VD HAR ORDET
JVAB:s stolta medarbetare har för femte året på raken överträffat
målsättningarna. Efter förra årets starka tillväxt satte vi upp ett något
annorlunda mål, nämligen att sakta in något för att hinna med att bygga
organisation, utbilda och förtydliga vårt sätt att arbeta.
På JVAB vill vi bli lite bättre varje dag för att utvecklas långsiktigt och
hållbart. Vi sätter inga mål för tillväxt, vi vill bara bli bättre!
Vår vision är Stockholms bästa anläggningsföretag och resultatet för
våra tre övergripande mål - gladast kunder, gladast medarbetare och
bäst lönsamhet i klassen visar att vi är på rätt väg.
Nöjd kund-index

Nöjd medarbetarindex

Rörelsemarginal

4,36

4,40

9,3 %

VILL BARA HA NYCKELKUNDER
JVAB vill vara kundens bästa val både idag, imorgon och i framtiden.
Det blir vi om det är roligt att genomföra projekt tillsammans med oss.
Våra projekt ska kännetecknas av hög kvalitet, låga kostnader,
överlämnande i tid och snabb, tydlig, kommunikation. Det ger oss glada kunder som vill
utvecklas långsiktigt, tillsammans med oss, till en av våra nyckelkunder

VÅRA MEDARBETARE ÄR GRUNDEN
Våra medarbetare är kärnan i verksamheten och de t strategiska arbetet är starkt fokuserat
på engagemang och delaktighet samt att behålla de bästa medarbetarna genom att vara en
attraktiv arbetsgivare. Vi tror att en stark drivkraft ligger i att hela tiden blir lite bättre
tillsammans. Det gör vi genom att engagera våra medarbetare, samverka med våra kunder
och leverantörer men också genom att sätta ihop effektiva team och skapa effektiva
processer för kompetensutveckling.

LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET
JVAB prioriterar långsiktig tillväxt i rörelseresultat och s ätter inga mål för volymtillväxt. Vi
tror på att vår lönsamhet bygger förtroende mot kunder, medarbetare och leverantörer.
Vinnande anbud visar att vi har koll på kostnader och lönsamhet i projekt visar på en
effektivitet i produktionen. Vi jobbar därför h årt med att utveckla kvalitet och riskbedömning
i både anbuds- och produktionsprocesser. Vi ser också stor potential i minskad
miljöpåverkan genom effektivisering av produktionsprocesser.

2020 firar JVAB 35 hållbara år! Det ser jag fram emot.

Fredric Kastevik
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JVAB GRUNDAR FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING
Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s hållbarhetsmål och kopplas ihop med vårt
affärsfokus. Utifrån våra mest betydande intressenter, genom en väsentlighetsanalys, har vi
landat i följande prioriterade hållbarhetsområden:

Ekonomi
Ekonomisk
stabilitet och
resultat i företaget
Hållbara affärserbjudanden med
hög etik

Social

Miljö

Utbildning,
kompetensförsörjning och
jämställdhet

Kvalitet för
resurseffektiv
produktion och
hållbara produkter

Hälsa och
säkerhet – varje
dag lite säkrare

Minskade utsläpp
från transporter
och masshantering

HÅLLBARHET I ALLT VI GÖR
För oss har det, ända från starten 1985, varit naturligt att tänka långsiktigt hållbart.
Vi tror på att varje dag bli lite bättre i det vi gör bäst, nämligen entreprenader inom mark
och väg, vatten och avlopp samt anläggning. Det är viktiga samhällsfunkt ioner som ska
finnas under en mycket lång tid varför rätt hållbarhetsarbete är en viktig aspekt. Därför tar vi
stort ansvar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom ramen för vår
verksamhet.
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HÅLLBARA AFFÄRSERBJUDANDEN MED HÖG ETIK
Hela vårt affärserbjudande ligger inom FN:s globala mål 6 och 11; Rent vatten och sanitet
för alla samt Hållbara städer och samhällen.
Vår största del av omsättningen ligger i generalentreprenader där vårt bidrag enbart rör en
liten del av produktens livscykel. Vår största potential att nå längre i hållbarhetsarbetet
och minska miljöpåverkan ligger inom följande affärsområden och samverkansformer:

Samverkan för
hållbarhet

Ramavtal

Rörspräckning

Ledningsinspektion

JVAB besitter stor
kompetens när det
gäller att planera för
en effektiv produktion
och smart masshantering men det är
frågor som vi inte
ensamt styr över.
Därför ser vi positivt
på samverkan och
samverkansformer
inom traditionella
generalentreprenader.

