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Under 2019 har den svenska samhällsdebatten fortsatt att ha 
fokus på att lösa klimat- och hållbarhetsutmaningarna. De 
Globala målen har blivit konkretiserade i och med den svenska 
handlingsplanen för Agenda 2030 och därmed har frågorna 
fått ökad bredd. Detta märks inte minst i samhällsbyggnads-
branschen där Hifab verkar. De globala och nationella målen 
omsätts i konkreta åtgärder i både bygg- och infrastruktur-
projekt. Exempelvis ökar mängden av förnybara och återvin-
ningsbara byggmaterial och allt fler energieffektiva byggnader 
upprättas och försörjs av förnybar energi. Även inom social 
hållbarhet märks ett tydligt skifte med skapandet av trygga 
stadsmiljöer och åtgärder för att förbättra människors hälsa 
både i ute och innemiljöer. Som Sveriges ledande projektled-
ningsföretag har Hifab en stor möjlighet att vara en aktiv aktör 
och driva utvecklingen framåt för samhällets bästa. Genom 
våra engagerade medarbetare kan vi i våra projekt stötta våra 
kunder med att planera, samordna, följa upp och utreda miljö- 
och hållbarhetsfrågor i samhällsviktiga projekt. Hifabs största 
bidrag till en hållbar utveckling handlar om att, i främst tidiga 
skeden, påverka de projekt som vi bedriver tillsammans med 
våra kunder. Vårt sätt att driva affärer och den egna verksam-
heten är också viktigt och där vill vi vara en god förebild och 
kunna känna stolthet över oss själva och hur vi agerar. 

Under året har arbetet fortsatt att fokusera på affärsetik, anti-
korruption och compliance (regelefterlevnad). 2018 genomförde 
Hifab en kartläggning för att se över våra interna projektruti-
ner. Arbetet innebar att vi förbättrad våra interna uppdrags- 
processer, utvecklade ett riskanalysverktyg samt kompletterade 
vår uppförandekod med en integrerad antikorruptionspolicy. 
För att introducera och medvetandegöra alla dessa förändring-

ar har en omfattande utbildningsinsats genomförts under året 
för Hifabs samtliga medarbetare.

Utöver våra utbildningsinsatser har vi tagit fram ett antikor-
ruptionsprogram kallat Integrity & Compliance Program (ICP). 
Rutinerna inom ICP ger uppdragsledare stöd vid projekt- 
genomförande och riktlinjer för intern uppföljning. 

2019 har även varit ett år med fokus på Hifabs värderingar och 
kultur. Under året har vi genomfört ett strukturerat arbete för 
att stärka vår företagskultur genom att arbeta med värdebaserat 
medarbetarskap. Ett chefsutvecklingsprogram har tagits fram i 
samarbete med extern part och utbildningen har gett cheferna 
verktyg och färdigheter som behövs för att skapa en djupare 
form av deltagande, engagemang och ansvar bland medarbetar-
na i det egna teamet. 

Hifabs vision är att vara marknadens främsta projektlednings-
företag, våra kunders och medarbetares förstahandsval. För att 
nå dit behöver vi fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete vilket 
vi under 2020 kommer att göra genom att integrera hållbarhet 
än tydligare i vår affärsstrategi för 2024. Målet är att vi i alla 
våra projekt ska kunna erbjuda ett tydligt och resultatinriktat 
ledarskap inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Hifabs hållbarhetsredovisningen har upprättats för att uppfylla kraven på hållbarhetsrapport i enlighet med Årsredovisningslagens sjätte kapitel.  
Hållbarhetsredovisningen omfattar Hifab Group Koncernen (se GRI-Index sid 22 samt not 16 Hifabs Årsredovisning 2019).

Affärsetik i fortsatt fokus
Efter den väsentlighetsanalys som gjordes 2017–2018 har Hifab under 2019 fortsatt 
att arbeta med de frågor som då identifierades. Det innebär bland annat att ett 
förbättrat internt ramverk har introducerats för att i förebyggande syfte motverka 
korruption. Vi har även genomfört en omfattande utbildningssatsning inom affärsetik 
och anti-korruption för Hifabs samtliga medarbetare.

Patrik Schelin, VD, Hifab Group AB
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Vår affärsmodell
Våra privata och offentliga kunder finns över hela landet och 
anlitar oss som specialister eller för hela projektledningsorgani-
sationer. Vi är beställarens oberoende part, utan egenintressen, 
och deltar gärna i projekt från ett tidigt skede för att säkerställa 
ett effektivt genomförande.

Våra medarbetare har den kompetens som krävs för att planera 
och leda alla typer av bygg- och anläggningsprojekt. Alla 
medarbetare har tillgång till vår samlade kompetens genom 
vårt verksamhetssystem och via interna nätverk och IT-stöd. Vi 
utvecklar kontinuerligt metoder och verktyg så att vår erfaren-
het kan återanvändas. 

Internationellt erbjuder Hifab projektledning i projekt i ett 
tiotal länder. Dessa är framförallt finanseriade av internationel-
la finansieringsinstitut och biståndsgivare.  

Hifab Group AB är noterade på Nasdaq First North Growth 
Market. 

Hållbarhet – en allt viktigare del av  
vår affär
Hifab är ett tjänsteföretag vars största påverkansmöjligheter för 
en hållbar utveckling främst sker genom våra tjänster och i våra 
kunduppdrag. Vi ser att våra kunders behov inom området 
miljö och hållbarhet i projekt ökar och vi arbetar därför syste-
matiskt med att utveckla våra medarbetares kompetens. Hifabs 
specialister har bred miljö- och hållbarhetskompetens för att 
planera, samordna följa upp och utreda miljö- och hållbarhets-
frågor i till exempel bygg- och anläggningsprojekt. Vi erbjuder 
även strategiska hållbarhetstjänster för arbetet med social och 
ekologisk hållbar affärsutveckling i företag, organisationer och 
offentlig sektor.

Vision och mission
 
Vår mission och vårt erbjudande 
Vi erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgiv-
ning inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi leder projekt 
och processer mot uppsatta mål och bidrar aktivt till våra 
kunders framgång. 

Vår vision och målbild 
Hifab är marknadens främsta projektledningsföretag – våra 
kunders och medarbetares förstahandsval. 

Värdegrund
Vår värdegrund bygger på tre värdeord som är vägledande i det 
dagliga arbetet – samverkan, engagemang och affärsmässighet. 
Vår värdegrund utgör tillsammans med vår vision och mission 
grundfundament i vår verksamhet.  

• Samverkan – Vårt arbete är viktigt och vi samarbetar 
för att lösa problem, dela vår kunskap och återanvända 
smarta lösningar. Tillsammans är vi starkare. 

• Engagemang – Vi är lyhörda och förstår kundernas 
önskemål och förväntningar. Vi känner stolthet över våra 
kollegor, vårt företag och det vi levererar. Vi bidrar aktivt 
till våra kunders framgång. 

• Affärsmässighet – Vi är öppna och pålitliga i våra  
relationer med kollegor, kunder och samarbetspartners. 
Vi värderar våra leveranser. Vi siktar framåt och intar en 
ledande position på våra marknader.

