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EFFEKTIV PRODUKTION OCH ENERGI EFFEKTIVA 
ERBJUDANDEN
Vi ska vara branschledande inom energi och miljö. Vi erbju-
der våra kunder energi- och miljöeffektiva lösningar och vi 
minskar vår egen miljöbelastning.

Delmål
Minskad intern resursåtgång och klimatpåverkan: 
Drivmedelsrelaterade CO2-utsläpp ska minska med tre 
procent CO2/km jämfört med föregående år.

I RELATION TILL KUNDER, MED ARBETARE OCH 
LEVERANTÖRER
Alla våra affärsrelationer ska hanteras på ett ansvarsfullt och 
korrekt sätt.

Delmål
Alla våra medarbetare och leverantörer ska följa vår 
upp förandekod som baseras på UN Global Compact.

Hållbar resursanvändning

Bravidas prioriterade mål för hållbarhetsarbetet

MEDARBETARES SÄKERHET, FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA
Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på 
grund av arbetet – en nollvision.

Delmål
Arbetsskadefrekvens*  < 7
Sjukfrånvaro  < 4 %

*Antal olyckor som leder till minst en dags sjukfrånvaro per miljon 
arbetstimmar

God arbetsmiljö

God affärsetik

HÅLLBARHET

Ansvarsfullt företagande
Bravida ska bedriva ett ansvarsfullt företagande och 
ha god hushållning med egna och andras resurser. Det 
omfattar såväl miljö mässiga som ekonomiska och sociala 
faktorer kopplade till vår verksamhet. Vi vill arbeta 
fokuserat och uppnå tydliga resultat. Därför har vi gjort 
en prioritering bland våra väsentliga hållbarhetsfrågor och 
mål för att identifiera våra viktigaste förbättringsområden 
under den kommande treårsperioden. 

ETT HÅLLBART FÖRETAG
Hållbarhet är viktigt för Bravida. Vi har mer än 50 000 kunder och varje dag hjälper vi 
dem att bidra till ett mer hållbart samhälle. Men frågan om hur vi agerar långsiktigt, 
ansvarsfullt och hållbart är större än så. Den handlar om val och prioriteringar vi gör i 
vår vardag, hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi samverkar med andra aktörer.
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Bravidas prioriterade hållbarhetsmål gäller hållbar 
resursanvändning, god arbetsmiljö och god affärsetik. 
Miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer är en 
del i Bravidas affär och finns med i alla delar av vår 
dagliga verksamhet. 

MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ
Vår framgång som tjänsteföretag vilar på våra medarbetares 
kompetens – och på bra ledarskap. Vi vill erbjuda en stimu-
lerande arbetsplats med säkra arbetsförhållanden och goda 
utvecklingsmöjligheter.

ARBETSSÄTT
Vi arbetar enligt strukturerade och effektiva processer i 
våra projekt och uppdrag. Det hjälper oss att vara spar-
samma med våra egna och andras resurser, vilket skapar 
kundnytta och lönsamhet och ger förutsättningar för en bra 
arbetsmiljö.

Hållbarhetsarbetet omfattar 
hela vår verksamhet

INKÖP OCH LEVERANTÖRER
Inköp är en viktig del av vår verksamhet. Vi ställer samma 
krav på våra leverantörer och affärspartners som på oss själva. 
Det handlar bland annat om hur vi tänker och agerar i frågor 
kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, produktan-
svar, miljöpåverkan, hälsa och säkerhet samt affärsetik.

ENERGI- OCH RESURSANVÄNDNING
På Bravida har vi möjlighet att hjälpa våra kunder att göra 
bra miljöval och spara energi i fastigheter och anläggningar. 
Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att integrera 
energi- och miljötänk i vår verksamhet och med att minska 
vår egen miljöbelastning.

SAMHÄLLSUTVECKLING
Bravida är med och utvecklar samhället som leverantör av 
installation och service och som stor arbetsgivare. Vi erbju-
der hållbara lösningar för våra kunder, utbildar framtidens 
installatörer, stödjer forskning och teknikutveckling och 
bidrar till branschens och samhällets tillväxt.

HÅLLBARHET

Bravidas hållbarhetsrapportering
Bravidas första hållbarhetsrapport togs 
fram för verksamhetsåret 2015. Sedan 
2016 publiceras uppföljningen av vårt håll
barhetsarbete tillsammans med företagets 
årsredovisning. Från och med 2017 omfattas 
Bravida även av den svenska årsredovis
ningslagens nya krav på att större företag ska 
hållbarhetsrapportera.
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Bravidas värdekedja sträcker sig från råvarorna som ingår i de produkter och material vi köper från leverantörer 
till vår egen produktion och verksamhet vidare till våra kunder och ut i det samhälle vi verkar i. Våra installationer 
lever vidare i fastigheter och anläggningar, de servas och underhålls innan de slutligen byts ut och tas om hand.
Störst påverkansmöjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv har vi inom de delar av värdekedjan som rör vår egen 
verksamhet och i de direkta kontakterna med våra samarbetspartners. 