Med långsiktiga
ramavtalspartners kan
samarbetet och
effektiviteten i de
gemensamma
processerna utvecklas
över tid vilket medför
bättre kvalitet och
snabbare byggprocess med minskad
miljöpåverkan.

Metoden innebär att vi
kan erbjuda kunden
teknik med minskad
påverkan på miljö och
omgivning.
Rörspräckning sparar
på resurser genom
minskat schaktarbete.

Vår ledningsinspektion kan göra
en bedömning av
rören och ge
rekommendationer för
kvalitetsförbättrande
lösningar som är
kostnadseffektiva.
Med rätt insatser kan
drift och underhåll
optimeras och miljöpåverkan minimeras.

Lite bättre varje dag – tillsammans
Samverkan är den form som möjliggör att ta hållbarhet ett steg längre och där våra
medarbetare får möjligheten att utvecklas ytterligare. Det är därför vi under året har arbetat
på att utveckla och beskriva vår samverkansprocess. Samtidigt driver vi vår största
totalentreprenad i samverkan i JVABs historia, där vi även erhållit option 2. Våra
samverkansprojekt genomsyras av arbetssättet ”Lite bättre varje dag – tillsammans”.

Bild: JVABs samverkansprocess
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HÖG AFFÄRSETIK – FÖR HÅLLBARA AFFÄRER
För JVAB är arbete mot mutor och korruption en
viktig fråga. Ett av våra ledord är just ärlighet. Det
innebär att vi säger nej till att använda oärliga
metoder i vårt dagliga arbete.

”För oss på JVAB är ärlighet viktigt och det är
därför vi har valt det som ett av våra ledord.
Vi är stolta över att våra kunder i den senaste
”Nöjd Kund-undersökningen” gav oss betyget

JVAB är numera medlem i både Sveriges
4,64 av 5 möjliga på fråga om JVAB är ärliga
Byggindustrier samt Stockholms
och seriösa.”
Byggmästareförening. Vi förbinder oss att följa
-säger Arbetschef Carl-Johan Paulsson
Sveriges Byggindustriernas uppförandekod. Detta
innebär att JVAB och våra medarbetare ska följa
lagar och föreskrifter samt verka för
sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl
inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.
Vid inköp av UE upphandlas dessa med UE 2015. Avtalet ställer krav på bland annat
kollektivavtal och F-skatt. JVAB uppfyller kraven om personalliggare och är anslutet till ID06
systemet och uppfyller kraven i den nya ID06 kortstandarden 2.0. Vi utför automatiserade
kontroller av leverantörer och leverantörsfakturor utifrån bland annat F -skattsedel eller
missförhållanden som allvarliga skulder.
För att säkerställa inköp och styrning
av UE samt öka inköpskompetensen
utbildades samtliga Projektchefer,
Platschefer och Entreprenadingenjörer
i inköp under 2019. Vi såg också över
och stärkte våra inköpsmallar i syfte
att förenkla och skapa tydlighet för oss
och för UE. Det ska vara lätt att göra
rätt.