En introduktion till Hifab
Hifab är Sveriges främsta projektledningsföretag. Vi erbjuder tjänster för 
projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen och 
bidrar aktivt till våra kunders framgång.
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Tjänster inom Miljö & Hållbarhet

• Byggmiljö, t.ex. miljöinventering inför rivning och 
ombyggnation, radonmätning, fukt

• Miljö- och arbetsmiljö i byggprocessen, t.ex. miljö-
samordning, KMA-samordning, miljö- 
certifiering, BAS P/U 

• Mark och vatten, t.ex. mark- och grundvatten- 
undersökningar, riskbedömning, sanerings- 
ledning 

• Strategisk hållbarhet, t.ex. systematiskt hållbarhets-
arbete enligt ISO-standarder, strategisk rådgivning, 
hållbarhetsredovisning 

• Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och  
social konsekvensanalys (SKA) 

• Lokalutveckling, t.ex. användning av hållbara och 
återbrukade material och kontorsinredningar, häl-
sosamt inomhusklimat 

• Energi, t.ex. energieffektivisering och användning 
av förnybara energislag 

• Kulturmiljö, t.ex. restaurering och ombyggnationer 
av kulturhistoriska byggnader och byggnadsminnen. 

• Vi erbjuder även specialisttjänster inom  
social hållbarhet vid utformning av stadsdelar och 
cirkulär ekonomi för industri och byggbranschen

För exempel på några genomförda hållbarhets- 
satsningar under 2019, se från sidan 18.
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Hifabs väsentliga  
hållbarhetsfrågor

Hifabs prioriterade 
intressenter

Dialogform Viktiga frågor

Kunder • Kundundersökning (NPS)
• Möten, mässor och konferenser

• Hållbarhet
• Kundnöjdhet 
• Pågående projekt
• Trender

Medarbetare • Arbetsmiljökommittémöten
• Avdelningsmöten
• Daglig avstämning och interaktion
• Dialogmöten med facken
• Kvartalsvis VD-info
• Medarbetarträffar och konferenser
• Årlig medarbetarundersökning
• Årliga medarbetarsamtal

• Antikorruption
• Arbetsmiljö och hälsa
• Attrahera nya medarbetare
• Attrahera och utveckla befintliga medarbetare
• Engagerade medarbetare
• Mänskliga rättigheter
• Uppförandekod

Ägare • Bolagsstämma
• Delårsrapporter
• Hållbarhetsredovisning
• Pressmeddelanden
• Styrelsemöten
• Årsredovisning

• Finansiell ställning
• Lönsamhet
• Måluppfyllnad
• Strategisk inriktning

Leverantörer • Leverantörsträffar 
• Upphandling/inköp

• Samverkan
• Uppförandekod

 

Under 2017 genomförde Hifab en intressent- och väsentlig-
hetsanalys och året därefter genomfördes en kompletterande 
riskanalys som tillsammans legat till grund för Hifabs håll-
barhetsarbete under perioden 2017–2019. Här redogörs för de 
väsentliga frågorna som identifierades och hur Hifab under 
2019 har arbetat för att hantera dessa. För information om 
genomfört arbete under 2017 och 2018 hänvisas till respektive 
hållbarhetsredovisning. 
 
Intressentanalys 
För att vårt hållbarhetsarbete ska vara relevant för våra intres-
senter är det viktigt för oss att ta reda på deras förväntningar 
gällande vårt hållbarhetsarbete. Vi har regelbundet dialog med 
våra prioriterade intressenter – kunder, medarbetare, ägare 
och leverantörer – vilka är de intressentgrupper som har störst 
påverkan på vårt arbete och som vi påverkar mest genom vår 
verksamhet. 

Under 2017 genomfördes en intressentdialog i form av ett antal 
intervjuer med några av våra kunder, medarbetare och ägare. 
Dialogen med våra kunder visade tydligt att flera av dem ef-
terfrågade hög kompetens inom miljö- och social hållbarhet till 
konkurrenskraftigt pris. Andra frågor som lyftes som viktiga 
var bland annat behovet av kvalitetssäkring av hållbarhetsarbe-
te i projekt samt efterfrågan av initiativförmåga att ge förslag 
till hållbara lösningar från Hifabs konsulter. Hifabs ägare förde 
fram att Hifab ska ha hög kompetens inom området hållbarhet 
för att skapa mervärde som företag, för Hifabs kunder och 
framför allt för miljön.  
 
Resultatet av denna dialog redovisas i tabellen nedan.
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För att säkerställa god omvärldsbevakning både inom vår 
bransch och vad gäller hållbarhetsfrågor samt möjligheten att 

dela med oss av vår expertkunskap och skapa nätverk, är vi 
medlemmar i följande organisationer:

Branschorganisationer
Energi- och Miljötekniska föreningen RE:Source

FN Global Compact Sweden Green Building Council (SGBC)

Fossilfritt Sverige Stockholms Handelskammare 

Innovationsföretagen (Hållbarhetsråd) Stockholms Klimatpakt

Näringslivets Miljöchefer (NMC) Västsvenska Handelskammaren

Riskanalys  
All affärsverksamhet är förenad med ett visst mått av riskta-
gande. Hifabs verksamhet påverkas av en rad olika faktorer 
varav vissa ligger inom företagets kontroll medan andra ligger 
utanför. Baserat på den riskworkshop som genomfördes under 
2018 gjordes en uppdatering av vår väsentlighetsanalys och vi 

har arbetat vidare med verksamhetens hållbarhetsrisker och 
osäkerheter inom områdena: Miljö, Personal, Sociala förhållan-
den, Mänskliga rättigheter och Motverkande av korruption. 

Område Beskrivning av risk Hantering

Miljö Utsläpp av miljöfarliga ämnen till mark/vatten kopplat till  
vår verksamhet inom industri.

• Säkerställa att rutiner inom industriverksamheten även 
omfattar miljörisker och hantering av dessa.

Personal Våra medarbetare och deras kompetens är vår mest 
värdefulla tillgång – kompetensbrist i branschen skapar 
således utmaningar att rekrytera, attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare.

• Attraktivt medarbetarerbjudande
• Kompetens- och ledarskapsutveckling
• Stärka vår företagskultur genom att arbeta med 

värdebaserat medarbetarskap
• Successionsplanering

Sociala förhållanden Risker för olyckor, fysiska och psykiska arbetsskador/ohälsa. • Arbetsmiljöpolicy 
• Friskvårdsarbete och hälsokontroller
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Uppföljning via medarbetarundersökning (1 ggr/år) och 

medarbetarsamtal (2 gång/år)
• Uppförandekod

Mänskliga rättigheter Risk för diskriminering, kränkande särbehandling och 
trakasserier.

• Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Uppföljning via medarbetarundersökning (1 ggr/år) och 

medarbetarsamtal (2 gång/år)
• Uppförandekod

Motverkande av 
korruption

Risk för otillbörligt agerande i samband med 
affärsuppgörelse.

• Attestrutiner
• Internrevisioner
• Medverkan i externa forum för arbete mot korruption
• Omfattande dokumentation av riskbedömningar
• Uppförandekod och antikorruptionspolicy för 

medarbetare och samarbetspartners
• Utbildningsinsatser
• Visselblåsarfunktion

Riskhantering
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Viktiga hållbarhetsfrågor
Utsläpp till luft
Resurshushållning
Hållbara inköp
Jämlikhet
Arbetsmiljö och hälsa
Mänskliga rättigheter

Prioriterade hållbarhetsfrågor
Våra tjänster
Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling
Våra värderingar
Affärsetik

Väsentlighet

Medel

Hög

Väsentlighetsanalys
Under 2017 genomförde Hifab en väsentlighetsanalys för att 
identifiera och prioritera företagets väsentliga hållbarhetsfrå-
gor. Den bestod av en omvärldsanalys, intressentanalys med 
prioriterade intressentgrupper, se sid 6, samt en workshop 
med koncernledningen. Under workshopen prioriterades de 
väsentliga hållbarhetsfrågorna utifrån dess påverkan på miljö/
människor och Hifabs varumärke/resultat. Under 2018 gjordes 

en uppdatering av vår väsentlighetsanalys baserat på riskanaly-
sen som gjordes det året, se sid 7. Uppdateringen innebar ökat 
fokus på arbetet med affärsetik. 