Bravidas värdekedja och hållbarhets områden

INTRESSENTDIALOG OCH VÄSENTLIGHETSANALYS
Bravidas verksamhet påverkar och påverkas av en rad 
intressenter. Samverkan med intressenterna ger viktigt 
underlag till beslut om inriktning och prioritering för verk-
samheten. Tätast är interaktionen med kunder, medarbe-
tare, leverantörer och ägare. Dagliga kontakter kombinerat 
med återkommande undersökningar och mötesforum utgör 
de främsta kanalerna för att förstå behov och förväntningar.

2015 genomfördes ett projekt med syfte att se över och 
skapa struktur åt Bravidas hållbarhetsarbete. En intres-
sentdialog ingick som en del i det arbetet, där ett antal 
intressenter i Sverige, Norge och Danmark via enkäter och 
intervjuer fick ge sin syn på vilka hållbarhetsfrågor Bravida 
bör prioritera att arbeta med. I sammanvägning med företa-
gets omvärldsanalys, bedömning av påverkansmöjligheter 
och gällande affärsplansmål och prioriteringar gav dialogen 
oss underlag att identifiera Bravidas väsentliga hållbarhets-
frågor. Under 2016 fortsatte arbetet med att analysera och 
prioritera de väsentliga frågorna för att förankra och ge 
tydlig riktning åt hållbarhetsarbetet på kort och lång sikt. 

I maj 2017 genomfördes en ny fördjupad intressentdialog 
där enkäter skickades till medarbetare och djupintervjuer 
gjordes med kunder, medarbetare, leverantörer och ägare. 
Syftet denna gång var att validera Bravidas prioriterade 

Bravida har organiserat sin verksamhet för att bedriva 
ett långsiktigt arbete som präglas av ständig förbättring. 
Det sker i en löpande dialog med våra intressenter.

väsentliga hållbarhetsfrågor och få återkoppling på hur vi 
presterar. Resultaten stödjer att vi arbetar med rätt saker, 
men visar också att det finns fler steg att ta. Ett exempel är 
att bättre förstå och kommunicera hur miljömässigheten i 
våra installationer kan förbättras genom rätt utformning 
och produktval.   
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ORGANISATION, STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV 
HÅLLBARHETSARBETET
Bravidas målsättning är att bedriva ett långsiktigt, ansvarsfullt 
och hållbart företagande där ekonomiska, miljömässiga och 
sociala hänsyn integreras i företagets verksamhet. Styrelsen 
är ansvarig för bolagets övergripande strategiska inriktning. 
Strategier för hållbarhetsarbetet konkretiseras och fastställs av 
koncernledningen, med verkställande direktören som ytterst 
ansvarig. Operativt leds hållbarhetsarbetet av chefen för kon-
cernstaben verksamhetsutveckling, med det dagliga ansvaret 
decentraliserat till respektive enhet. Centrala stabsfunktioner 
för miljö, arbetsmiljö/säkerhet, juridik och HR har till uppgift 
att praktiskt stödja och skapa struktur åt arbetet. 

Styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet sker enligt 
den etablerade ledningsprocessen i Bravidas koncerngemen-
samma verksamhetsledningssystem och följer beskrivningen 
i bolagsstyrningsrapporten. Hållbarhet följs även upp i en 
hållbarhetsredovisning.

Bravidas verksamhet och strategier för framtida utveck-
ling utgår från koncernens uppförandekod, policys* och våra 
värderingar: affärsmässighet, enkelhet, kompetens och stil.

Uppförandekoden följer FN-initiativet Global Compact 
och företaget tar därmed ställning i frågor som rör mänskliga 

rättig heter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Bravida strä-
var även efter att följa:
• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
• ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättig-

heter i arbetslivet
• OECD:s principer och normer för multinationella företag
• Rio-deklarationen om försiktighetsprincipen 

Rio-deklarationen om försiktighetsprincipen innebär att 
Bravida förbinder sig att arbeta förebyggande och riskmini-
merande med miljöfrågor. Ytterligare hänvisning till lagar, 
koder och regelverk som är väsentliga för bolagets styrning 
finns i bolagsstyrningsrapporten.

