i våra tre storstadsregioner. Vi ska växa med lönsamhet genom  

att förena det lokala bolagets närhet till kunden med det stora  

bolagets kapacitet. Vår vision är att vara ett av Sveriges mest  

attraktiva byggföretag för våra kunder, medarbetare och ägare. 

MVB:S HÅLLBARHETSARBETE

Vi är övertygade om att hållbart byggande är framtiden. Därför  

ska det genomsyra hela vår verksamhet och omfatta såväl  

minskad miljöpåverkan, sociala aspekter som sund ekonomi.  

Som grund för vårt arbete ligger de globala mål för hållbar  

utveckling, Agenda 2030, som FN antog 2016 och Sveriges  

Riksdags klimatmål för vår miljö från 1999 och 2005. 

På följande sätt ska MVB:s hållbarhetsarbete skapa mervärde  

för våra beställare, anställda och samhället samt minska påverkan 

på vår miljö:

 Miljömässig hållbarhet

 • Verka för minskad energianvändning och  

  mindre utsläpp av växthusgaser.

 • Bygga med hållbara material. 

 • Arbeta resurseffektivt och minimera avfall.

 Social hållbarhet

 • Tillhandahålla trygga och säkra arbetsmiljöer.

 • Främja fysiskt och psykisk hälsa.

 • Främja mångfald och jämlikhet på våra arbetsplatser.

 • Vara en god samhällsaktör i de regioner vi verkar i.

 Ekonomisk hållbarhet

 • Ingå sunda affärer med lönsamhet och god tillväxt.

 • Skapa långsiktiga relationer med våra beställare.

 • Leverera med kvalitet och hållbara lösningar.

 • Främja utvecklingen av metoder och teknik som  

  bidrar till hållbarhet.

Staden har lockat och samlat människor i alla tider och varit grunden för ekonomisk utveckling och 

kulturella framsteg. Urbaniseringen har sedan dess fortsatt i hög takt och inga tecken finns på att den 

ska avta. Idag står våra städer inför stora utmaningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling 

och ett hållbarare utnyttjande av resurser, minskad miljö- och klimatpåverkan samt att hantera globala 

frågor såsom migration, trygghet och sociala klyftor.

Hållbara städer för  
många generationer
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MVB:S MÖLJLIGHET TILL PÅVERKAN,  
UTAN RANGORDNING
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Arbetsplatsolyckor

Sjukfrånvaro

Medvetna materialval

Kompetensutveckling

Sponsring

Miljöklassade fordon

Energianvändning

Miljöcertifiering

Könsfördelning

Åldersfördelning

Friskvård och  
hälsoundersökning

REGELVERK

MVB har formulerat ett antal policys för verksamheten som fast- 

ställer hur vi ska bidra till en hållbar utveckling. Dessa omfattar  

bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, likabehandling och etik.  

Våra policys finns att läsa på vår hemsida www.mvbab.se.

MVB:s hållbarhetsarbete styrs även av andra faktorer såsom  

branschens överenskommelser och lagstiftningen. Arbetsmiljö- 

lagen, miljöbalken, plan- och bygglagen är exempel på lagar vi måste 

förhålla oss till i vårt arbete. För miljöcertifierade byggnader tillkom-

mer ytterligare regelverk, liksom de krav som att arbeta i enlighet 

med BF9K innebär.

BF9K

MVB arbetar i enlighet med BF9K, ett lednings- och produktcerti- 

fieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö, och arbetmiljö. BF9K 

fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men systemet är 

direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.  

En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i  

projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, 

BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

BF9K ger våra beställare en trygghet att rätt kvalitet, hänsyn till 

miljön, god arbetsmiljö och att dokumentation av projektets genom- 

förande efterlevs. MVB har i alla sina regioner en anställd KMA- 

ansvarig för arbetet kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

PRIORITERADE OMRÅDEN 

MVB:s hållbarhetsarbete påverkar och påverkas av anställd  

personal, fackförbund, beställare, underentreprenörer, leverantörer 

och myndigheter. För att få en förståelse för vilka hållbarhetsfrågor 

som har betydelse och påverkar respektive grupp, har vi genomfört 

en väsentlighetsanalys. 