Medlemmar i BI och BF
”På JVAB vill vi att vår bransch ska bli ännu mer attraktiv och det
kan vi bidra till ännu mer framöver genom vårt medlemskap. Jag
uppskattar särskilt det arbete som BI lägger ned för att få bort
osund konkurrens.
Genom BF möjliggörs en bra och konstruktiv dialog med olika parter
i branschen för att förbättra branschens förutsättningar framöver,
bl.a. kring områden som upphandling och kompetensutveckling”
- säger Fredric Kastevik, VD på JVAB.
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EKONOMISK STABILITET OCH RESULTAT I FÖRETAGET
JVAB levererar genomarbetade och
projektanpassade anbud vilket ger hög
träffsäkerhet i anbudstävlingar. Detta
gynnar i slutändan kunden och kvaliteten
på den levererade produkten. Detta är
resurs- och kostnadskrävande och en
ekonomiskt stabil bas är därför en
nyckelfaktor. Det innebär också en
säkerhet för kunden att JVAB har
ekonomiska muskler att genomföra
projektet även om oväntade
omständigheter skulle uppstå. Allt vårt
engagemang bygger på långsiktiga
relationer vilket gör att kunden kan lita
på JVAB.

För JVAB betyder ekonomisk stabilitet att
det finns resurser och möjligheter att
satsa på ständiga förbättringar inom
samtliga områden. Vi ser en stor
utvecklingspotential i digitaliseringen och
har under året tillsatt rollen
Affärsutvecklare och staben
Affärsutveckling. En ny stabsfunktion som
är sammanhållande och drivande av
JVABs utvecklingsprojekt.

För våra leverantörer innebär ekonomisk
stabilitet att vi har en schysst
riskfördelning mellan oss i entreprenader
och att de kan lita på att vi betalar. Våra
samarbeten med leverantörer bygger
också på långsiktighet och ärlighet. Vi lär
av varandra och samverkar för bättre
hållbarhet.
För våra medarbetare och potentiella
medarbetare borgar en ekonomisk stabil
bas för att vi kan erbjuda goda möjligheter
till avancemang och personlig utveckling.
Vi tror också att ekonomiskt resultat gör
att vi kan attrahera de bästa
medarbetarna.

Rent vatten och fungerande avlopp
– en jämställdhetsfråga
I år skänkte JVAB 30 000 kr till Wateraid:s arbete för att få rent
vatten och toaletter. Deras arbete innebär att fler tjejer kan gå i
skolan och att kvinnor slipper lägga tid på att hämta vatten eller
vara hemma och ta hand om sjuka barn på grund av dålig
vattenkvalité. Det är en del av en mer hållbar framtid!
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Prioriterade

Strategiska mål

65hållbarhetsaspekter
Ekonomisk stabilitet
och resultat

Enbart lönsamma
projekt
Snabb och tydlig
kommunikation till kund

Verksamhetsmål

Resultat

och nyckeltal

2017

2018

2019

Rörelseresultat (tkr)

25 347

39 901

65 535

Noll förlustprojekt

10 st.

10 st.

9 st.

Positivt kassaflöde (tkr)

10 823

64 677

53 941

Ekonomiredovisningar i
entreprenaden
redovisas på ett
professionellt sätt *

3,87

**

3,93

JVAB underrättar
ändringar i
entreprenaden på ett
professionellt sätt. *

4,02

**

4,26

Andel av avslutade
projekt som utförs till
prioriterade kunder

99,9 %

94,3 %

99,9 %

42,1 %

36,4 %

37,9 %

• Omsättning på
0,8 %
samverkansprojekt av
totalt

10,6 %

8,1 %

JVAB är seriösa och
ärliga*

4,47

**

4,64

JVAB har en
god styrning på UE och
leverantörer*

3,91

**

3,92

Incidenter och
anmälningar om etikeller korruptionsfall

0

0

0

Lönsam merförsäljning i
projekt
Gemensam enhetlig
ekonomistyrning
Gemensam struktur för
riskhantering

Hållbara
affärserbjudande med
hög etik

Ökad försäljning till
prioriterade kunder
Anbud med hög
träffsäkerhet
God styrning av UE och
leverantör

