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Information om företaget
BAB bygg AB, 556608-9669, bedriver bygg- och byggserviceverksamhet i södra Sverige och Halland.
Huvudkontoret är beläget i Åstorp och regionkontor finns i Malmö och Halmstad.
På företaget finns totalt 203 personer anställda. Antalet yrkesarbetare är 132st med fördelningen 131st män
och 1 kvinna, antalet tjänstemän är 71st med fördelningen 60st män och 11st kvinnor.

Ansvarig för hållbarhetsrapporten: Elisabeth Johansson

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.
LFM30 eller lokal färdplan Malmö till 2030 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda
bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. LFM 30 har som målsättning att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. LFM 30 är en ekonomisk förening där BAB bygg AB är medlem, med detta har vi förbundit oss att arbeta med LFM30s målsättning.
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 sex block: personal, miljö, respekt för
mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, motverkande av korruption och otillåten verksamhet samt kvalitet: produkter och tjänster.
Inom dessa block kommer mål att sättas med olika tidshorisonter fram till 2030. Vi kommer löpande att utvärdera
hur långt vi kommit med målen för att säkerställa att vi uppnår det resultat som vi satt till 2030. 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.

Bilden ovan visar agenda 2030:s delmål som bygger på en hållbar framtid.

Våra värderingar styr
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. Varje affär ska vara en säker affär genom att god affärsetik, transparens och hållbarhetstänkande genomsyrar allt vi gör.
Vi tror på vårt synsätt, hur vi arbetar och vad vi värderar är avgörande för att nå vår mål. Det räcker inte att vi
gör rätt saker, utan det är hur vi gör dem som räknas.
Förtroende
Vi bryr oss om och lyssnar till våra kunder och medarbetare. Vi har en rak och ärlig kommunikation, en förutsättning för att bygga och förvalta förtroende. Vi har en öppen kultur vilket minimerar ryktesspridning, missförstånd och desinformation.
Arbetsglädje
Vi skapar förutsättningar för bra relationer. Vi är måna om att alla ska trivas. Vi fokuserar på att utveckla arbetsglädjen vilket leder till bättre samarbete, nöjdare kunder och ökad lönsamhet.
Samarbete
Vi ser till att alla förstår och respekterar varandras roller. Alla ska ha samma målbild och handlingsplan. Vi är
öppna, ärliga och visar respekt oavsett vem vi möter.
Trygghet
Vi håller vad vi lovar. Vi tror på öppenhet och transparens. Istället för ensidig feedback väljer vi att se utmaningar som gemensamma. Alla ska ha möjlighet att påverka.

Genom att vara ärliga och ha förtroende i varandra skapar vi ett ansvarsfullt företagande där varje affär ska vara
hållbar, säker med rätt sensmoral för alla inblandade.

Våra fokusområden
Miljöpåverkande hållbarhetsaspekter
Människan har genom sina ingrepp bidragit till att jordens medeltemperatur har ökat 1,2 grader på lite mer än 100
år. Om vi fortsätter så kan det om 100 år vara lika varmt i syd Sverige som det nu är i Frankrike.
För att framtida generationer ska kunna få samma livskvalitet som vi har i dag behöver vi kompensera för att få tillbaka balansen. En avvägd ekonomi som är inriktade på uthålliga system är framgången för få jämnvikt. Med detta
är klimatsmarta val en förutsättning för att bibehålla den framgång BAB bedriver idag, i morgon och i framtiden.

Mindre utsläpp av växthusgaser
Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan..
Därför är det viktigt att vi tar ansvar och samverkar i hela värdekedjan för att minska utsläppen.
BAB har som mål till 2025 halvera sina utsläpp av koldioxid i scope 1 och 2 utifrån Standarden The Greenhouse
Gas Protocol .
BAB:s mål är att gå från 100 ton CO2 2020 till 50 ton CO2 2025.
Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, alltså som verksamheten har direkt kontroll över. Det gäller exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar.
I scope 2 hamnar indirekta utsläpp från elektricitet, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
Vår strategi för att lyckas är att ersätta fossilbaserad el på våra kontor och byggarbetsplatser med el från solceller
och sedan komplettera med köpt el baserat på vindkraft. Vidare erbjuder vi tjänstebilar med en hybridlösning på el
och diesel, planer finns på att införa fossilritt förnybart drivmedel till företagets befintliga fordonsflotta.
Vi arbetar löpande med energikartläggningar för minska både vår klimatpåverkan och vår energianvändning. Vidare
börjar vi använda oss mer och mer av klimatberäkningar. Vi ser att intresset och efterfrågan av klimatberäkningar
ökar från våra kunder . På BAB idag sker ett intensivt arbete med att utveckla processen för klimatberäkningar och
digitalisera vår verksamhet. Detta för att kostnadseffektivt kunna erbjuda våra kunder klimatberäkningar av hög
kvalitet. Vi fokuserar också på att ta fram referensvärden för våra olika typer av byggnader för att öka våra kunskaper i vilken påverkan olika val har.