I vår hållbarhetsredovisning har vi valt att fokusera på våra 
prioriterade hållbarhetsfrågor som har hög väsentlighet för vår 
verksamhet utifrån vår påverkan på hållbar utveckling. 
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Hifabs verksamhetsstyrning 
Genom Hifabs verksamhetssystem (HVS) kan vi arbeta struk-
turerat och effektivt i såväl hållbarhetsarbetet som koncernens 
övriga verksamhet. Ledningen är involverad i arbetet genom 
målstyrning och tillser att uppföljning sker. Vid den årliga 
genomgången följer ledningen upp resultatet av måluppfylland 
samt efterlevnad av rutiner och arbetssätt. Inför påföljande år 
tas beslut om förbättrande åtgärder och justering av mål. Vid 
behov uppdateras policys som CEO godkänner och signerar.

För den enskilda medarbetaren är Hifabs verksamhetssystem 
centralt i arbetet med att tydliggöra hur miljö och hållbarhet 
bör beaktas tidigt i ett projekt. Systemet bidrar med bland annat 
checklistor som används i uppstarts- och genomförandeproces-
sen av ett projekt.  

Hifab är sedan 1996 kvalitetscertifierat nligt ISO 9001 och 
sedan 2001 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Utifrån dessa 
två standarder arbetar vi för att främja bästa möjliga teknik, 
med högsta kvalitet, och minimera risker i våra uppdrag. För 
att bibehålla vår höga kvalitet, säkra våra rutiner samt behålla 
certifikaten genomgår Hifab externa ISO-revisioner årligen. 
Sedan 2004 är vårt verksamhetssystem (HVS) certifierat enligt 
ISO-krav och omfattar både kvalitet och miljö. Verksamhets-
systemet omfattar även kraven i AFS 2001:01 avseende systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. 

Som komplement till verksamhetssystemet har Hifab en rad 
hållbarhetsrelaterade policys, till exempel:

• Antikorruptionspolicy
• Arbetsmiljöpolicy
•  Miljö- och kvalitetspolicy
•  Personuppgiftspolicy (GDPR)
•  Policy för mångfald i styrelsen
•  Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier
•  Representationspolicy
• Resepolicy
• Uppförandekod

Hifabs uppförandekod
Vår uppförandekod fungerar som en vägledning för alla 
medarbetare och används som ett verktyg i vår vardag – både i 
uppdragsrelaterade och interna projekt. Uppförandekoden 
tydliggör de principer som stöttar oss i rollen som arbetsgivare 
och i rollen som medarbetare, i förhållande till andra medarbe-
tare, kunder och samarbetspartners. Uppförandekoden är 
baserad på Global Compact och utgår från våra sju huvudprinci-
per, se sidan 10.  

Uppförandekoden inkluderar vår antikorruptionspolicy, ett 
ramverk för hur vi ska agera och vilka regler som gäller i vår 
verksamhet. Med antikorruption menar vi att aktivt förebygga 
alla former av korruption såsom att erbjuda eller ta emot muta, 
handel med inflytande, vårdslös finansiering av muta, intresse-
konflikter, utpressning och/eller penningtvätt.

Tillämpning och uppföljning
Hifabs uppförandekod omfattar alla medarbetare oavsett 
position och diskuteras från styrelse och nedåt i organisationen. 
Alla chefer har ett särskilt ansvar att verka för tillämpningen av 
uppförandekoden och att vi för en löpande dialog kring de situ-
ationer vi ställs inför. Avsteg från uppförandekoden rapporteras 
till närmaste chef, till någon i koncernledningen eller genom 
vår anonyma visselblåsarfunktion. Hifabs visselblåsning nås via 
Hifabs intranät eller hemsida och ger alla en möjlighet att infor-
mera om en misstanke om oegentligheter/ allvarligt missförhål-
lande. Vår visselblåsning fungerar som ett varningssystem för 
att minska risker. Läs mer på sidan 16, avsnitt Affärsetik.  

Löpande genomför Hifab omfattande insatser för att våra med-
arbetare ska ha kunskap om innehållet i vår uppförandekod och 
antikorruptionspolicy. Genom utbildning och kontinuerlig dia-
log skapar vi goda förutsättningar för att alla våra medarbetare 
ska kunna leva efter Hifabs värderingar och riktlinjer. I avsnitt 
Affärsetik, sid 15, redovisas hur de kunskapshöjande insatserna 
är utformade för att nå våra målgrupper på ett effektivt sätt.

Hifabs  
hållbarhetsstyrning
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Integritet
Alla medarbetare ska und-
vika situationer där deras 
personliga eller ekonomis-
ka intressen kan komma i 
konflikt med företagets.  
Gemensamt tar vi ansvar 
för att inte sprida infor-
mation som kan skada 
någon eller företaget samt 
ansvarar för att företagets 
tillgångar skyddas från 
förlust, stöld och missbruk.

Personlig utveckling
Vi vill behålla och utveckla 
våra medarbetare. Genom 
att erbjuda fortlöpande 
utvecklingsmöjligheter ska 
varje medarbetare få den 
kompetensutveckling som 
krävs för att nå resultat och 
säkerställa våra affärs- 
åtaganden. 

Jämställdhet och mångfald
Vi utgår från en grundsyn om 
alla människors lika värde 
och att alla medarbetare ska 
ha samma grundläggande 
möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter. Vårt arbetsklimat 
ska kännetecknas av respekt 
och rättvisa förhållanden mel-
lan individer och grupper. 

Ingen ska diskrimineras. 

Kommunikation
Hos oss råder en öppen och 
konstruktiv dialog baserad 
på respekt för varje indi-
vid. Alla medarbetare har 
tillgång till information om 
företagets övergripande mål, 
strategier och har en dialog 
med sin närmaste chef om 
hur de egna insatserna 
bidrar till helheten. Alla 
chefer och medarbetare har 
ett gemensamt ansvar att 
säkerställa tillgång till den 
information som behövs för 
att varje medarbetare ska 
kunna utföra sitt arbete på 
ett effektivt sätt. 

Yttrande- och föreningsfrihet
Vi respekterar våra medarbe-
tares rätt att välja om de vill 
företrädas av fackföreningar 
vid kollektivavtalsförhandling-
ar eller inte. Ingen medarbe-
tare ska diskrimineras för att 
denna rätt utövas. 

Orättvisa arbetsvillkor & tvång
Vi accepterar ingen form 
av utnyttjande av barn eller 
andra utsatta grupper på 
arbetsmarknaden.

Global Compact
FN:s Global Compacts tio 
grundprinciper bygger bland 
annat på FN:s deklaration om 
de mänskliga internationella 
rättigheterna. De tio principer-
na omfattar områdena mänsk-
liga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och korruption. 

En god arbetsmiljö
Alla medarbetare ska 
erbjudas en god, säker och 
hälsosam arbetsmiljö där alla 
gemensamt bidrar till trivsel, 
effektivitet och säkerhet. En 
god arbetsmiljö är inte bara 
trygg, den ska även leda 
till personlig utveckling och 
arbetstillfredsställelse. 