De hållbarhetsfrågor som Bravida har identifierat som mest 
väsentliga är kopplade till företagets strategi och affärsplan. 
Under 2017 har arbete med att ta fram en ny affärsplan pågått 
i koncernledningen. Den nya planen fastställs och lanseras 
under första kvartalet 2018, och omfattar den kommande 
treårsperioden. I samband med att planen lanseras kommer 
uppföljningen av mål att ses över och justeras. Mer informa-
tion om Bravidas mål finns på sidorna 12-13.

*Bland annat policys för miljö, arbetsmiljö och kvalitet

Byggnad OU44 på Syddansk universitet, en av de 20 
mest energieffektiva byggnaderna i världen.
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Medarbetare
Bravida är en stor arbetsgivare – störst inom el, vs 
och ventilation i Norden. Men målsättningen är större 
än så. Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren i 
branschen.

På Bravida är vi drygt 10 600 personer som jobbar tillsam-
mans. Vi är montörer, servicetekniker, projekt- och service-
ledare, kalkylatorer, chefer, administratörer och ekonomer 
– som alla är proffs inom sina områden.

KOMPETENSBRIST I SERVICE- OCH INSTALLATIONSBRANSCHEN
Service- och installationsbranschen är en framtidsbransch 
som ständigt utvecklas. De installationer som efterfrågas idag 
blir alltmer komplexa och kräver tydlig samordning mellan 
olika discipliner som el, vs och ventilation. Det skärper 
kraven på vårt kunnande och vår förmåga att effektivt driva 
projekt. Enligt branschorganisationen Installatörsföretagen 
finns idag ett kompetensgap på 10 000 yrkesutbildade instal-
latörer i Sverige. Danmark är i en liknande situation. Bristen 
gör det svårt att nå upp till målen för bostadsbyggandet, och 
påverkar tillväxt och sysselsättning negativt.  Stor konkur-
rens om arbetskraften ställer höga krav på vårt arbetsgiva-
rerbjudande och på vårt arbete för att behålla, utveckla och 
attrahera den bästa kompetensen. 

REKRYTERING ÄR EN NYCKELFRÅGA FÖR BRAVIDAS TILLVÄXT
Vi vill rekrytera den bästa kompetensen i branschen och 
vårt behov av duktiga montörer, tekniker och ingenjörer 
ökar. Kompetensplanering och rekrytering sker lokalt på 
våra avdelningar. Koncernen bidrar med stöd och verktyg 
för att öka kvalitet, effektivitet och långsiktighet i arbetet. 

Genom närvaro på tekniska högskolor, yrkesskolor och 
i andra forum ökar vi synligheten och intresset för bran-
schen och för Bravida som arbetsgivare. Bravidas lokala 
avdelningar anställer löpande lärlingar inom alla teknik-
områden. Ett antal olika samarbeten med gymnasieskolor 
stärker våra lärlingsprogram. 

I vårt traineeprogram, BraIngengörsprogrammet, får unga 
talanger både möjlighet att lära sig mer om Bravidas arbets-
sätt och att utvecklas inom ledarskap och affärsmannaskap.

Bravidamedarbetare kan välja mellan flera olika karriär-
vägar: som specialist, projekt- eller serviceledare eller som 
chef. Vi internrekryterar gärna till ledande positioner, vilket 
skapar både möjligheter och kontinuitet i organisationen. 
Med verksamhet på ett 150-tal orter i Norden finns det också 
möjlighet för medarbetare att skaffa sig erfarenhet från pro-
jekt i flera länder och platser.

UTVECKLANDE OCH ANSVARSTAGANDE LEDARSKAP STÄRKER 
BRAVIDA
Bravida har en decentraliserad organisation där våra lokala 
chefer har eget resultatansvar. Cheferna spelar en viktig 
roll för att utveckla våra medarbetare och den egna verk-
samheten. För att stärka ledarförmågan hos våra chefer och 
ledare har vi ett koncernövergripande ledarskapsprogram. 
Programmet främjar också kontakter och erfarenhetsut-
byte som stärker vår gemensamma kompetens och kultur.

BRAVIDASKOLAN GÖR OSS BÄST I KLASSEN
Bravidaskolan, vår interna utbildningsverksamhet, spelar 
en avgörande roll för att Bravida ska ligga i framkant när 
det gäller arbetssätt och tekniska lösningar. Utifrån före-
tagets behov skapar skolan ett attraktivt kursutbud för 
alla yrkesgrupper. Många av utbildningarna är framtagna 
särskilt för Bravida, till exempel de inom ledarskap, affärs-
mannaskap och arbetsmiljö. Även externa utbildningar 
ingår, främst för certifiering av montörer och tekniker.