Väsentlighetsanalysen ger en bra överblick över vilka frågor vi ska 

prioritera utifrån MVB:s miljömässiga, sociala och ekonomiska påver-

kan, företagets strategi och dess betydelse för intressegrupperna. 

OM MVB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

MVB:s hållbarhetsredovisning omfattar alla bolag inom MVB-koncernen 

och är framtagen i enlighet med gällande ÅRL (Årsredovisningslag). 

Redovisningen omfattar information rörande vårt hållbarhetsarbete 

inom miljö, ekonomi och sociala förhållanden.



BOJENS FÖRSKOLA, MALMÖ

Anläggning av skol- och lekområde. Området har järnväg som tema efter de lokstallar som tidigare fanns på plat-

sen. Stenbeläggning i form av järnvägsspår, gatubelysning skapad av järnvägsbalkar och stålbalkar med armering 

för klätterväxter är några av de detaljer som använts.
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MVB:s miljöpolicy omfattar bland annat effektiv produktion, käll- 

sortering, smarta materialval och miljökrav på våra leverantörer. 

Nedan redovisas några områden som vi arbetar med för att upp- 

fylla vår miljöpolicy. 

GRÖNA ELAVTAL

Ett av våra miljömål är att alla våra kontor och byggarbetsplatser  

ska ha el från förnybara källor såsom sol, vind och vatten. Arbetet 

med att se över och förnya företagets elavtal påbörjades under året. 

LÅG ENERGIANVÄNDNING

Genom att bygga hållbart bidrar vi till att sänka energianvändningen 

för projektets framtida drift. MVB:s färdigställda nyproduktioner under 

2016 och 2017, har en uppskattad energianvändning som är drygt  

30 % under Boverkets byggregler (BBR). Energianvändningen för 

avslutad nyproduktion under året som gått hamnade på 77 %, jämfört  

med föregående års siffra på 66 %. Anledningen till att den projekt- 

erade energianvändningen har ökat beror på nya byggregler som är 

något tuffare än tidigare samt att vissa beställare enbart önskar att 

myndighetskraven tangeras i projektet. 

LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

Inköp från lokala samarbetspartners och leverantörer, direktleverans 

från tillverkande fabrik och noggrann planering av transporter är 

några metoder vi använder oss av för att minska vår klimatpåverkan 

i samband med produktion.

Vi har som mål att alla våra tjänstebilar ska vara elhybrider och  

att våra kontor ska ha parkeringsplatser som är försedda med ladd- 

stolpar. Vi har inte nått dit än, men är på god väg. Under året ökade 

andelen tjänstebilar som är miljöklassade från 30,5 % till 40,8 %.  

Ökningen beror dels på att nya bilar är utrustade med mindre  

motorer, dels att de nya bilarna är hybrider.

Videomöten framför fysiska resor och att uppmuntra våra med- 

arbetare att vid resor välja tåg framför flyg och bil, är ytterligare  

sätt för oss att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Vid lokala  

möten där cykelavstånd råder kan våra medarbetare dessutom 

nyttja våra nya företagscyklar.

MEDVETNA MATERIALVAL

Redan i kalkyl- och projekteringsfasen arbetar vi med att välja  

sunda material och konstruktionslösningar som ska bidra till en 

miljömässigt hållbar byggnad. 

Eftersom material kontrolleras i någon av de tre databaserna  

Byggvarubedömningen, Sunda hus eller Basta, minimerar vi  

risken att bygga in farliga ämnen. Med farligt ämne avses bland 

annat ämne som kemikalieinspektionen klassar som utfasnings- 

ämne och riskminskningsämne.

MATERIALDOKUMENTATION 

Det är vårt ansvar som entreprenör att erbjuda våra beställare 

möjligheten att få en fullständig dokumentation över inbyggda 

produkter i deras fastighet. Det ger en översikt av vilka produkter 

som finns, var det finns och i vilken omfattning. Dokumentationen 

möjliggör en eventuell framtida sanering och omfattar även material 

som används av alla våra leverantörer och underentreprenörer.