Resursoptimering
Människan har i det moderna samhället länge frikopplat sig ifrån att samhället står inför stora utmaningar när det
gäller klimathot, råvaruförsörjning, prisutveckling på råvaror och avfallshantering
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.

BAB:s ambition är att minska byggspillet och på så sätt frigörs resurser som leder till hållbara produktionsmetoder.
Resursoptimering utifrån ett kvalitetsperspektiv på hållbarhet innebär att följande delar synas:
•

Väntan: All tid då produktionen inte kan fortgå pga. väntan

•

Onödiga transporter: Produkter, material, delar, etcetera skall transporteras så korta sträckor som möjligt.

•

Onödigt eller felaktigt utfört arbete: Orsaken kan vara felaktiga eller uttjänade verktyg, bristfällig produktutformning.

•

Onödiga rörelser och förflyttningar:

•

Misstag och korrigeringar: Inspektion av producerade enheter är slöseri. Likaså reparera, göra om, ersätta
och skrota produkter. I stället ska man ”göra allt rätt från början”.

•

Outnyttjad kreativitet: Kunnande såväl som innovationer finns överallt inom företaget. Genom att inte lyssna
på anställda förloras tid, idéer, kompetens, förbättringar samt tillfällen att lära av de personer som arbetar
med produktion.

BAB:s mål 2021 är att utfört arbete ska 2025 ge en 25% vinstökning vid en jämförelse med produktionskalkylens
planering

Cirkulär ekonomi har blivit ett viktigt verktyg för att resursoptimera och för att mer effektivt utnyttja begränsade råvaror. BAB:s ambition är att reducera avfall från byggarbetsplatser. Genom att samarbeta med leverantörer utvecklas nya flöden för att minska byggspillet och återinföra det i produktionen av material. Uppgifterna om materialflödet samlas hos BAB:s avfallspartners. 2021 sätter BAB målet att vi till 2025 ska ha ett värde på 15 kg producerat avfall per BTA. I detta mål har vi valt att inte ta med schaktmassor och rivningsavfall.

Respekt för mänskliga rättigheter
Leveransbedömningar och hantering av överträdelser
utifrån mänskliga rättigheter
Att ständigt utveckla hållbara och konkurrenskraftiga inköp är en nyckelfråga för BAB. Till grund för inköpsarbetet
ligger företagets uppförandekod. BAB har även anslutit sig till överenskommelsen för att motverka mutor och korruption som Byggföretagenhar tagit fram för sina medlemmar. Överenskommelsen ska ge praktisk hjälp för att göra
rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg-och
fastighetssektorn. Överenskommelsen har utformats för att möta omvärldens krav på ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer. Överenskommelsen reglerar hur berörda parter inom bygg-och fastighetssektorn ska agera,
utifrån ett etiskt förhållningssätt och med fokus på affärsrelationen, då parterna ska mötas i olika sammanhang.
BAB:s leverantörsbas består till största del av nordiska leverantörer, men BAB har även leverantörer i andra regioner
som exempelvis Polen och Baltikum . Leverantörsbasen består av ramavtalsleverantörer, internationella leverantörer
samt nordiska projektinköpsleverantörer. Arbete med att minska antalet leverantörer pågår och en del i detta arbete
är att öka andelen inköp som görs genom ramavtal. Syftet är att sänka BAB:s inköpskostnader samt att möjliggöra
en ökad kontroll.
BAB samarbetar aktivt tillsammans med strategiska leverantörer för att utveckla och öka hållbara lösningar. I samarbetet med leverantörerna pågår även arbete med att minska konsumtion och öka produktiviteten.
BAB:s inköpssystem täcker hela organisationen. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling avseende uppföljningen av företagets leverantörer. Enligt BABs inköpsprocesser bedöms nya leverantör innan ett samarbete inleds.
Omfattningen av denna bedömning varierar beroende på typ av leverantör BAB har dock inga kvantitativa data att
redovisa ännu när det gäller uppföljningen av leverantörsutvärderingar. För att bedöma, följa upp och utveckla utomnordiska 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. Avvikelser som noteras under leverantörsbedömningen kan leda till uppsägning av samarbetet med leverantören.
Från och med 2021 kommer BAB att genomföra leverantörsbedömningar varje år.