VI SKAPAR STORA RESULTAT, TILLSAMMANS
För att stärka den egna företagskulturen och tydliggöra vad 
det betyder att vara anställd på Bravida har vi gjort en sats-
ning på vårt arbetsgivarvarumärke. Ett antal av våra mon-
törer, tekniker och tjänstemän från hela Norden har bidragit 
i arbetet. Under devisen “Vi skapar stora resultat, tillsam-
mans” har medarbetarnas bidrag skapat en tydlig och att-
raktiv bild av vad det betyder att vara anställd på Bravida.

Bravida är en attraktiv 
arbetsgivare
Bravida stärker sitt arbetsgivar-
erbjudande och fortsätter att klättra på 
Universums lista över Sveriges bästa 
arbetsgivare bland tjänstemän. 2017 
kom vi på plats 9 (12).  

Chefs- och ledarskapsutveckling
En kartläggning av arbetsinnehåll och 
arbetsbelastning hos Bravidas chefer 
ger ytterligare kunskap om hur vi till-
sammans skapar en god arbetssituation. 

Förbättringar 2017 Uppföljning

Bravidaskolan växer
Utbildningarna ökar till omfattning och 
antal. En satsning görs på service, där 
en serviceledarutbildning lanserats. Vi 
stärker även våra tjänstemän genom 
en ny utbildning inom effektivitet och 
självledarskap. 

Vi utvecklar arbetet med e-learning 
för att förbättra tillgängligheten och 
effektiviteten i våra utbildningar. 

67 Motiverad Medarbetarindex 67 (66). 
Mål: > 75, skala 0-100*.

30 BraIngenjörer diplomerades från vårt 
traineeprogram.

1 354 lärlingar jobbade inom Bravida 
under året.

*Bravidas medarbetarundersökning Bravida-
Kompassen genomförs vartannat år, senast 2016
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#METOO 
På Bravida har vi nolltolerans mot alla former av trakasserier 
och kränkande särbehandling men höstens #metoo-upprop 
visar att det finns mycket kvar att göra inom alla branscher. 
Bravidas ledare och chefer har ett särskilt ansvar inom 
företaget – som förebilder, men också att agera.

Karriärmöjligheter
Bravidamedarbetare kan välja mellan flera olika karriärvägar:  
som specialist, projekt- eller serviceledare eller som chef. 
Vi internrekryterar gärna till ledande positioner, vilket skapar 
både möjligheter och kontinuitet i organisationen.

Vårt arbetsgivarvarumärke
Under devisen “Vi skapar stora resultat, tillsammans” har 

medarbetarnas bidrag skapat en tydlig och attraktiv bild  
av vad det betyder att vara anställd på Bravida.

Bravidaskolan
Vår interna utbildningsverksamhet, Bravidaskolan, erbjuder 

olika utbildningar skapade utifrån företagets behov. Under 
året har vi satsat på en ny serviceledarutbildning med stort 

fokus på affärsmannaskap och kundbemötande.

VI SKAPAR 
STORA RESULTAT, 

TILLSAMMANS
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EN KULTUR DÄR ALLA BIDRAR
Grundläggande i Bravidas kultur är viljan att utvecklas 
och att lära av varandra – vi gör det vi sagt, vi följer upp 
och vi förbättrar oss ständigt. Vi kallar det Bravida Way. 
Tillsammans med Bravidas uppförandekod och våra 
värdeord lägger det grunden för hur vi agerar och vill 
utvecklas framåt. 

Uppförandekoden tar upp de etiska värderingar 
som vi anser ska gälla i vår verksamhet i frågor kring 
mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, kunder 
och kvalitet, miljö och hållbarhet, ledarskap samt affärs-
etik. Med hjälp av praktiska exempel inom till exempel 
representation, gåvor och evenemang ger den konkret 
vägledning i hur vi förväntas uppträda och handla 
i vardagen.  

Om någon upplever att vi inte följer våra värderingar, 
misstänker att något inte står rätt till eller om man 
känner sig felaktigt behandlad har Bravida en 
visselblåsarfunktion där det går att göra en anonym 
anmälan.

För att ytterligare öka förståelsen och få en större bredd 
för de  affärsetiska frågorna genomför vi under 2018 en 
fördjupad utbildning för vår administrativa personal.

EN VÄLKOMNANDE OCH RESPEKTFULL ARBETSPLATS
Bravida ska vara en arbetsplats som välkomnar och respekterar 
alla medarbetare. Genom att främja jämställdhet och mång-
fald tar vi tillvara på medarbetares olikheter, kompetens och 
erfarenheter. Inom koncernen finns policys och planer för lika 
rättigheter och möjligheter, med åtgärder och mål för att öka jäm-
ställdhet och mångfald. För att öka andelen kvinnor i branschen 
samarbetar vi med arbetsgivarorganisationer och yrkesnämnder. 