Uppförandekodens sju huvudprinciper
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I följande kapitel beskriver vi hur vi arbetar med våra fem prioriterade hållbarhets-
frågor och resultatet av vårt arbete under året.  

Våra tjänster
Vårt uppdragsarbete, och därigenom våra tjänster, är den hållbar-
hetsaspekt där vi har störst påverkansmöjlighet.

Miljöstyrda projekt 
För att skapa mätbarhet på våra tjänster har vi valt en indika-
tor som bygger på hur stor andel av våra uppdrag som bedrivs 
i vad vi kallar ”miljöstyrda” projekt. För att kategoriseras som 
ett miljöstyrt projekt måste en (eller flera) av följande parame-
trar vara uppfyllda: 

• att det finns miljökrav från kunden
• att det finns ett miljöprogram eller andra styrande 

dokument för miljöarbete i projektet
• att det finns eller kommer att upprättas en eller flera 

miljöutredning/ar inom ramen för projektet
•  att det görs eller kommer att göras en uppföljning av 

miljöarbetet under projektet.

Under 2019 påbörjades totalt 1279 (915) projekt för Hifabs 
verksamhet (Hifab AB, DU-Teknik, Hifab International 
och Hoy). Av dessa var ca 35 % (44%) så kallade miljöstyrda 
uppdrag.  

Resultatet för 2019 visar att antalet miljöstyrda projekt som 
Hifab är involverad i minskade för första gången på två år. En 
möjlig förklaring kan vara att andelen uppdrag där miljökra-
ven inte är applicerbara har ökat. Exempel på sådana uppdrag 
är inom besiktning och byggekonomiska kalkyler.

Indikator Resultat 
2019

2018 2017 2016 2015

Andel nya uppdrag 
i miljöstyrda projekt 35 % 44 % 41% – –

 
Mätning av andel miljöstyrda projekt sker i Hifab verksamhetssystem där alla nya 
uppdrag registreras. 

NPS – ökad kundnöjdhet 
För att säkerställa att vi levererar tjänster som ligger i linje 
med våra kunders förväntningar mäter vi kundnöjdhet enligt 
nyckeltal Net Promoter Score (NPS). Hifabs mätningar av 
kundnöjdhet genomförs kvartalsvis för de uppdrag som 
nyligen har avslutats. Resultatet presenteras som ett nyckeltal 
enligt NPS baserat på frågan ”Hur troligt är det att du skulle 
rekommendera Hifab till en branschkollega”. 

Hifabs måltal för NPS är 20 där utfallet för 2019 blev 20,7, att 
jämföra mot 19,1 föregående år. Tittar vi på resultatet från de 
senaste sex åren kan vi se en trend med ökad kundnöjdhet. 
Svarsfrekvensen är dock relativt låg på 11 % (12% 2018) vilket 
innebär att resultatet endast visar hur ett mindre antal av våra 
kunder upplevt Hifabs tjänster och leverans. 

För att öka antalet nöjda kunder har Hifab drivit ett utveck-
lingsarbete under benämningen Effektiva processer i syfte att 
just förbättra Hifabs arbetsprocesser i uppdrag. Arbetet påbör-
jades under 2019 och förväntas börja ge effekt under 2020.

Indikator Resultat 
2019

2018 2017 2016 2015

NPS 20,7 19,1 27,6 18,1 11,3

Resultat 2019
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Kompetensförsörjning
Att attrahera befintliga och nya medarbetare, och därmed vara en 
attraktiv arbetsgivare, är förutsättningen för vår kompetensförsörj-
ning.

Attraktiv arbetsgivare
Som indikatorer för kompetensförsörjning har vi mätetal som 
bygger på Hifab som attraktiv arbetsgivare. För våra befint-
liga medarbetare har vi valt att mäta medarbetarindex (MI), 
ledarskapsindex (LI) samt i vilken utsträckning våra medarbe-
tare rekommenderar Hifab som arbetsgivare (eNPS, Employee 
Net Promoter Score). Vi kan se en positiv trend under 2019 
där medarbetarindex (MI) har ökat med 4% enheter och 
ledarskapsindex (LI) har ökat med 2% enheter jämfört med fö-
regående år. Vi fortsätter därmed att ligga över branschsnittet. 
Resultatet för eNPS ökade med 3% enheter så även inom detta 
område ligger vi något högre än snittet. En del av förklaringen 
till de förbättrade resultaten är det chefsutvecklingsprogram 
som genomfördes under året (för mer information se avsnitt 
Våra värderingar sid 14). 

Indikator Resultat  
2019

2018 2017 Extern  
jämf*

Medarbetarindex 76 72 73 68

Ledarskapsindex 80 78 77 73

eNPS 13 10 15 11**

Antal nyanställda 87 44 67 –

Mätning av medarbetarindex, ledarskapsindex och eNPS sker i Hifabs årliga medar-
betareundersökning. 
*Extern jämförelse är statistik från Zondera databas mellan 2015-2019. Zondera är 
ansvariga utgivare för Hifabs medarbetarundersökningen. 
** Medeltal från branschsnitt Sverige från 2019. Brnaschsnittet har höjts, 2018 var 
snittet 9. 

Årets medarbetarundersökning hade en svarsfrekvens på 91% 
(92%) vilket visar på stort engagemang bland våra medarbeta-
re. Utifrån resultatet av vår medarbetarundersökning tas pla-
ner fram för hur vi ska arbeta för att vara en fortsatt attraktiv 
arbetsgivare. I arbetet tar vi avstamp från de styrkor som lyfts 
upp i undersökningen så som högt engagemang och de utveck-
lingsmöjligheter som finns inom Hifab. Andra styrkor som 
framkommer i vår undersökning är de intressanta projekt som 
medarbetarna får vara med och driva, kompetenta kollegor 
samt den goda och familjära stämningen på Hifab. Vi arbetar 
också med att säkerställa att våra chefer har tillräckligt med tid 
för sina medarbetare samt ser över hur samverkan mellan våra 
avdelningar kan förbättras ytterligare. 

En annan indikator som vi använder för att säkerställa att  
Hifab är en fortsatt attraktiv arbetsgivare är antalet nyanställ-
da. Under 2019 hade Sverige en stark organisk tillväxt och 

antalet nyanställda ökade till 87 jämfört med 44 under 2018. 
Tillväxten har skett organiskt på orter med långsiktigt stark 
marknad och en hög efterfrågan på våra tjänster. Satsningen 
innebär att vi bland annat startat ett nytt marknadsområde och 
anställt ett stort antal konsulter i hela landet. Samtidigt som 
rekryteringen har tagit fart fortsätter personalomsättningen 
att minska, vilket gör att tillväxttakten ökat. Under året har 
numerära antalet medarbetare i Sverige ökat med över 17%, 
vilket är ett trendbrott. Vi kan även se ett generellt ökat intres-
se för Hifab då respektive tjänst som är utannonserad får i snitt 
fler ansökningar.  

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare sker kontinuer-
ligt. Några konkreta insatser som har skett under året är bland 
annat:

•  Utveckling av vårt gemensamma utbildningspaket,  
Hifab Pro, med bland annat ett nytt chefsutvecklings-
program med fokus på kultur och medarbetarskap, 
utbildningar inom systematiskt arbetsmiljöarbete 
och certifiering av projektledare i PMP. PMP står för 
Project Management Professional och är en av världens 
mest etablerade certifieringar inom projektledning. 
Certifieringen utfärdas av PMI, Project Management 
Institute.