Vår personal
Företagets anseende och företagets ansikte utåt är medarbetarna. Om man sköter om sina medarbetare reflekteras detta i företagets affärer. En medarbetare som trivs och har förtroende för företaget är en bättre resurs. Genom
att tillgodose varje medarbetares grundläggande behov av trygghet, gemenskap bidrar detta till att medarbetarna
känner uppskattning över sitt arbete, vilket gör att de börjar inspirera andra. Arbetsglädje och trygghet möjliggör att
den anställde kan självförverkliga sig själv i sitt arbete, så varje medarbetare gör sitt yttersta av egen fri vilja, då de
har fullt förtroende för företaget.

Inkluderande företag
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 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.
För att lyckas med detta krävs ett inspirerande ledarskap som har mod, engagemang och vilja att ge av sig själv för
att få spridning av en arbetskultur som inte försvinner med uppgiften.
Företagets mål från och med 2021 är ett inkluderande jämställt företag som speglar samhället utifrån våra värderingar FAST.

Goda förhållanden på arbetsplatsen
För att få goda förhållanden på arbetsplatserna behöver man se helheten. Flera olika faktorer spelar in, drivkrafterna genererar 5 angreppssätt för att få bästa möjliga förhållanden på arbetsplatserna.
1.

Bygger identitet hos medarbetare
För att kunna samarbeta och sträva mot samma mål behöver vi dela samma grundläggande värderingar.
BAB har värdeorden FAST att utgå ifrån. Detta skapar en samhörighet mellan anställda och gör att de
identifierar sig med företaget.

2.

Medarbetarna är företagets ansikte utåt .
En av de första frågorna som ställs när vi presenterar oss för nya människor är vad vi jobbar med. Vårt yrkes
liv är idag en stor del av vår identitet och säger mycket om vilka vi är. Stolta medarbetare som trivs på jobbet
kommer att tala gott om företaget och sprida en positiv bild av varumärket till bekanta.

3.

Friska och nöjda medarbetare är effektivare, har ett bättre kundbemötande och lägre sjukfrånvaro.
Personal som trivs på jobbet och har god hälsa ger också minskade kostnader och konkurrensfördelar på
lång sikt.

4.

Möta förväntningar hos framtida anställda
Unga människor ställer idag högre krav på företags värderingar och dess arbete med sociala och
miljömässiga frågor. Då kan arbetet med kulturfrågor och värdegrund vara avgörande för att bli betraktad
som en attraktiv arbetsgivare.

5.

Stimulerar kreativitet, problemlösning och innovation.
Genom att människor känner sig delaktiga och behövda kan förutsättningar för engagemang och kreativa
idéer skapas vilket på sikt kan ge konkurrensfördelar. Att varje individ känner ett personligt engagemang är
en förutsättning för att över tid må bra och utvecklas på jobbet.

Att varje individ känner ett personligt engagemang är en förutsättning för att över tid må bra och utvecklas på jobbet.
BAB:s mål är att till 2025 ha byggt en utmärkt företagskultur på våra arbetsplatser som skapar goda förhållanden.

Under 2020 genomfördes en anonym trivselundersökning på företaget. En enkät är skickad till samtliga anställda
på BAB bygg & anläggning. Undersökningen består av 13 st trivselrelaterade frågor som besvarats på tiogradig
skala. Totalt snitt på hela företaget – bygg och anläggning var 7,3 av 10 och svarsfrekvensen var 81%.

Utbildning och kompetensutveckling
BAB har en utbildningsplan för varje medarbetare som skräddarsys att passa individens yrkesprofil och utveckling.
Att utifrån företagets visioner ge medarbetarna sådan förståelse, kunskap och färdighet att de kan utföra sina arbetsuppgifter som motsvarar kundernas förväntningar och krav. Vi vill utveckla våra medarbetare så de stärks i
förmågan att arbeta med att hitta nya lösningar som leder oss till ett hållbart byggande in i framtiden. BAB vill med
effektiva medel stimulera lärande i det dagliga arbetet och erbjuder möjligheter till utveckling inom ramen för BAB
skolan i syfte att skapa attraktiva arbetsplatser och samtidigt öka kundvärdet i att samarbeta med BAB.
BAB:s mål är att 2025 så ska andelen överenskomna utbildningsplaner vara utförda till minst 80%. Vår HR avdelning arbetar löpande med att följa upp och säkerställa att alla medarbetare har den kompetens och de utbildningar
som krävs för att på bästa möjliga sätt utföra de arbetsuppgifter man står inför. Sammanställning och utvärdering
görs av HR löpande för att säkerställa att rätt förståelse, kunskap och färdighet ges i utbildningar och kompetensutveckling.