På Bravida har vi nolltolerans mot alla former av trakas-
serier och kränkande särbehandling. Föreligger misstankar 
eller kännedom om att trakasserier förekommer ska åtgärder 
vidtas skyndsamt i enlighet med vår handlingsplan. Förra 
höstens #metoo-upprop visar att det finns mycket kvar att göra 
i hela samhället. Inom Bravida har ledare och chefer ett särskilt 
ansvar, dels som förebilder, dels genom att agera om någon 
känner sig kränkt eller utsatt. Vår HR-funktion ger råd och stöd 
när det behövs. 

Våra HR-processer är uppbyggda i enlighet med lagstiftning 
och kollektivavtal för att säkerställa att vi lever upp till samhäl-
lets krav och vår egen uppförandekods åtaganden, inte minst i 
frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetsrätt. 
Interna revisioner, externa inspektioner och vår medarbetarun-
dersökning hjälper oss att ytterligare följa upp vår efterlevnad.

MOTIVERAD  
MED ARBETAR INDEX 

67 Bravidas mål är 75.

ANTAL MEDARBETARE, MEDELTAL 2016 2017

Totalt i koncernen 9 730 10 643

    Varav kvinnor 627 710

Sverige 5 399 5 626

Norge 2 349 2 718

Danmark 1 602 1 803

Finland 380 496

ÅLDERSSTRUKTUR, % 2016 2017

Över 60 år 7,2 7,2

51–60 år 19,6 19,7

41–50 år 22,4 20,8

31–40 år 20,5 21,7

21–30 år 25,3 25,6

Under 20 år 5,0 4,8
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Affärsetik

Affärsetik i Bravida

– Värderingar är en färskvara. Vad som 
uppfattas som rätt eller fel varierar över 
tiden och genom påverkan. Något som var 
accepterat för 10 år sedan kan vara förkastligt 
idag. Därför måste vi hela tiden utmana våra 
värderingar. Uppförandekoden ska vara ett 
levande dokument som alltid speglar våra 
värderingar och hur vi uppför oss. Vi måste 
hela tiden stödja organisationen för att hålla 
koden levande och aktuell, säger Magnus 
Liljefors, chefsjurist på Bravida.

För en verksamhet med en decentraliserad 
organisation som den i Bravida är det extra 
viktigt att hela organisationen diskuterar 
affärsetiska frågor. Det kan till exempel röra 
ämnen som vad är en muta, hur vi ordnar en 
julfest eller hur sponsring ska hanteras. 

Det är viktigt att vi har en gemensam 
uppfattning i dessa frågor och en insikt om 
betydelsen av att följa våra värderingar. Den 
som saknar etisk kompass och som inte heller 

tar till sig vår uppförandekod utsätter inte bara 
sig själv utan hela Bravida för stora risker. 
Brott mot den aktuella lagstiftningen kan 
medföra höga viten, böter och fängelse för 
att inte tala om det försämrade rykte som kan 
drabba Bravida. 

– Därför arbetar vi proaktivt för att 
hela tiden påminna om och förklara våra 
värderingar. Våra ledare är viktiga förebilder. 
Vi arbetar med och förankrar våra värderingar 
hos chefer genom löpande utbildning och 
diskussioner. Men vi arbetar också reaktivt 
med uppföljning och intern kontroll för att 
vara säkra på att ingen bortser från vår uppfö-
randekod, medvetet eller omedvetet, berättar 
Magnus Liljefors.

– Inte bara våra chefer får utbildning utan 
all vår administrativa personal som hanterar 
redovisning och fakturor på avdelningsnivå 
omfattas. Genom utbildningen skapar vi 
ett intresse och en större förståelse för de 
affärsetiska frågorna. Därmed kan vi proaktivt 
föra en dialog om värderingar och samtidigt 
förbättra uppföljningen och skärpa kontrollen 
ytterligare, säger Magnus Liljefors.

Vi måste utmana våra 
värderingar

Värderingar är en 
färskvara. Vad som 

uppfattas som rätt eller 
fel varierar över tiden 
och genom påverkan

Om Bravidas 
uppförandekod
I Bravida har vi gemensamma värderingar 
som skapar den kultur som håller oss 
samman  och ger oss riktlinjer om vad 
som rätt och fel. Vi vill att vår kultur 
speglar eller överträffar förväntningarna 
från den omvärld vi lever i.