• Ny digital introduktionsprocess för onboarding. 
• Introduktionsutbildningar för alla nyanställda med 

extra fokus på affärsetik. 
•  Tremånaderssamtal med nyanställda för att följa upp 

hur introduktionen och den första tiden varit hos oss.
•  Bjudit in till Alumniträffar.
•  Implementering av Teams i hela organisationen.
•  Implementering av en ny strukturerad process kring 

People Plan och successionsplanering (se avsnitt  
Kompetensutveckling sid 13).

•  Systematisering av erfarenhetsutbyte genom bland 
annat Kunskapskanalen, en digital samarbetsplattform 
via Teams

•  Mentorskapsprogram.
•  Chefsforum för dialog med chefer och utveckling av 

ledarskapet.  
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Kompetensutveckling
Att ha god kännedom om våra kunders behov och ha rätt kompe-
tens för att tillgodose dessa är utgångspunkten för vår kompetensut-
veckling.

Som indikator för kompetensutveckling har vi valt att mäta 
i vilken utsträckning våra medarbetare förstår våra kunders 
behov samt i vilken utsträckning de anser att de har rätt kom-
petens för att möta dessa behov. 2019 års medarbetarundersök-
ning visar att 89 % (86 %) anser sig ha god förståelse för våra 
kunders behov och 86% (82 %) anser sig har rätt kompetens för 
att möta dessa behov.

Indikator Resultat  
2019

2018 2017 Extern  
jämf*

Förståelse för våra 
kunders behov 89 86 88 –

Rätt kompetens 
för att möta våra 
kunders behov

86 82 82 –

 
Mätning sker i Hifabs årliga medarbetarundersökning.

* Extern jämförelse saknas då frågan är anpassad utifrån Hifabs perspektiv och inte 

från Zonderas centrala frågebatteri. 

Utbildningssatsning 
Under 2019 har vi även fortsatt att utveckla vår utbildnings-
verksamhet, Hifab Pro, med en tydligare paketering riktat till 
våra olika målgrupper. 

Bland utbildningssatsningar kan nämnas praktisk projektled-
ning, en utbildning som leder till PMP-certifiering. Med ett 
certifierat arbetssätt erbjuds ett kvalitetssäkrat genomförande 
som särskiljer oss och skapar trygghet i våra leveranser. 

Under 2019 genomfördes även ett omfattande chefsutveck-
lingsprogram för alla chefer (för mer information se avsnitt 
Våra värderingar sid 14). Vidare genomfördes ett antal 
utbildningar i Affärsmannaskap i uppdrag, vilket inkluderade 
en heldag kring vår gemensamma affärskultur med fokus på 
hur vi agerar i uppdrag. Målsättningen är lönsamma uppdrag, 
nöjda kunder och merförsäljning. Innehållet var en blandning 
av föreläsning, grupparbeten och diskussioner.

En ny uppdragsansvarsutbildning har tagits fram under året 
och kommer att genomföras under 2020. Genom effektiv 
uppdragsstyrning ökar vi värdet för våra kunder och får en 
förbättrad kvalitet och leverans i våra uppdrag.

People Plan 
Under 2019 har Hifab implementerat en ny, strukturerad 
process för strategisk översyn av företagets långsiktiga kom-

petensbehov, en så kallad People Plan. Det är en långsiktig 
kompetensutvecklingsplan och successionsplanering baserat 
på de affärsmässiga tillväxtmål som företaget har, nuvarande 
organisation samt identifierade ledarkandidater.

Kunskapskanalen 
Under året har vi lanserat Kunskapskanalen. Hifabs kun-
skapskanal ska vara en samlingsplats för hela Hifab där med-
arbetarna via digitala Teams-möten kan dela med sig av sina 
erfarenheter, ge inspiration och tips och öka vår kunskapsöver-
föring. Alla våra medarbetare på Hifab besitter stor kunskap 
och erfarenhet och Kunskapskanalen är ett sätt att dela alla 
dessa goda exempel som vi stöter på varje dag i våra projekt.
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Våra värderingar
Våra värderingar och värdegrund är något som vägleder oss i de val 
vi gör varje dag och något som särskiljer oss från våra konkurrenter.

Som indikator för våra värderingar har vi valt att mäta i vilken 
utsträckning medarbetarna har förståelse för våra värderingar 
samt om de anser att deras chef har ett beteende som över-
ensstämmer med värdegrunden. Här ser vi en positiv trend i 
resultatet och att vi ligger över branschsnittet. 

Indikator Resultat 
2019

2018 2017 Extern 
jämf*

Tror på Hifabs 
värderingar 82 77 82 80

Att Hifabs chefer har 
ett beteende som 
överensstämmer med vår 
värdegrund

91 85 87 81

”Jag tycker att Hifab 
genomsyras av dessa 
värderingar”

60 56 61 60

Mätning sker i Hifabs årliga medarbetarundersökning. 
*Extern jämförelse är statistik från Zondera databas mellan 2015–2019. Zondera är 
ansvariga utgivare för Hifabs medarbetarundersökningen.

Hifabs chefsutvecklingsprogram  
2019 inleddes med ett strukturerat arbete för att stärka vår 
företagskultur genom att arbeta med värdebaserat medarbetar-
skap. Företaget SESI genomförde kvalitativa intervjuer med 
chefer och medarbetare på Hifab för att därefter skräddarsy ett 
ledarskapsprogram med syftet att stärka Hifabs interna kultur 
utifrån nyckelbegreppet medarbetarskap. Chefsutvecklings-
programmet utgick från alla Hifabs chefer då de är nyckel-
personer, normsättare och starka kulturbärare i en sådan här 
process. 

Utbildningen gav cheferna verktyg och färdigheter som behövs 
för att skapa en djupare form av deltagande, engagemang och 
ansvar bland medarbetarna i det egna teamet. Programmets 
ambition var således att utveckla både ledaren och teamet i 
samspel, samtidigt som vi befäster våra värderingar, nya nor-
mer och ett proaktivt medarbetarskap i hela organisationen.

Utifrån medarbetarundersökningen från 2019 kan vi se ett 
markant ökat resultat kring just våra ledarskapsfrågor. Detta 
ger oss en tydlig indikation på att chefsutbildningen burit 
frukt, att dess verktyg används i chefernas vardag, att Hifabs 
medarbetare har blivit mer involverade och delaktiga samt att 
vår värdegrund har inarbetats på ett konkret sätt. Områden 
där vi är långt över branschsnittet involverar frågor som: min 
chef skapar positiv laganda, har ett beteende som överensstäm-
mer med våra värderingar och har en öppen och ärlig kommu-
nikation. 

Hifabs hållbarhetsprofil 
Vår ambition är att vara en aktiv aktör i utvecklingen av ett 
hållbart samhälle. Arbetet vi gör ska genomsyra våra projekt 
och nå ut till våra kunder och samarbetspartners. Men det är 
även av yttersta vikt att våra medarbetare får kunskap om 
Hifabs strukturerade hållbarhetsarbete. För att stärka  
Hifabs hållbarhetsprofil internt har vi arbetat aktivt med  
olika informationsinsatser under 2019. Här nedan följer en 
kortare sammanfattning av några av dessa insatser:

• Inkluderat ett avsnitt om hållbarhet i introduktions- 
utbildningen till alla nya medarbetare.

•  Anslutit oss till Fossilfritt Sverige och kommunicerat 
dess innebörd internt. Läs mer på sid 20.

•  Genomfört kunskapshöjande seminarium med fokus 
på Globala målen 2030 och bjudit in både medarbetare 
och kunder att delta. Läs mer på sid 19. 