AVFALL OCH ÅTERVINNING

Miljömedvetenhet ska gälla såväl på våra kontor som på våra bygg-

arbetsplatser. Minimering av pappersutskrifter och avfallssortering 

är några åtgärder som appliceras på våra kontor för att förbättra 

resursanvändningen. 

På våra byggarbetsplatser har vi avtalade partners som för statistik 

över avfall. När avfallet inte kan sorteras på plats, sker detta på  

avtalad avfallsanläggning. För att minska mängden emballage  

verkar vi för ökade krav hos våra leverantörer att både packa  

smartare och att ta tillbaka emballaget för återvinning. Ökad käll- 

sortering av restprodukter samt återvinning av material på våra 

byggarbetsplatser, är områden som vi kommer att arbeta med  

under kommande år i syfte att nå ännu bättre resultat. 

MILJÖCERTIFIERADE PROJEKT

MVB arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling och bygger 

enligt de flesta miljöklassificeringarna som används i branschen. 

Bland pågående projekt kan nämnas:

Kv Priorn 5 i Malmö, ett kontorshus som byggs med nivå Platinum 

i det amerikanska miljöcertificeringssystemet LEED. Certifieringen 

innebär bland annat mycket noggranna materialval och dokumen-

tation samt stort fokus på smarta energilösningar. Projektet ska vara 

färdigt under 2020. Beställare är Vasakronan.

Hjorthagshallen i Stockholm, en multihall i två plan som byggs med 

kraven för Miljöbyggnad Guld och passivhus. Det innebär att den 

uppförs med lokal energiproduktion i form av solceller, grönt tak 

samt godkända byggmaterial enligt de miljökrav som staden ställer 

på nya byggnader i Norra Djurgårdsstaden. Hallen uppförs med 

inriktning passivhus enligt den svenska FEBY-normen. Hallen är klar 

våren 2019. Beställare är Stockholm Stad, Fastighetskontoret.

Backa Brunnsbo i Göteborg, ett av Göteborgs största energibe- 

sparingsprojekt och ett led i beställarens långsiktiga hållbarhets- 

arbete. Projektet består av tre flerfamiljshus från 60-talets miljon- 

program som totalrenoveras för att bli energieffektiva och miljö- 

vänliga. Projektet kommer att resultera i sänkta driftskostnader  

och ett jämnare och skönare inomhusklimat för de boende.  

Husen ska vara klara under 2019. Beställare är Stena Fastigheter.

Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attrak-

tiv och grön livsmiljö. Vi vill vara en förebild i branschen för grönt byggande. Det innebär att vi i våra 

byggprojekt ska verka långsiktigt för att förebygga föroreningar och minimera negativ miljöpåverkan. 

Miljö och energi



NYA GLÄNNINGESKOLAN, LAHOLM
Skola F-6 som byggs som Passivhus enligt Darmstadtnormen.

SJÖLUNDA SKOLA, LIDKÖPING
Skola F-9 certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.
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Passivhus är en byggteknik för att skapa 

energisnåla hus. Metoden omfattar en 

minimering av värmeförluster genom  

bra isolering och specialfönster, effektiv 

ventilation samt genom att tillvarata värme 

från de som vistas i huset, elektiska appa-

rater, belysning och instrålad sol. Det blir 

därför viktigt att minimera köldbryggor, 

något som lätt kan uppstå vid bland an-

nat rörledning och dragning av elkablar.  

Nya Glänningeskolan kommer även att  

ha tilläggsvärme i form av bergvärme  

vid riktigt kalla dagar. Skolans energi- 

förbrukning beräknas landa på  

8 - 10 kWh/(m2, år), vilket är betydligt  

under gränsnivån för passivhus som  

ligger på 15 kWh/(m2, år). 

