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Information om företaget 

BAB bygg AB, 556608–9669, bedriver bygg- och byggserviceverksamhet och det geografiska 

verksamhetsområdet är södra Sverige och Halland. Huvudkontoret är beläget i Åstorp och 

regionkontor finns i Malmö och Halmstad. 

 

 

Strategier för ett hållbart företagande 

Byggbranschen har stor påverkan på samhället, och BAB vill arbeta med att göra skillnad genom att 

vara med och bygga ett mer hållbart samhälle genom hela värdekedjan. Varje generation måste 

utveckla och underhålla den fysiska miljön för att möta förändringar i samhället. Det arbetet behöver 

ske på ett sätt som ger en övergripande positiv påverkan på samhället och ständigt utvecklas i hållbar 

riktning. Som byggföretag är vi stolta över det färdiga resultatet av vårt arbete, men vi ska vara lika 

stolta över vägen som tog oss dit.  

BAB tar sitt ansvar för bygg och anläggningssektorn genom att sätta upp mål för sitt arbete med 

hållbarhet. Målen går i samma färdriktning som Byggföretagens och LFM30s färdplaner för en 

klimatneutral värdekedja.  

Målen som sätts upp ska vara SMARTA mål, dvs de ska vara: specifika, mätbara, accepterade, 

realistiska och tidsatta mål.  För att åskådliggöra målen delar BAB upp 

sitt hållbarhetsarbete i olika block: personal, miljö, respekt för mänskliga rättigheter, sociala 

förhållanden, motverkande av korruption och otillåten verksamhet samt kvalitet: produkter och 

tjänster.   

I denna rapport är mål satta med tidshorisonten 2025. 

För att målen ska fungera som ett verktyg i att driva arbetet framåt krävs det att målen är tydliga. Detta 

görs genom att åskådliggöra målen genom att beskriva drivkraften bakom målet, sätta resurser på 

målen samt ange vilka förväntade besparingar målen planerar att ge.   
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Våra fokusområden 
1 Mindre utsläpp av växthusgaser 
För att framtida generationer ska kunna få samma livskvalitet som finns idag, behöver alla 

kompensera för att få tillbaka balansen. Därför är klimatsmarta val en förutsättning för att bibehålla 

den framgång BAB bedriver idag, i morgon och i framtiden. På BAB gör vi investeringar i ny teknik för 

att införa förnybar energi. Vi arbetar kontinuerligt att hitta nya sätt för att minska den klimatpåverkan 

som verksamheten utgör. 

Under 2021 infördes solceller på våra kontor och vi satsar på en fossilfri fordonspool. 

 

Införandet av solceller på regionkontoren har halverat utsläppen av växthusgaser från 99 ton CO2 till 

47 kg CO2.  Infasning av laddningsbara elbilar i företagets fordonsflotta under 2021 har inneburit av 

utsläppen har gått från 553 ton CO2 2020 till 523 ton CO2 2021. 

I beräkningarna av scope 1 ingår samtliga fordon som ägs eller leasas genom BAB bygg AB. 

Scope 2 är baserat på fasta punkter dvs regionkontorets utsläpp, såsom förbrukning av el och 

fjärrvärme. 

 

2 Resursoptimering 
Byggbranschen har länge kännetecknats av höga produktionskostnader och byggprocessen är 

materialintensiv, det krävs stora mängder resurser för att färdigställa en byggnad eller en konstruktion. 

Det är därför av stor vikt att resurserna används så effektivt som möjligt för att kapa onödiga 

kostnader. 

Idag har byggkostnaderna nått sådana nivåer att en genomgripande förändring måste till för att vända 

kostnadsutvecklingen för att det ska bli möjligt att i framtiden utföra en hållbar produktion. Därför tror vi 

på att resursoptimera och sluta kretsloppet av avfall genom återbruk och materialåtervinning. BAB ser 

slutna kretslopp av avfall som en förutsättning i omställningen som måste till för att kunna fortsätta att 

bygga och möjliggöra hållbara bostäder till människor med samma kvalitet som idag utan att utarma 

jordens naturresurser. Vi arbetar med att inspirera och utveckla vår verksamhet i syfte att minska 

resursanvändningen. 
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3 Respekt för mänskliga rättigheter 
Ett estiskt förhållningssätt och schysta affärer stärker konkurrenskraften och bidrar till högre 

förtroendekapital. Att ständigt utveckla hållbara och konkurrenskraftiga inköp är en nyckelfråga för 

BAB.  BAB:s inköpssystem täcker hela organisationen. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling 

avseende uppföljningen av företagets leverantörer. Enligt BAB:s inköpsprocesser bedöms nya 

leverantör innan ett samarbete inleds. För att bedöma, följa upp och utveckla leverantörer arbetar BAB 

specifikt med bedömningar av socialt ansvar, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För att säkerställa 

efterlevnad av BAB:s krav samt utveckling inom dessa områden har BAB en metod för 

leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling.  