Öka andelen ramavtaloch samverkansprojekt:
• Omsättning på
ramavtal av totalt

* Resultat av Nöjdkundundersökning (NKI) eller Nöjdmedarbetarundersökning (NMI) , resultat av 5 möjliga.
** Ingen mätning genomförd
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UTBILDNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH JÄMSTÄLLDHET
Våra medarbetares kompetens, inställning och engagemang är avgörande för genomförandet av våra projekt varvid stor vikt läggs på projektets organisation - att den ska vara
rätt! JVAB vill bygga en organisation med bästa teamet som gör att medarbetare stannar
kvar och söker sig till oss. Ett av vårt viktigaste red skap för undersökning och grund för
vidare utveckling av vårt arbetssätt är medarbetarundersökningar som genomförs vart annat
år. Årets NMI (Nöjd Medarbetar Index) landade på 4,4 av fem möjliga – en ökning för fjärde
gången i rad. Något som vi är otroligt stolta över!

Kompetensutveckling
och utbildning

92,1 %
har haft utvecklingssamtal

18,2 h.
Utbildningstimmar/anställd

Engagerade
medarbetare

4,39
Jag är stolt att jobba på JVAB
(av 5 möjliga)

Nyckelpersoner och
nya medarbetare

7,5 år
Genomsnittlig anställningstid

5 st.
Antal anställda i ny roll.
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Kompetensutveckling och uppföljning sker löpande där utvecklingssamtalen
är en viktig del. Utvecklingssamtalen är också till för att hitta
förbättringsområden eller upptäcka systematiska brister i företaget.
En stor del av kompetens- och medarbetarutveckling sker inom det dagliga
arbetet. JVAB lägger stor vikt vid att sätta samman effektiva team, ha ett
stödjande ledarskap, skapa tvärfunktionella grupper som både utvecklar
verksamheten och lär sig av varandra samt arbeta med öppen och respektfull
feedback.
För att kvalitetssäkra byggprocessen analyseras kontinuerligt behov av
utbildning för att matcha processerna. Som en del i detta har vi ett internt
utbildningsprogram för Stockholms bästa rörläggare.
För att behålla engagerade och kompetenta medarbetare gör vi allt vi kan för
att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är det viktigt för JVAB att arbeta för
det goda och engagerande arbetsklimatet.
Alla våra medarbetare ska känna till projektets och JVABs mål och dessa
bryts ned till en nivå där alla medarbetare känner sig delaktiga och kan ta
ansvar. Det ska vara roligt att vara på jobbet och det inkluderar en schysst
jargong fri från kränkande uttal.
En stor del av vakanserna inom JVAB bemannas av duktiga medarbetare
som lyfts till nya roller. I mars varje år uppdaterar vi vår
successionsplanering. Då identifierar vi nyckelpersoner och High potentials
och planerar för framtiden.
Då vi anställer ny personal jobbar vi för en genomtänkt introduktion som gör
att nya medarbetare snabbt kommer in i arbetet.
Årligen erbjuder vi praktik för 2–4 bygg- och anläggningsstudenter på JVAB
som ett sätt att vara delaktig att utveckla framtidens medarbetare. Varje
sommar får ungdomar sommarjobb på JVAB. Därmed får de möjlighet att
börja bygga sin arbetslivskompetens.

JVAB Hållbarhetsredovisning 2019

Team JVAB med klimatsmart tåg till Åre
I februari åkte vi till Åre på konferens för att fira att vi uppnått våra mål och ha kul tillsammans!
Konferensen tema var respektfull feedback och vinteraktiviteter.