För att uppfylla passivhusets höga krav 

måste man även projektera så att man 

inte släpper in för mycket värme som 

sedan måste kylas bort.  

Ett passivhus ska även vara ytsmart,  

det vill säga ha ett förhållande mellan 

fasadyta och golvyta som är energi- 

optimalt. Nya Glänningeskolan byggs 

därför som två enkla huskroppar i två 

plan som möts i en gemensam entré. 

Planlösningen kommer vara funktionell 

och flexibel för att tillgodose nuvarande 

och framtida verksamhetsbehov. Till  

skolan byggs även en idrottshall, även 

den som passivhus.

Skolan är klar sommaren 2019.  

Beställare är Laholms kommun.

Lidköpings kommun har tagit ett aktivt 

beslut att alla nybyggnationer åt kom-

munen ska byggas enligt Miljöbyggnad 

Silver. Certifieringen innebär högre miljö- 

krav än Boverkets byggregler. Vid miljö- 

certifiering Miljöbyggnad mäts huset 

utifrån sexton olika värden, till exempel 

energianvändning, luftkvalitet, ventilation, 

ljudnivå, insläpp av dagsljus och fukt- 

nivåer. En viktig del i certifieringen  

är dokumentation av inbyggda bygg-

nadsmaterial och att inga otillåtna  

kemikalier existerar.

För Sjölunda skola innebär certifieringen 

bland annat att uppvärmningen sker  

genom bergvärme och att skolan är 

försedd med sedumtak och en sol- 

energianläggning. Sedumtak har många 

fördelar, bland annat absorberas vatten 

vilket minskar risken för översvämningar 

i dagvattensystem. Sedum har även bra 

isoleringsförmåga vilket skapar en jämn- 

are inomhustemperatur, renar luft, skyd-

dar husets tätskikt, dämpar ljud och bidrar 

till biologisk mångfald.

Sjölunda skola var inflyttningsklar i 

början på 2018. Beställare var Lidköpings 

Kommun.

HOVÅS HILLS, GÖTEBORG
Två flerfamiljshus byggda med certifiering 
Miljöanpassat byggande i Göteborg.

Programmet Miljöanpassat Byggande är fram- 

taget av Fastighetsnämnden i Göteborg, i syfte 

att verka för en hållbar utveckling och energi- 

snålt byggande i kommunen. Programmet är 

indelat i ett antal sakområden med beständighet 

i fokus, det vill säga att byggnaden ska ha lång 

livslängd. 

Andra områden som berörs i programmet är till 

exempel hälsa och inomhusklimat, fuktskydd, 

bullerskydd och miljöpåverkan. Med det sist- 

nämnda menas att byggnaden ska ha så lite 

påverkan på miljön som möjligt under både 

produktions- och brukstid. Det ombesörjer allt 

från att byggnaden ska ha godkända material 

enligt Byggvarubedömningen, att alla fordon 

och maskiner under byggtiden ska ha godkända 

drivmedel, att det finns rutiner för förvaring av 

miljöskadligt avfall till krav på att skydda befint-

lig vegetation och ha energieffektiva installa- 

tioner och vitvaror.

Hovås Hills färdigställdes september 2018. 

Beställare var Sverigehuset Göteborg AB.



MILJÖBYGGPROGRAM SYD
Tingdammsskolan, Oxie  
Nybyggnad skola och idrottshall

MILJÖBYGGNAD SILVER
Internationella skolan, Lund    
Om och tillbyggnad av skola 

Kolla Parkstads förskola,  
Kungsbacka     
Nybyggnad förskola

Sjölunda skola, Lidköping  
Nybyggnad skola

Nya Majåkerskolan, Lidköping   
Nybyggnad skola

MILJÖANPASSAT BYGGANDE  
I GÖTEBORG
Hovås Hills, Göteborg  
Nybyggnad flerfamiljshus

ANDEL TJÄNSTEBILAR I MVB KLASSADE 
SOM MILJÖBILAR

41 %

Andelen är ett viktat värde för samtliga MVB-bolag och enligt de byggregler 
som gällde vid respektive bygglovsansökan. 