Utgångspunkten för Bravidas etiska 
värderingar finns i vår uppförandekod. 
Den lägger grunden för hur vi uppträder 
och handlar i vardagen. Uppförandeko-
den omfattar viktiga frågor som till exem-
pel jämställdhet och mångfald, vår syn på 
arbetsmiljö samt affärsetiska frågor. 

Vår målsättning är att alla i Bravida 
ska känna till uppförandekoden och leva 
efter den. Därför får alla nya medarbetare 
ta del av den vid anställning. Dessutom 
diskuteras den regelbundet i intern 
information, utbildningar och möten. Det 
ska vara lätt att både vilja och kunna följa 
Bravidas uppförandekod.  

Magnus Liljefors, chefsjurist på Bravida
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Arbetsmiljö, hälsa och 
säkerhet
På Bravida har vi en nollvision för arbetsskador. Det 
handlar både om psykisk och fysisk ohälsa. Varje 
medarbetare ska komma välmående och frisk till och 
från arbetet varje dag. Därför arbetar vi systematiskt 
med hälsa och säkerhet.

Bravida verkar i en bransch med stora utmaningar inom 
arbetsmiljöområdet. Många aktörer, riskfyllda miljöer 
och arbetsmoment, högt tempo och en kultur som inte 
alltid premierar säkerhetstänkande är några. Samtidigt 
vet vi att en god arbetsmiljö skapar produktivitet, kvalitet 
och välmående samt bidrar positivt till vårt resultat. Vi 
har byggt upp resurser och system för hälsofrämjande 
och skadeförebyggande arbete och vi arbetar ständigt för 
att förbättra våra insatser, bland annat genom att planera 
arbetet så att vi kan skapa trygghet, ordning och reda. 
Alla som arbetar på Bravida har ett gemensamt ansvar att 
bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö.

SJUKTAL OCH ARBETSSKADEFREKVENS
Under 2017 har sjukfrånvaron minskat från 5,4 procent till 
5,1 procent. Bidragande orsaker till den lägre sjukfrånvaron 
är initiativet ”God bättring” för tidiga kontakter och stöd till 
sjuka medarbetare i Norge samt den finska verksamhetens 
satsning på en gemensam företagshälsovård. Vi arbetar kon-
tinuerligt med att förstå orsakerna till sjukfrånvaron och att 
identifiera vad som behöver göras för att förbättra hälsan hos 
våra medarbetare på kort och lång sikt. Bravidas mål är att 
minska sjukfrånvaron till under 4 procent. I det arbetet utgör 

uppföljning, samtal med sjuka medarbetare och rehabilite-
ring en viktig del även framöver.

Arbetsskadefrekvensen ligger på samma nivå sedan 
2015. Antalet arbetsskador som leder till minst en dags 
sjukfrånvaro uppgår till 11, per miljon arbetstimmar. 
Bravida har en nollvision för arbetsskador, med målet att 
arbetsskadefrekvensen skall vara mindre än 7 per miljon 
arbetstimmar som ett första steg. Vi arbetar med integre-
rade verksamhetsprocesser där instruktioner för arbets-
miljö, elsäkerhet och trafiksäkerhet ingår. För att nå målet 
krävs fortsatt utbildning i ledarskap och att vi följer våra 
gemensamma rutiner. Vi behöver också synliggöra risker 
och riskområden. I det koncerngemensamma händelse- 
och riskhanteringssystemet BIA kan Bravida-medarbetare 
enkelt rapportera tillbud, olyckor, arbetsskador och förebyg-
gande aktiviteter via en mobilapplikation. Data från syste-
met underbygger kvalitativa analyser som i sin tur hjälper 
oss att ta fram fokusområden och mer riktade åtgärder. Fall- 
och elolyckor är de allvarligaste arbetsskadorna vilket gör 
att vi prioriterar arbetet med att förebygga och förhindra 
dessa olyckstyper.

VI ÄR VARANDRAS ARBETSMILJÖ
Många riskfyllda situationer och olyckor är relaterade till 
att flera olika aktörer verkar på samma arbetsplats. Vi på 
Bravida behöver förbättra oss inom arbetsmiljöområdet, men 
hela vägen mot visionen om noll arbetsskador når vi inte 
själva. För det krävs samverkan mellan alla inblandade i ett 
byggprojekts olika faser, både entreprenörer och byggher-
rar. Därför har Bravida valt att gå in som medgrundare av 
organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen 
och initiativet ”Håll nollan”. Bravidas vd och koncernchef 
Mattias Johansson är styrelsemedlem. Bravidamedarbetare 
ingår i arbetsgrupper för några av organisationens priorite-
rade frågor, som hur rätt arbetsmiljökompetens säkerställs per 
aktör och roll, och utveckling av kravställandet i anbuds- och 
upphandlingsprocessen. 