Fokus planering
2019 drog JVAB igång ett 3-årigt
fokusprojekt för att utveckla best practice
inom planering. Projektet är stort och
omfattar samtliga JVABs platschefsteam. En
grundlig undersökning har resulterat i tre
fokusområden framåt; planeringsmöten,
delmål och visuella stöd.
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HÄLSA OCH SÄKERHET – VARJE DAG LITE SÄKRARE
Vårt fokus ligger på att varje dag bli lite säkrare. Vårt ständiga förbättringsarbete drivs
genom vår Skyddskommitté. För att vässa och kvalitetssäkra vårt arbetsmiljöarbete
certifierade JVAB vårt arbetsmiljöarbete 2018. Syftet med certifieringen är att hö ja nivån
ytterligare och kvalitetssäkra vårt arbetsmiljöarbete. För våra kunder är arbetsmiljön en
mycket viktig fråga. Med certifieringen vill vi visa att vi tar det på högsta allvar.
Arbetsmiljöarbetet bedrivs långsiktigt och systematiskt och i samverka n med medarbetare
genom Skyddskommittén och våra tvärgrupper, med ramavtalskunder i ramavtalsmöten och
med ramavtalsleverantörer i kontinuerliga utvecklingsmöten. Genom vårt medlemskap i BI
öppnas fantastiska möjligheter att lära av varandra inom branschen . Under hösten deltog
samtliga skyddsombud i BI:s Arbetsmiljökonferens där inriktningen var säkerhetskultur.
2018 sammanställde JVAB olycks- och tillbudsstatistik mellan åren 2007 – 2017 och under
året har en två timmar lång utbildning genomförts för 90 % av produktionspersonalen.

Certifiering som kvalitetssäkring på vårt arbetssätt
Hållbarhet integreras i vårt arbetssätt som beskrivs i vårt ledningssystem; GRUNDA.
Vi använder certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att vässa vårt arbetssätt och
skapa förtroende hos kund.
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Prioriterade

Strategiska mål

hållbarhetsaspekter
Utbildning,
kompetensförsörjning
och jämställdhet

Erbjuda bästa
kompetens för projektet

Verksamhetsmål

Resultat

och nyckeltal

2017

2018

2019

Nöjdmedarbetarindex
(NMI)

4,32

**

4,4

Personalomsättning

20,5 %

14 %

14 %

JVABs yrkesarbetare är
kompetenta och
skickliga* (NKI)

4,35

**

4,44

Jag är stolt över att
arbeta på JVAB * (NMI)

4,24

**

4,39

Andel genomförda
utvecklingssamtal

95,2 %

90,3 %

92,1 %

Kvalitet på
utvecklingssamtalen*

3,58

**

3,71

• Tjänstemän

2176

1120

1416

• Yrkesarbetare

715

1008

1330

• timmar/anställd

22,8

14,8

18,2

Låg sjukfrånvaro <3,5

3,69 %

2,82 %

3,61 %

Inga olyckor med
sjukfrånvaro (mätt för
egna medarbetare)

4

7

3

Antal olyckor per miljon
arbetade timmar

16,2

24,6

10,0

Antal arbetssjukdomar
anmälda till
Försäkringskassan

0

0

1

Antal utbildningstimmar:

Hälsa och säkerhet

Mål i projekt för
delaktighet
Gemensam struktur för
riskhantering

* Resultat av Nöjdkundundersökning (NKI) eller Nöjdmedarbetarundersökning (NMI), resultat av 5 möjliga.
** Ingen mätning genomförd

Nyckeltal

2017

2018

2019

Totalt antal anställda

127

144

151

Andel tjänstemän

50 %

47 %

52 %

• varav män

90 %

91 %

92 %

Andel yrkesarbetare

50 %

53 %

48 %

• varav män

100 %

100 %

100 %
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KVALITET FÖR RESURSEFFEKTIV PRODUKTION
OCH HÅLLBARA PRODUKTER
Vi ska leverera produkten så att kunden upplever att den erhåller den kvalitet som
efterfrågas och med de hållbarhetskrav som ställs. Hållbara produkter leder till lägre
underhåll hos kunden med minskade kostnader och med minskad miljöpåverkan som följd.
Kvalitet i själva byggprocessen handlar för oss om att effektivisera vår resursanvändning
och därmed minska vår miljöpåverkan. Det bygger bland annat på en effektiv
kommunikation och samverkan med våra kunder. Kommunikation i form av tydliga
underrättelser och bra ekonomiska redovisningar har varit fokus i några år och där ser vi
förbättring i form av att kunden ger oss bättre betyg och att vi internt har ordning och reda.
För att göra den ekonomiska redovisningen ännu effektivare och snabbare jobbar JVAB
med att digitalisera löneredovisning med veckovis rapportering. Vårt strategiska arbete med
att samarbete och styrning av kritiska underentreprenörer har fortsatt under året.
Ny best practice tas fram av våra medarbetare. Ett mycket lyckat utvecklingsproje kt är våra
mätteknikers arbete med enhetlig Mängdmall och enhetlig redovisning till kund. Vi jobbar
tillsammans med några av våra leverantörer för att minska transporterna och öka
planeringseffektiviteten i projekt genom planeringsrabatter och uppföljning av statistik på
inköpsbeteenden.