2017: 31 %
2016: 39 %

2017: 66 %
2016: 66 %

Definition av miljöbil är den som enligt Vägskattelagen (2006:227) gällde vid 
införskaffandet.

PROJEKTERAD ENERGIANVÄNDNING 

77 %

GENOMFÖRDA PROJEKT MED NÅGON TYP AV  
MILJÖKLASSIFICERING 2018

 39
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NOLLVISION MOT OLYCKOR  

En byggarbetsplats har ständig aktivitet och rörelse vilket kan  

vara förenat med en ökad risk för skador för den enskilda med- 

arbetaren. En säker arbetsplats har därför högsta prioritet. Vi efter- 

strävar att alla ska arbeta och agera med säkerheten i främsta rum-

met. Tillsammans med Sveriges Byggindustrier är vi med och verkar 

för en nollvision mot arbetsplatsolyckor.

Förutom den arbetsmiljöstandard som samhället angivit i lagstiftning 

liksom överenskommelser som gjorts mellan arbetsmarknadens 

parter, har vi i vår arbetsmiljöpolicy fastlagt de säkerhetsrutiner 

som ska gälla på alla våra byggarbetsplatser. Här ingår till exempel 

ordnings- och skyddsregler, larmlista, protokollmall vid skyddsronder 

och rutiner för handhavande av kemiska produkter. Alla MVB-bolag 

har en KMA-ansvarig (kvalitet, miljö och arbetsmiljö), en viktig del 

i deras arbete är identifiering av potentiella risker, föreslå förbätt-

ringsåtgärder samt implementera och följa upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM). En säker arbetsplats är en återkommande 

punkt till exempel vid våra produktionsmöten. 

Arbetet mot en nollvision går i rätt riktning men kräver ytterligare 

insatser för att nå målet. Under 2018 har den totala olycksfrekvensen 

minskat från 5,7 % till 4,2 %. Tillbudsfrekvensen har halverats, från  

3,2 % till 1,6 %. 

HÖG FRISKHETSNÄRVARO 

God fysisk och psykisk hälsa bland våra anställda är a och o för vår 

verksamhet. Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder såsom 

god arbetsmiljö och friskvård för att hålla en hög friskhetsnärvaro. 

Alla medarbetare erbjuds en återkommande hälsoundersökning. 

Andelen personer som utnyttjar den möjligheten är mycket hög. 

Trivsel- och utvecklingssamtal är rutiner vi har för att fånga upp  

och åtgärda eventuell psykisk ohälsa.

Positivt i vårt hälsoarbete är att andelen anställda som utnyttjar 

frisvårdbidraget har ökat för tredje året i rad. Vi har även införskaffat 

företagscyklar för att uppmuntra fler att ta cykel istället för bil när 

cykelavstånd råder. Vi sponsrar även aktiviteter såsom Vasaloppet, 

Toughest och andra motionslopp. Trots positiv trend kommer vi  

fortsätta att arbeta för att få fler att anamma en aktivare livsstil.

HÖG TRIVSELFAKTOR

Vår inställning är att det ska vara roligt att gå till jobbet och vi  

lägger ner mycket arbete på att få alla att känna sig inkluderade  

och sedda. Som verktyg för att stämma av hur företagen och  

våra medarbetare mår samt identifiera och agera för att vidta för-

bättringar, genomförs årligen medarbetarsamtal samt medarbetar-

undersökningar med regelbundna intervaller.

SAMHÄLLSENGAGEMANG MED LOKAL PRÄGEL

MVB:s affärsidé består av lokal verksamhet med goda och nära  

relationer till beställare och marknad. Vårt samhällsengagemang  

går hand i hand med vår strategi. Vi har valt att ge vårt stöd till  

organisationer och föreningar vars verksamhet är positiv för de  

regioner vi verkar i, samt till projekt som ligger i linje med MVB:s 

vision att vara en god samhällsmedborgare och arbetsgivare.