•  Spridit Hifabs hållbarhetsrapport 2018 internt samt 
föreläst om dess resultat.

•  Lyft fram projekt med tydlig hållbarhetsförankring.
•  Startat Kunskapskanalen med fokus på att sprida goda 

exempel och erfarenheter. Social hållbarhet har varit 
först ut på agendan. 

I Hifabs medarbetarundersökning ställer vi frågor huruvida 
våra medarbetare anser att vi har en tydlig hållbarhetsprofil. Vi 
ser att vår ökade kommunikation kring vårt hållbarhetsarbete 
har gett resultat – en mycket större andel av våra medarbetare 
är idag medvetna om vårt arbete och anser att Hifab har en 
tydlig hållbarhetsprofil.

Indikator Resultat 
2019

2018 2017 Extern 
jämf*

Hifab är ett företag med 
tydlig hållbarhetsprofil 60 48 54 –

Mätning sker i Hifabs årliga medarbetarundersökning.

* Extern jämförelse saknas då frågan är anpassad utifrån Hifabs perspektiv och inte 

från Zonderas centrala frågebatteri. 
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Affärsetik 
Vi anser att en god affärsetik är grunden för ett företags hållbar-
hetsarbete. Vi förväntar oss god affärsetik från våra kunder, samar-
betsparters, leverantörer och medarbetare. 

Affärsetik är en viktig del i Hifabs verksamhet och en av  
Hifabs prioriterade hållbarhetsfrågor. Under 2019 har vi fort-
satt att utveckla vårt arbete inom affärsetik med fokus  
på interna utbildningar, kunskapshöjande insatser och att 
vidareutveckla våra riskbedömningar och system för regel- 
efterlevnad. Som ett led att motverka korruption har vi även 
implementerat ett antikorruptionsprogram. 

Utbildning i uppförandekod och antikorruption   
Hifabs utbildningar inom uppförandekod och affärsetik syftar 
till att säkerställa att alla våra medarbetare har kunskap om 
Hifabs affärsetiska arbete och värdegrund samt hur vi mot- 
arbetar korruption i vardagen. 

Under 2017 påbörjades vårt arbete med att uppdatera vår 
uppförandekod i syfte att tydliggöra och vägleda våra medar-
betare i hur vi agerar med varandra och andra i vår vardag. I 
samband med detta togs en utbildning fram. Utbildningen in-
troducerades i ett första skede till vår internationella verksam-
het och inkluderade lärarledda diskussioner och dialoger kring 
etiska dilemman. Under 2017–2018 utbildades 63 personer, 
vilket omfattade 100 % av våra anställda medarbetare i vår 
internationella verksamhet. 

Under 2019 har vi vidareutvecklat våra utbildningsinsatser. 
För att nå ut i större utsträckning till Hifabs samtliga medar-
betare har en e-learning inom antikorruption och värdegrund 
tagits fram – en digital utbildning som guidar medarbetarna 
genom områden som korruption, mutor och Hifabs uppfö-
randekod. Utbildningen ger en förståelse för vad korruption är 
och hur man kan undvika det. 

Vår digitala utbildning inom värdegrund och antikorruption 
kommer att skickas ut en gång per år till alla våra medarbeta-
re. Utbildningen uppdateras kontinuerligt med aktuella och 
verklighetstrogna dilemman från verksamheten. Målsättning-
en är att 100% av våra medarbetare ska genomföra utbildning-
en varje år.  

Även våra samarbetspartners och underkonsulter ges möjlig-
het att genomföra vår digitala utbildning inom värdegrund 
och antikorruption. I vår utlandsverksamhet skickas utbild-
ningen ut till alla våra samarbetspartners. 

Som ett komplement till detta har vi även under 2019 ge-
nomfört lärarledda utbildningar som vänt sig till personer i 
ledande befattningar samt till personal som är involverad i vår 
utlandsverksamhet. Denna utbildning tar avstamp från vår 
digitala e-learning och de dilemmafrågor som presenteras där. 

Frågor kring dilemman är även en stående punkt på möten för 
Hifabs koncernledning, vilket ger en möjlighet att diskutera 
och fatta beslut kring frågor av koncerngemensam karaktär.

Utöver ovan nämnda utbildningsinsatser fokuserar vi lite extra 
på våra nya medarbetare. En ny medarbetare på Hifab möter 
vår uppförandekod för första gången i en digital onboarding. I 
den digitala introduktionen får medarbetaren inblick i Hifabs 
uppförandekod och antikorruptionspolicy samt förbinder sig 
till dess innehåll.

 I nästa steg får medarbetaren gå en lärarledd introduktionsut-
bildning som innehåller olika moment utifrån värdegrund och 
affärsetik. Denna utbildning genomförs ungefär två gånger 
per år med möjlighet att fånga upp alla nyanställda på Hifab. 
Genom att ge våra nya medarbetare inblick i Hifabs uppfö-
randekod anser vi att vi höjer deras medvetenhet. Vi skapar 
goda förutsättningar för att alla våra medarbetare ska kunna 
arbeta och leva efter Hifabs värderingar.

Som indikator för vår utvecklingsresa inom affärsetik har vi 
valt att titta på hur många av våra medarbetare som nås av 
våra utbildningsinsatser inom uppförandekod och affärsetik. 
Resultatet från 2017–2018 refererar till våra lärarledda utbild-
ningar i vår utlandsverksamhet medan resultatet från 2019 
bygger på vår e-learning (digitala utbildning) och inkluderar 
hela Hifabs verksamhet. I vår utlandsverksamhet har 100% 
av medarbetarna genomfört vår nya e-learning och i den 
svenska verksamheten har hittills närmare 75% genomfört vår 
nya e-learning. Om vi till dessa siffror inkluderar de lärar-
ledda introduktionsutbildningarna inom uppförandekod och 
affärsetik till nya medarbetare, samt vår lärarledda utbildning 
till chefer, anser vi att ca 100% av Hifabs medarbetare har tagit 
del av vårt viktiga arbete kring uppförandekod, affärsetik och 
värderingar.

Indikator Resultat 
2019

2018 2017

Lärarledd utbildning i upp-
förandekod* 49 st 41 st 22 st

Digital e-learning med fokus 
på antikorruption** 191 st – –

* Lärarledd utbildning för vår internationella verksamhet samt chefer i den svenska 
verksamheten. 
** Digital utbildning – e-learning för samtliga Hifabs medarbetare

Internrevision av utlandsverksamheten
Under sommaren 2018 genomförde Hifabs hållbarhetschef en 
intern ”Integrity and Compliance”-revision i vår utlandsverk-
samhet. Uppdraget som granskades var ett SCADA-projekt hos 
kunden Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO). 
Projektet drevs av Hifab Oy. Revisionen gick bra och endast 
smärre anmärkningar och rekommendationer gavs, vilka efter-
åt har följts upp.
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Antikorruptionsprogram –  
Integrity & Compliance program   
Under 2019 har Hifab fortsatt att fokusera på området ”Mot-
verkande av korruption” som identifierats som ett område med 
hög risk då Hifab har verksamhet både i Sverige och utom-
lands (se riskanalys på sid 7). Utöver våra utbildningsinsatser 
(se föregående sida) har vi, i samarbete med en extern expert, 
tagit fram ett omfattande antikorruptionsprogram kallat Inte-
grity & Compliance Program (ICP). Hifab har även utvecklat 
nya rutiner och uppdaterat befattningsbeskrivningarna för 
vissa nyckelroller. 