Gemensam arbetsmiljövecka 
I september 2017 genomfördes Bravidas första koncern
gemensamma arbetsmiljövecka. Fokus låg på vanliga olycks
typer, Bravidas säkerhetsregler och psykosocial arbetsmiljö. 
En effekt av arbetsmiljöveckan var ökad inrapportering av 
händelser i BIAsystemet. 

Samverkan för noll olyckor i byggbranschen
Bravida engagerar sig som medgrundare till organisationen 
Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Organisationen 
omfattar hela den svenska byggbranschen och arbetar för att 
ingen ska skadas på byggarbetsplatser.

Hälsofrämjande i Danmark
Genom hälsoundersökningen KRAM (Kost, Rökning, Alkohol, 
Motion) får medarbetare och ledning i Danmark ett hälsotal 
samt förslag till åtgärder för att förbättra hälsa och välmående.

Förbättringar 2017

SJUKFRÅNVARO* % 2016 2017

Sverige 5,1 4,7

Norge 6,5 5,8

Danmark 4,1 4,8

Finland 6,7 4,5

Koncern 5,4 5,1

*Sjukfrånvaro i timmar i relation till planerade arbetstimmar

ARBETSSKADEFREKVENS* 2016 2017

Sverige 9,5 9,5

Norge 7,6 3,0

Danmark 17,6 19,0

Finland 41,3 33,8

Koncern 11,0 11,0

*Arbetsskador som leder till minst en dags sjukfrånvaro per miljon arbetstimmar

Uppföljning
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Arbetsmiljöveckan

Bravida i nordisk 
arbetsmiljösatsning

I september 2017 genomfördes Bravidas första arbetsmiljövecka som involverade hela koncernen.
Under en vecka sattes extra stort fokus på arbetet med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Tusentals 
medarbetare medverkade och hundratals aktiviteter genomfördes, bland annat extra skyddsronder, 
arbetsplatsbesök, utbildningar, föreläsningar och hälsoundersökningar.

– Alla som jobbar på Bravida har ett gemensamt ansvar att bidra till en säker och trivsam arbetsplats. 
Därför är det viktigt att alla involveras – montörer, tekniker, chefer och andra tjänstemän. Arbets
miljöveckan är ett bra tillfälle att rikta extra ljus på just arbetsmiljöfrågan och att detta är ett av våra 
viktigaste områden som vi ska arbeta med varje dag, året om, säger Anna Bergström, arbetsmiljöchef 
Bravida Sverige. Under veckan ökade användningen av Bravidas gemensamma händelserapporte
ringssystem BIA. Framförallt ökade antalet riskobservationer, vilket ger oss möjligheter att arbeta 
riskförebyggande.

Bravidas arbetsmiljövecka kommer att bli en årlig händelse som ska bidra till att stärka vår säker
hetskultur, på kort och lång sikt.

Nordisk arbetsmiljövecka stärker säkerhetskulturen 

Alla som jobbar 
på Bravida har ett 

gemensamt ansvar 
att bidra till en 

säker och trivsam 
arbetsplats

Bild: Bravida Drammen på skyddsrond i nya Orkla City under arbetsmiljöveckan 2017.
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Arbetssätt 
Med effektiva arbetssätt och verktyg vill Bravida bidra 
till en hållbar produktion. Vi arbetar alltid utifrån en 
strukturerad process i våra projekt och uppdrag. Det 
skapar kundnytta och lönsamhet och ger förutsätt
ningar för en bra arbetsmiljö.

ORDNING + REDA = RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET
Vi arbetar hela tiden med att förenkla och effektivisera vårt 
arbete. Med tydlig planering och strukturerade arbetspro-
cesser skapar vi en hög och jämn kvalitet i våra leveranser. 
Ordning och reda innebär effektiv resursanvändning för 
kunden, samhället och oss själva. Det främjar också en god 
och säker arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och kan 
göra ett bra jobb.

VÅRA GEMENSAMMA SYSTEM LÄGGER GRUNDEN 
Bravida har ett koncerngemensamt verksamhetsledningssys-
tem – BravidaBas. Systemet är ISO 9001/14001-certifierat och 
säkerställer att aspekter som kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
integreras i våra kundprojekt och uppdrag, samt i styrningen 
på alla nivåer i företaget.