MVB:s arbetsplatser ska präglas av hög trygghet och trivsel för alla medarbetare, underentreprenörer, 

leverantörer och beställare. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska må bra, känna samhörighet 

och arbetsglädje. Vår kultur är familjär och i takt med att vi växer kommer vi värna om att den andan 

ska bestå.

Säkerhet, hälsa och trivsel
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MVB OCH NÄRINGSLIVET MÖTER 

FÖRORTEN

MVB var representerat under Närings-

livet Möter Förorten, en event-baserad 

rörelse för integration och mot segre-

gation. Syftet med eventet är att föra 

samman människor som inte möts så 

ofta, om ens aldrig, och få dem att mötas 

och lära känna varandra på lika villkor. 

Huvudeventet är en schackturnering i 

par där varje näringslivsrepresentant pa-

ras ihop med en ungdom från förorten. 

Paren samarbetar genom att spela vart-

annat drag utan att konversera sinsemel-

lan om dragen men gärna om annat.

MVB representerades av Lars Göran 

Eklund som tävlade med Nabil Dogan 

från Gunnetorpsskolan i Tuve. Eventet 

gick av stapeln i Nordstan, Göteborg, 

fredagen den 27 april. Efter en spännan-

de tävling lyckades Lars Göran och Nabil 

vinna hela turneringen.

2018 ÅRS SPONSRING

Bike for Life (Barncancerfonden)

Frölunda Hockeys ungdomsverksamhet

Hammarby Bandy

IK Sävehof Handboll

Karate VM Göteborg 2019

Klubb 1904 IFK Göteborgs  
ungdomsverksamhet

Malmö GK

Näringslivet möter förorten  
(ungdomsaktiviteter) 

Parasport (handikappidrott)

Rögle BK 

STCC (Oliver Söderström)

Torekovs GK

Trelleborgs FF  

Villa Lidköping Bandy

Väst Alpin

ANTAL ANSTÄLLDA SOM UTNYTTJAT FRISKVÅRDSBIDRAGET

46% 2017: 41 %
2016: 34 %
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OLYCKS- OCH TILLBUDSFREKVENS 
% PER 100 000 ARBETSTIMMAR

NOT: Kategorin tillbud omfattar en händelse som skulle kunna leda till en skada  
eller ett olycksfall men där ingenting hände. Kategorin olycka omfattar både mindre  
händelser som till exempel skärsår, vrickningar och blåmärken till allvarligare skador. 

OLYCKOR

TILLBUD

7

6

5

4

3

2

1

0

%

2016 2017 2018

SJUKFRÅNVARO

KORTTID OCH LÅNG-

TIDSSJUKFRÅNVARO

ENBART KORTTIDS- 

SJUKSKRIVNINGAR
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HÅLLBARHETSREDOVISNING / LIKABEHANDLING

MVB:s jämställdhets- och likabehandlingspolicy ligger till grund för 

vårt arbete med likaberättigande och respekt för mänskliga rättig-

heter. Policyn omfattar bland annat att alla arbetar under samma 

förutsättningar och på lika villkor inom likartade befattningar och att 

vi målmedvetet ska arbeta för att motverka alla typer av trakasserier 

och psykisk ohälsa.

MVB:s Likabehandlingsplan omfattar en handlingsplan med aktiviteter 

för de kommande åren för att motverka diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter på våra arbetsplatser. Planen följer de krav 

som ställs på en arbetsgivare enligt Diskrimineringslagen.

EN UNG ORGANISATION I TILLVÄXT

MVB är ett kunskapsbaserat företag och konkurrensen om duktiga 

och engagerade medarbetare i branschen är hög. Det är därför 

viktigt att vi kan behålla vår personal samt attrahera nya medarbe-

tare. Vi arbetar aktivt med att skapa en hög trivselfaktor på våra 

arbetsplatser och att erbjuda olika former av personalförmåner  

som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Personalomsättningen har dock ökat något under året till 20,4 % 

(2017 19,8 %). Vi ser att gruppen yrkesarbetare i högre utsträckning 

har en tendens att flytta på sig under den rådande konkurrens som 

nu finns på marknaden. Vi är måna om att våra medarbetare stannar 

kvar hos oss och kommer därför ta fram åtgärder för att försöka 

minska personalomsättningen inom denna yrkeskategori.  