Leverantöresbedömningen för 2021 riktades mot de 50 största underleverantörerna och 50 största 

materialleverantörerna. 70 % av tillfrågade leverantörer lever 2021 upp till BAB:s krav avseende 

mänskliga rättigheter.  

 

4 Vår personal 
Att stärka en högpresterande företagskultur har en särställning i BAB:s nya strategiska inriktning. I 

syfte att öka lönsamhet och kundvärde, nyttja synergier inom företaget och höja BAB:s samlade 
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kompetensnivå har ett nytt koncept tagits fram. BAB vill att arbetsplatser handlar och tar hänsyn till 

medarbetarnas behov så alla inkluderas. Det handlar inte bara om att anpassa den fysiska 

arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättningar. Det handlar också om att alla ska se, höra och 

förstå information som presenteras. Vi vill ha naturligt inkluderande arbetsplatser där det finns 

engagemang på alla nivåer från såväl medarbetare som chefer.  

Av denna anledning tycker vi att trivsel är viktigt och att alla kan identifiera sig med BAB:s värdeord 

FAST (Förtroende, Arbetsglädje, Samarbete och Trygghet) i syfte att inspirera och motivera varandra 

till att göra skillnad. Vi mäter trivsel genom att årligen skicka ut en enkät till alla anställda. Resultatet 

presenteras i en skala 1–10 där 10 är utmärkt. 

 

 

5 Sponsring och samhällsengagemang 
BAB vill se modern, engagemangsbaserad sponsring som gör konkret samhällsnytta. BAB:s ambition 

är samhällsengagemang som främjar samhällsutvecklingen lokalt. Därför engagerar vi oss i 

verksamheter som ger engagemang tillbaka. BAB vill vara med att forma morgondagens 

mångfaldssamhälle tillsammans med andra som är lika engagerade som vi. Grundläggande för all 

sponsring på BAB är att den ska stödja vision, affärsplan och företagets hållbarhetsmål. Vi vill också 

att våra samarbetspartners tar hänsyn till våra grundläggande värderingar: FAST (förtroende, 

arbetsglädje, samarbete och trygghet) 

Vi sponsrar följande föreningar 

• Helsingborg, Hittarps IK 

• Ängelholm, svensk friidrott 

• Åstorp, Åstorps IK ungdomsverksamhet 

• Halmstad, Halmstad Hockeys ungdomsverksamhet 

• Ängelholm, Rögle akademin. 

 

6 Den ansvarstagande leverantörskedjan 
Att jobba hållbart och bedriva ett ansvarsfullt företagande innebär att varje affär ska vara hållbar, säker 

med rätt sensmoral för alla inblandade. Det kräver ett proaktivt, riskmedvetet och förebyggande, men 

också utvecklingsorienterat, arbete. Den hållbara leverantörskedjan är central tillsammans med att 

säkerställa goda förhållanden på våra arbetsplatser. Varje affär ska vara en säker affär genom att god 

affärsetik, transparens och hållbarhetstänkande genomsyrar allt vi gör.  

Undersökningar av leverantörers arbetsförhållanden skall redovisa hur verksamheten tar sitt lokala, 
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globala och sociala ansvar. Leverantörsbedömning med focus arbetsförhållande har ställt till våra 50 

största underleverantörerna och 50 största materialleverantörerna. 

71 % av tillfrågade leverantörer lever 2021 upp till BAB:s krav avseende goda arbetsförhållanden  

7 Kvalitet produkter och tjänster  
Genom att mäta resultatet i internrevisioner görs en kontroll på hur väl verksamheten arbetar 

systematiskt i företagets arbetsmetoder. Vårt ledningssystem POVEL innehåller styrverktyg för i första 

hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta 

förbättringsmöjligheterna i företaget. POVEL ska också stimulera till lönsam företagsutveckling och 

höja branschens anseende. Vi arbetar kontinuerligt med att mäta och förbättra vår verksamhet. 
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