Sociala hållbarhetsaspekter
Sponsring och samhällsengagemang
BAB vill se traditionell sponsring ge plats för modern, engagemangsbaserad sponsring som gör konkret samhällsnytta. BAB:s ambition 2021 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 medandra 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.
Vår ambition är att säkerställa att företag som vi sponsrar har en verksamhet som har värderingar som överensstämmer med våra värdeord i FAST. BAB följer upp att verksamheter som vi stödjer arbetar med inkludering såsom
jämställdhet, mångfald och etisk tillhörighet. BAB accepterar inte att organisationer som vi står bakom bedriver och
otillåten verksamhet eller korruption.

Leverantörsbedömningar och hantering av överträdelser
utifrån arbetsförhållanden
Principen om att ingen ska lämnas utanför, leave no one behind, är central i Agenda 2030 och de Globala målen. Den innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. Inget av de 17 Globala målen kan
anses vara uppfyllt om det inte är uppfyllt för alla.
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, globala och
sociala ansvar. Men en social undersökning har också andra funktioner. Den kan vara ett redskap för personalen
att öka motivationen och sammanhållningen. Den kan stärka ett företags goda anseende och förtroende. Den kan
öka förståelsen bland leverantörerna för verksamhetens behov och krav.
Från och med 2021 kommer BAB att genomföra leverantörsbedömningar varje år.

Otillåten påverkan
Etik och moral samverkar i FAST
BAB ska alltid vara en pålitlig partner som agerar med höga etiska normer och transparens. Företagets uppförandekod och värdegrund är en viktig del av arbetet med etik och moral, både som intern kompass för att beskriva hur
BAB ska agera och som extern kommunikation för att tydliggöra BAB:s förväntningar på sina leverantörer och affärspartners. Uppförandekoden utgör en del av BABs avtal med leverantörer. Övriga intressenter informeras om uppförandekoden och våra värdegrunder genom företagets hemsida, kontrakt och avtal.
På BAB arbetar vi systematiskt med utbildning och information om etik och antikorruption och är tydliga med att överträdelser, oavsett vem som begår dem, leder till konsekvenser. Vår visselblåsartjänst ger alla en möjlighet att rapportera en farhåga om något som inte är i linje med BAB:s värderingar. Den är viktig för att värna god företagsstyrning
och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Alla information som inkommer genom visselblåsning
behandlas konfidentiellt för att trygga anonymiteten och följa svensk lagstiftning. En utredning görs sedan av BAB:s
ledningsgrupp för att besluta vilka åtgärder som krävs utifrån visselblåsningen.
Från och med 2021 genomför BAB en intern enkätundersökning i etik och moral. Företagets mål är att till 2025 så
ska 95% av alla anställda på BAB veta vad företaget värderingar är samt veta företagets utgångspunkt för god affärsetik.

Urval av medel för sund affärsetik
UN Global Compact
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler

Kvalitet produkter och tjänster
Märkning av produkter och tjänster
För att nå våra mål inom hållbarhet arbetar vi med ledningssystemet Povel som ägs och drivs av Byggföretagen.
Povel gör det möjligt för BAB att lägga upp vårt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar
och ambitioner. Povel följer i stort de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001
och ISO 45001.
BAB använder Povel som ett styrverktyg för att skapa struktur och för att stimulera ökad lönsamhet. Vårt ledningsteam hjälper oss att möta krav och förväntningar från kunder, myndigheter, medarbetare och övriga intressenter.
BAB är sedan 2007 ett Poveldiplomerat företag.
Vi tror att det är viktigt att BAB samarbetar med andra aktörer och använder samma eller liknande diplomeringar/
certifieringar för at vi tillsammans ska kunna skapa hållbara samhällen.
Idag genomför sbcert, Byggföretagens utsedda revisor, kontroll och efterlevnad av verksamhetsledningssystemet
Povel vart annat år.