Vi har totalt sett blivit fler i organisationen. Under 2018 ökade  

antalet anställda inom MVB med 3,5 %. Vi är nu totalt 497 st.  

Även om antal anställda i ålderskategorin 18-29 år minskat något 

jämfört med tidigare år, representerar den fortfarande 25 % av det 

totala antalet. 49,3 % av samtliga medarbetare på MVB är i åldern 

18-39 år, vilket styrker att MVB är ett företag som satsar på unga 

människor.

FORTSATT FÅ KVINNOR I BRANSCHEN

Regeringen har satt ett mål att år 2030 ska minst 25 % av de som 

anställs i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Bra tycker 

vi, även om MVB är långt ifrån den siffran. Glädjande nog kan vi 

dock notera att antalet kvinnliga studenter på landets byggutbild-

ningar ökar för varje år, vilket, om rätt skött, bör resultera att vi får 

fler kvinnliga sökande till våra lediga tjänster.

Andelen kvinnor som är anställda i MVB är 6,6 % (7,1 % 2017).  

Nedgången beror framförallt på att vi totalt blivit fler och att de flesta 

nyanställningar varit män. Precis som branschen i stort är merparten 

av våra kvinnliga medarbetare tjänstemän och inom administration. 

Under 2018 hade MVB tre kvinnliga yrkeshantverkare i produk- 

tionen, vilket är 33 % fler än föregående år.

Vi har på olika sätt försökt bidra till att få fler kvinnor att välja bygg-

branschen. Detta har uttryckt sig i att vi har haft ett kvinnligt fokus 

på våra arbetsmarknadsdagar, producerat en film om våra kvinnliga 

medarbetare som vi publicerat i våra sociala kanaler samt gått in 

som sponsor för Isabellestipendiet. Under 2019 startar vi även upp 

ett kvinnligt traineeprogram där traineen får en kvinnlig mentor från 

vår produktion.

Vår övertygelse är att en organisation mår bra av och blir mer dynamisk när dess medarbetare har  

en balanserad sammansättning av olika bakgrunder, erfarenheter, åldrar och kön. Vid extern eller  

intern rekrytering ska alla sökande ges samma chans oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion 

eller sexuell läggning.

Likabehandling och mångfald

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Frida Vesterberg, platschef och Patrik Persson, arbetsledare MVB Syd.
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MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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ISABELLESTIPENDIET 2018

Som ett led i att verka för fler kvinnor i 

byggbranschen, valde MVB att sponsra 

Isabellestipendiet 2018. Stipendiet rik- 

tar sig till kvinnor som arbetar och vill 

utvecklas inom byggbranschen. Stipen-

diets syfte är att uppmuntra fler kvinnor 

att utbilda sig till hantverkare och lyfta 

de som redan är yrkesverksamma som 

goda kvinnliga förebilder. Målet med 

stipendiet är också att det ska bidra till 

en vidare diskussion om en mer framtida 

jämställd byggbransch.

Stipendiet, på 20 000 kronor, instifta-

des 2011 av inredaren, snickaren och 

programledaren Isabelle McAllister som 

är känd från tv-program som Äntligen 

hemma, Sommartorpet och Fixa rummet.

2018 års pristagare blev plåtslagaren 

Mathilda Klinger Danielsson. Priset  

delades ut i samband med invigningen 

av Hem, Bostadsrätt och Villa-mässan  

i Stockholm 11 oktober. MVB hade 

nominerat Hilda Bengtsson, snickare 

på Byggserviceavdelningen i Munka 

Ljungby.
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KV. SPELBOMSKAN, STOCKHOLM

Fastighet från 1929 som varsamt renoverats och byggts om till högstadieskola. Huset är designat av Erik Lallerstedt och är blåklassificerat 

enligt Stadsmuseets kvalificering för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Klassningen medför bland annat att fasaden inte får förvanskas. 