Inom ramen för ICP har en hel verktygslåda med rutiner och 
instruktioner tagits fram för att användas i det dagliga arbetet 
med både säljinsatser och projektgenomförande, främst i ut-
landsverksamheten. Ett av verktygen är ett dataprogram som 
skattar eventuella risker med exempelvis kunder och leveran-
törer. Skattningen görs i förebyggande syfte, en sorts kartlägg-
ning som utförs inför anbudsskedet i varje projekt.

Rutinerna inom ICP ger uppdragsledare stöd vid projektge-
nomförande och ger riktlinjer för intern uppföljning. För vår 
utlandsverksamhet har Hifab även utarbetat en ny roll, Hifabs 
Integrity Compliance Ambassadors, vars uppgift är att säker-
hetsgranska våra processer och se till så att alla våra rutiner 
följs i rätt läge av sälj- och projektverksamheten. Rollen inklu-
derar dagliga uppgifter vilket inbegriper kontinuerlig support 
och kontroll av pågående projekt.

Implementering av anonym visselblåsarfunktion
Under 2019 implementerades en ny och förbättrad visselblå-
sarfunktion. Tidigare har detta hanterats internt men för att 
säkerställa anonymitet vid rapportering av eventuella oegent-
ligheter har Hifab valt att köpa en extern tjänst för detta 
ändamål. Funktionen är tänkt att användas där Hifab bedriver 
projekt, i och utanför Sverige, och kan nyttjas av alla som med-
verkar i Hifabs projekt, både medarbetare och externa aktörer 
samt allmänheten. Visselblåsartjänsten är lättillgänglig via vår 
hemsida och kan användas för att lämna information om en 
farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och 
etiska principer, som allvarligt kan påverka vår organisation 
eller en människas liv eller hälsa. Information som rapporteras 
till visselblåsarfunktionen tas emot och utreds av ansvarig för 
compliance samt HR-chef. 

Under 2019 har rutiner utvecklats för att det ska finnas tydlig 
och utförlig information om hur informationen hanteras, vad 
som händer efter en anmälan och vilka som är ansvariga om 
någon rapporterar via visselblåsarfunktionen.
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Övriga insatser
För övriga hållbarhetsfrågor har vi gjort insatser inom bland 
annat nedanstående områden.

Arbetsmiljö – för hållbara medarbetare  
Under 2019 har två större satsningar genomförts inom arbets-
miljö, ett centralt område för att skapa hållbara medarbetare. 
Den ena satsningen är en utbildning rörande Hifabs systema-
tiska arbetsmiljöarbete. Utbildningen är riktad till alla chefer 
i organisationen för att öka deras kunskap och kompetens 
i ämnet. Tanken är att alla ska kunna dela med sig av sina 
erfarenheter och lära av varandra.

Den andra satsningen är att ett nytt företagshälsovård- och 
hälsokontrollprogram för hela företaget har tagits fram. Syftet 
med programmet är att stödja och främja våra medarbeta-
res hälsa samtidigt som det ger en indikation och hälsostatus 
för hela organisationen. Genom att få en genomlysning av 
medarbetarnas hälsostatus kan vi bättre planera för framtida 
hälso- och friskvårdssatsningar. Det nya programmet innebär 
bland annat att en ny leverantör av hälsokontroller valts och att 
kontrollerna och intervallerna bättre anpassas till individens 
behov. Dessutom erbjuder vi alla medarbetare vård online – ett 
enkelt, tryggt och snabbt sätt att få hjälp av läkare vid lindri-
gare besvär. Erbjudandet med vård online gäller utan självrisk 
för både medarbetaren och medarbetarens familj. 

Miljö
Inom området miljö har ett arbete påbörjats gällande att mäta 
och beräkna koldioxidutsläppen från de resor som Hifabs 
medarbetare gör i tjänsten. Tjänsteresorna omfattar de flesta 
transportslag så som flyg, tåg, bil, cykel, till fots och kollektiv-
trafik. Resorna görs inom och utom Sverige, en del är lokala 
medan andra är av medel- eller långdistanskaraktär. För vissa 
medarbetare är resorna regelbundna och återkommande med-
an det för andra är oregelbundna resor, till olika destinationer. 
Denna spridda variation av resor gör att resorna köps in från 
ett stort antal leverantörer antingen centralt eller av den enskil-
da medarbetaren. Under 2019 har ett första steg tagits för att 
kartlägga och identifiera översiktliga resmönster. Under 2020 
planeras ett fortsatt utredningsarbete med målsättning att göra 
ett ställningstagande gällande om, och i så fall hur, koldioxid-
utsläppen från Hifabs tjänsteresor ska mätas och redovisas.
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Hållbarhet i fokus  
2019

”Vi ser att vår ökade kommunikation kring vårt 
hållbarhetsarbete har gett resultat – en mycket 
större andel av våra medarbetare är idag 
medvetna om vårt arbete och anser att Hifab 
har en tydlig hållbarhetsprofil.

David Lindgren
Hifabs Hållbarhetschef
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Kunskapshöjande  
seminarieserie om 
Globala målen

Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agen-
dan för hållbar utveckling som världens länder någonsin har 
enats om. För att målen ska uppnås 2030 behöver alla aktörer i 
samhället ta ett ansvar. Ett brett samarbete mellan samhälle och 
näringsliv måste ske, både i Sverige och i resten av världen.

Hifab har, med sin seminarieserie om de globala målen, velat 
sprida kunskap om vad målen handlar om. Under 2019 har 
Hifab bjudit in kunder, samarbetspartners och medarbetare 
för att diskutera de globala målens innehåll, hur vårt arbete i 
samhällsbyggnadsbranschen påverkas och hur vi konkret kan 
arbeta för en mer hållbar utveckling genom vår verksamhet och 
våra uppdrag.

Hifabs seminarieserie har utgått från Mål 11 Hållbara Städer 
och Samhällen men vi har även inkluderat teman som knyter 
an, samt berör, andra mål.  De teman vi har valt ut är Klimat, 

Biologisk Mångfald samt Vatten och Innovation – områden där 
vi ser att vi har en stor påverkan och möjlighet till förändring 
genom vårt arbete inom byggsektorn och samhällsbyggnad. 

Utfallet för våra träffar har varit mycket positivt. Över 200 
kunder, samarbetspartners och medarbetare har träffats och 
genom goda exempel och projekt från verkligheten har målen 
blivit mer tydliga och relevanta för alla deltagare. Tillsammans 
har vi gjort en gemensam kunskapsutveckling och till vår hjälp 
har vi haft kompetenta föreläsare från Sveriges Byggindustrier, 
Göteborgs stad, Familjebostäder, Circular Hub, Modesty Club 
och HSB Living Lab. 

Läs mer på vår hemsida: www.hifab.se/om-oss/hallbarhet

Under 2019 har Hifab arrangerat en seminarieserie som syftar till gemensam  
kunskapsutveckling om de globala målen och Agenda 2030.
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Hifab ansluter  
sig till starkt 
branschinitiativ –  
Fossilfritt Sverige 

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen 2015 
med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. Kopplat till detta initiativ har aktörer från bygg- 
och anläggningsbranschen gått samman och skapat en färdplan 
för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anlägg-
ningssektor.