Anlägger för tvärbana och bostäder
JVAB har fått i uppdrag av Sundbybergs stad att utföra
förberedande arbeten för kommande tvärbana och nya
bostadsområden i Västra Ursvik. Projektet omfattar
markförstärkning med kalkcementpelare, rivning av gångtunnel
samt byggnation av gata, gång- och cykelbana samt
ledningsarbeten.

”Utmaningarna i detta projekt
är de förberedande schakterna
för väg och arbetet med
kalkcement-pelare. Om dessa
arbeten håller samma takt så
kan materialet vi schaktar upp
läggas som överlast för
kalkcementstabiliseringen. På
så sätt behöver vi inte utföra
någon mellanlagring och vi
slipper en extra lastning samt
transport av materialet. Det
gör att vi kan minska
miljöpåverkan kraftigt
samtidigt som vi sparar både
tid och pengar för projektet.”
- säger Roni Ahlqvist,
Arbetschef på JVAB

Entreprenaden påbörjas i augusti med en schakt motsvarande 42 000 kubikmeter och pågår till
sommaren 2020.
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MINSKADE UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Vi ska minimera våra egna utsläpp av fossil
koldioxid och samverka med våra beställare
och UE för att minska utsläppen vid
produktion. I projekt är de viktigaste faktorerna
att optimera och minimera transporterna,
framförallt masshanteringen samt återvinna
och återanvända massor i större utsträckning.
Områden där JVAB bidrar med utsläpp av
växthusgaser är egna maskiner och
persontransporter i samt till och från jobbet
samt utsläpp som kopplar till vår konsumtion
av exempelvis kontor, bodar, kontorsmöbler
och arbetskläder. Detta är områden där vi
minskar vår miljöpåverkan genom att
samverka med ramavtalsleverantörer och
genom val av produkter med bättre
miljöprestanda, bland annat genom ökad
andel HVO i våra drivmedelsinköp.

Prioriterade

Strategiska mål

hållbarhetsaspekter
Kvalitet för resurseffektiv produktion och
hållbara produkter

Leverans med hög
kvalitet
Proaktiv planering för
leverans i tid
Rätt miljöarbete och
beteende

Minskade utsläpp av
växthusgaser från
transporter och
masshantering

Rätt miljöarbete och
beteende

JVAB laddar för framtiden
Under 2019 har vi installerat 4 st. laddstationer för
el- och laddhybridbilar på huvudkontoret i Järfälla
för att möjliggöra en hållbarare framtid. Laddning
sker med 100 % förnyelsebar el.

Verksamhetsmål

Resultat

och nyckeltal

2017

2018

2019

Nöjdaste kunderna (NKI) 4,27

**

4,36

Levererar rätt kvalitet*

4,33

**

4,36

JVAB håller uppgjorda
tidplaner*

3,94

**

3,75

Ökad andel planerade
leveranser***

46 %

43 %

44 %

Låga garantikostnader i
förhållande till
omsättning

0,01 %

0,08 %

0,04 %

Ökad andel förnyelsebar 41 %
diesel i företagets
maskiner (bulklev.)

48,4 %

42 %

Tankad mängd HVO
(förnyelsebart diesel)

0 l.

230 l.

2040 l.

Elanvändning (MWh)

1506

1130

1737

* Resultat av Nöjdkundundersökning (NKI) eller Nöjdmedarbetarundersökning (NMI) , resultat av 5 möjliga.
** Ingen mätning genomförd *** Andel beställda leveranser kontra butiksinköp (hos två leverantörer) som
indikator på god planering och minskat transportarbete

13

JVAB Hållbarhetsredovisning 2019