Skolan invigdes hösten 2018.
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MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Vår verksamhet bygger på att våra beställare känner sig trygga med 

att göra affärer med oss. Inom koncernen råder nolltolerans mot alla 

former av korruption. Vi stödjer branschorganisationens arbete för 

en sund bransch samt har definierat interna regler för representa-

tion och gåvor. För att säkerställa att vi lever som vi lär, går vi årligen 

igenom våra etiska föreskrifter med medarbetare i beslutande 

befattningar.

KVALITETSSÄKRADE ARBETSPLATSER

Som ett led i att säkerställa att leverantörer och underentreprenörer 

(UE) följer branschens riktlinjer och våra krav, har vi valt att i vår  

produktion enbart samarbeta med företag som är godkända enligt 

UE 2015. Godkända företag skall ha avtal med Sveriges Byggindu-

strier, vara godkända för F-skatt etc. samt inte ha några pågående 

tvister eller obetalda skulder avseende skatter och avgifter. Vidare 

är föranmälan samt elektronisk registrering av in- och utpassering  

i enlighet med ID06 naturligtvis obligatoriskt på alla våra byggar-

betsplatser. 

MVB ska vara en pålitlig, professionell och ansvarsfull samarbetspartner och arbetsgivare. Vi följer 

god affärssed, gällande lagstiftning och de etiska regler som gäller för alla bolag inom AB Gullringsbo 

Egendomar. 

Ansvar, trygghet  
och förtroende 

Andreas Gudmundsson, Platsingenjör MVB Öst.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING / RISKANALYS

MVB  I  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Det är viktigt att identifiera och hantera risker som kan påverka hållbarhetsarbetet och vår lönsamhet. 

Riskanalys är ett ständigt pågående arbete med tanke på det stora antal projekt som påbörjas,  

genomförs och avslutas inom MVB. 

Identifiera och hantera risker

IDENTIFIERAT RISKOMRÅDE BESKRIVNING AV POTENTIELL RISK HUR VI HANTERAR IDENTIFIERADE RISKER

ARBETSPLATS- 
OLYCKOR

Arbetsplatsolyckor och tillbud  

inträffar på någon av våra arbetsplatser.

Kontinuerlig bevakning av säkerheten genom 

regelbundna skyddsronder och systematiskt 

arbetsmiljöarbete.

KÖNSFÖRDELNING Könsfördelningen inom företaget ökar  

inte inom snar framtid. Risken beror på  

den låga andelen yrkesarbetande kvinnor  

i branschen.

Delta på arbetsmarknadsmässor i syfte att 

presentera byggbranschen och MVB som 

potentiell arbetsgivare.

MEDVETNA  
MATERIALVAL

Potentiella produkter innehållande  

farliga ämnen för människor eller natur  

byggs in i våra projekt.

Kontinuerligt kontrollera tilltänkta byggproduk-

ter mot någon av de webbaserade databa-

serna som används i branschen (Byggvarube-

dömningen, Basta eller Sunda hus).

KORRUPTION Medarbetare tar emot mutor från  

potentiella underentreprenörer och/eller  

materialleverantörer.

Kontinuerliga antikorruptiva säkerhetsåtgärder 

i form av: 

• återkommande genomgång av etikregler  

 med medarbetare

• strikt attestordning eller minst två med- 

 arbetare som granskar avtal gällande inköp  

 före godkännande

• sprida inköp till flera entreprenörer och 

 leverantörer

SVARTARBETE  
PÅ VÅRA ARBETS- 
PLATSER

Förekomsten av svartarbete på någon  

av våra arbetsplatser.

Enbart samarbeta med företag som är  

godkända enligt UE 2015 genom kontroll  

före inköp. 

Tillämpa ID06 med föranmälan och loggning 

för in- och utpassering från våra arbetsplatser.

Kräva att alla anställda medarbetare, inhyrd  

personal och underentreprenörers personal 

har sitt ID06 identitetskort väl synligt.