Under 2019 har Hifab anslutit sig till detta kraftfulla initiativ! 
Tillsammans med ett 100-tal aktörer utmanar vi nu oss själva 
och andra i branschen till att uppfylla det svenska målet om 
nollutsläpp av växthusgaser år 2045. Färdplanen innebär stora 
möjligheter, då vi har gått samman med viktiga kunder såväl 
som konkurrenter och samarbetspartners. Några exempel är 
Skanska, Tyréns, WSP, Familjebostäder, Lokalförvaltningen 
Göteborgs Stad, Specialfastigheter och Sweden Green Building 
Council bland andra. 

Tillsammans har vi åtagit oss att utveckla oss och vår marknad 
i riktning mot ett fossilfritt Sverige år 2045. Vi kommer att 
behöva visa upp konkreta åtgärder och arbeta proaktivt i våra 
uppdrag för att föreslå lösningar som bidrar till klimatneutrali-
tet. Vi hoppas att vårt arbete leder till ökat förtroende och enga-
gemang från kunder, medarbetare och potentiella medarbetare.

Ett första steg som vi på Hifab har tagit är att bjuda in till en 
nätverksträff där kunder, samarbetspartners och medarbetare 
har diskuterat bygg- och anläggningssektorns färdplan. Sveri-
ges byggindustrier, som har varit initiativtagare till färdplanen, 
introducerade arbetet bakom planen och vägen framåt. Medar-
betare från Hifab presenterade exempel på hur vi i praktiken 
kan arbeta med att minska energianvändningen och ställa om 
till förnybar energi i byggsektorn.  

Tillsammans med ett 100-tal aktörer utmanar vi nu oss själva och andra i branschen 
till att uppfylla det svenska målet om nollutsläpp av växthusgaser år 2045. 
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Hållbart  
byggande

Många av de byggnader som vi jobbar med är skyddade av 
Kulturmiljölagen. Det innebär att byggnaden ska vårdas och 
underhållas och att den inte får rivas, skyddet blir därmed 
oändligt. De förbättringsåtgärder vi gör innebär att vi kan bidra 
till att byggnaden får fortleva, vi bevarar värde till eftervärlden 
och vi blir delaktiga i en oändlig tidslinje. Att bygga hållbart 
och långsiktigt är förhoppningsvis något som vi kommer se mer 
av i byggbranschen framöver. Det finns mycket inspiration att 
hämta från exempelvis gamla kulturhistoriska byggnader vad 
gäller underhåll, byggnadsvård och långsiktighet. 

Ett gott exempel är restaureringen av Attmar kyrka, en kyrka 
som byggdes utanför Sundsvall på 1760-talet. Under 2019 har 
Hifab projektlett arbetet med att restaurera kyrkan utvändigt. 
Både fasaden och kyrkans fönster har fått ett stort ansiktslyft. 

Och med varsam restaurering kan kyrkan stå i full prakt i 
hundra år till. Minst! 

Ett annat gott exempel när vi använder modern teknik och 
kunskap för att lyfta en gammal byggnad är Stuguns kyrka i 
Jämtland. Kyrkan byggdes 1896 och under 2019 har Hifab varit 
involverad som projektledare när kyrkan blev Sveriges första 
lagskyddade kyrka att få solpaneler på taket. Församlingen har 
länge arbetat med att göra verksamheten mer hållbar och med 
solpaneler på taket har de tagit ett stort steg i rätt riktning. ”Det 
är en stor ekologisk och ekonomisk vinning att själv kunna pro-
ducera grön el”, säger Kyrkoherde Lennart Raswill på Håsjö 
pastorat. 

Hifabs Kulturmiljö specialiserar sig på fastigheter som är kulturhistoriskt skyddade och 
värdefulla. Projekten varierar men kan innehålla allt från rådgivning med framtagning 
av åtgärdsprogram och underhållsplaner till projektering, projekt- och byggledning 
och besiktning.
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GRI-Index 2019
Redovisning enligt tabellen nedan är inspirerad av Global Reporting Initiatives, GRI Standards.

Standard nr Beskrivning Information/svar
102-1 Namn på organisationen Hifab Group AB

102-2 Organisationens huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster ÅR s. 3

102-3 Plats för organisationens huvudkontor Sveavägen 167, 3tr, Box 19090, 104 32 Stockholm

102-4 Lokalisering/länder där organisationen är verksam ÅR s. 43, not 16

102-5 Ägarförhållanden och juridisk form ÅR s. 8-9

102-6 Organisationens verksamhetsområden och kunder ÅR s. 10-13

102-7 Organisationens omfattning (antal anställda, omsättning m m) År s. 5, 11, 33

102-8 Information om anställda, typ av anställning, kön m m ÅR s. 33

102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja Hifabs tjänster levereras i första hand av egna 
medarbetare, i andra hand anlitas underkonsulter. 
Hifab AB och Hifab DU Teknik har samarbetsavtal 
med 96 underkonsulter.

102-10 Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja Inga betydande förändringar

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Hifab är undertecknande medlem i FN:s Global 
Compact, se s. 10

102-12 Externa initiativ och principer som organisationen har anslutit sig till Global Compact sedan 2016 som undertecknande 
medlem

102-13 Medlemskap i bransch- och intresseorganisationer, nationella och  
internationella

s. 7

102-14 Uttalande från organisationens högsta tjänsteman om betydelsen av håll-
barhet och strategin för att adressera hållbarhetsfrågor

s. 3

102-16 Beskrivning av grundläggande värderingar och vägledande principer inom 
organisationen

s. 4

102-18 Lednings- och organisationsstruktur ÅR s. 10

102-40 Förteckning över intressenter s. 6

102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal Hifab AB omfattas av kollektivavtal

102-42 Identifiering och urval av intressenter s. 6

102-43 Process för involvering av intressenter s. 6

102-44 Väsentliga frågor som lyfts av intressenter s. 6

102-45 Verksamheter som inkluderas i redovisningen/räkenskaperna Hifab Group AB inkl dotterbolag

102-46 Process för att definiera väsentliga hållbarhetsfrågor och implementera 
redovisningsprinciper

s. 8

102-47 Förteckning över väsentliga hållbarhetsfrågor s. 8

102-48 Korrigeringar av rapporterad information i tidigare årsredovisningar Inga korrigeringar av tidigare rapporterad informa-
tion har gjorts i 2019 års rapport.

102-49 Betydande förändring i rapportering jämfört med tidigare år Inga betydande förändringar i rapportering jämfört 
med tidigare år har gjorts i 2019 års rapport.

102-50 Redovisningsperiod 2019-01-01 – 2019-12-31

102-51 Datum för tidigare lämnad rapport April 2019

102-52 Redovisningscykel Årlig

102-53 Kontaktperson för frågor kring hållbarhetsredovisningen David Lindgren, Hållbarhetschef
david.lindgren@hifab.se, 010-476 60 00

102-54 Åberopande av hur redovisningen svarar upp mot GRI Standard Hållbarhetsredovisningen är upprättad med Global  
Reporting Initiative standards som inspiration.

102-55 GRI index s. 22

102-56 Extern verifiering av rapport s. 23

103-1 Motivering till väsentliga hållbarhetsfrågor samt avgränsningar s. 8

103-2 Beskrivning av hur organisationen hanterar sina väsentliga hållbarhetsfrågor s. 11-17

103-3 Utvärdering av organisationens hantering av väsentliga hållbarhetsfrågor s.11-17
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 

Till bolagsstämman i Hifab Group AB, org.nr 556394-1987 

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 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 inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 

Stockholm 

 

Johan Telander 
Auktoriserad revisor 

Revisorns yttrande



Vår vision är att vara
marknadens främsta projekt-

ledningsföretag – våra  
kunders och medarbetares

förstahandsval