Koncernen har även gemensamma systemstöd för ekonomi, 
HR, inköp och administration. Det ger våra avdelningar stöd i 
det operativa arbetet och underlättar möjligheterna till samar-
bete mellan olika enheter.

VI UTVECKLAR VÅRA ARBETSSÄTT
Under de senaste åren har omfattande produktivitetsprogram 
vidareutvecklat vår personal, våra gemensamma arbetssätt 
och våra verktyg. Nu fortsätter arbetet med att realisera den 
fulla potentialen av programmen inom hela verksamheten. 

Det handlar om utbildning, uppföljning och stöd i olika 
former. Inom inköpsområdet ligger fokus på ökat nyttjande 
av Bravidas inköpsplattform och centrala avtal samt att 

minska antalet hämtordrar. Inom service stärker vi kund-
nyttan genom serviceavtal, organisering och kompetens-
förstärkning som förenklar kundkontakt och övergång från 
”akut/ring”-service till planerad service. 

Hittills har vi sett effekter i form av fler tecknade service-
avtal och möjlighet till nyanställningar. För kunderna inne-
bär det lägre driftkostnader och färre avbrott. Kort sagt, en 
effektivare resursanvändning och mindre miljöpåverkan. 

Inköps- och serviceinitiativ förbättrar gemensamma 
arbetssätt
Våra etablerade förbättringsinitiativ fortsätter att stärka medar
betarnas och våra avdelningars kompetens och användning av 
gemensamma arbetssätt.  

Nya ISO-versioner stärker vårt kvalitets- och miljöarbete
Under året har vi påbörjat certifiering mot de nya versionerna av 
ISOstandarderna för Kvalitet och Miljö från 2015. Hur vi hanterar och 
inkluderar intressentkrav, livscykelperspektiv, risker och möjligheter 
har varit i fokus. Av Bravidaländerna är Sverige först ut i övergången. 

Förbättrat digitalt stöd
Ett flertal förbättringar har genomförts för att effektivisera serviceproces
sen för servicetekniker i fält och på kontoret. Bland annat överförs fler 
orderuppgifter automatiskt mellan arbetsorder och affärssystem, vilket 
minskar administrationen vid orderhantering och fakturering.  

Förbättringar 2017

Uppföljning

62 % av serviceavdelningarna har genomgått utbildning i programmet 
för förbättrade arbetssätt inom service.

130 förbättringsförslag inkom via våra interna ärendehanteringssystem 
och hanterades på koncernnivå under året.

Bravida i Finland

Utvecklade arbetssätt

När Bravida etablerades i Finland 
påbörjades ett omfattande arbete 
med att integrera verksamheten i 
koncernens gemensamma system 
och arbetssätt. Nu har alla regioner 
i Finland utbildats i våra grundläg-
gande system och verktyg.

Implementeringen av våra förbättringsinitia
tiv sker enligt samma modell som visat sig 
fungera i de övriga länderna. Först genom
förs en pilot för att anpassa utbildningarnas 
innehåll efter lokala behov och förutsättning
ar. Därefter utbildas ledningen och sedan 
stegvis den övriga organisationen. På så sätt 
hjälps man åt med genomförandet och både 

utbildare och deltagare kan få stöd från sin 
närmaste chef. Men själva utbildningen är 
bara första steget. Nu fortsätter uppföljning, 
utveckling och fördjupning ute i regionerna. 
Målsättningen är att produktiviteten ska 
fortsätta förbättras och att verksamheten ska 
vidareutvecklas och växa inom både service 
och installation.
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Inköp av material, komponenter och tjänster utgör en 
viktig del av vårt kunderbjudande. Bravida arbetar för 
att stödja våra lokala avdelningars inköpsarbete och 
utveckla samarbetet med leverantörer, grossister och 
underentreprenörer. 

Inköp i installations- och servicebranschen har hög kom-
plexitet. Det finns ett stort utbud av material och komponen-
ter från olika leverantörer, som ska väljas ut i varje enskilt 
projekt och uppdrag. Under 2017 uppgick Bravidas samlade 
inköp till 9,5 miljarder SEK.

GEMENSAMMA INKÖP GER STYRKA
Avdelningarnas inköpskompetens är avgörande för att 
ge kunden en bra slutprodukt och för lönsamheten i våra 
projekt och uppdrag. Till stöd finns Bravidas inköpssam-
ordnare och vår inköpsportal med system och verktyg för 
upphandling. Det gemensamma inköpssystemet, Bravis, och 
samordning av avdelningarnas inköp hjälper oss att skapa 
större ordervolymer och uppnå pris- och effektiviseringsför-
delar. Inköpsportalen ökar transparensen och underlättar 
kvalitetssäkring och hållbara val av leverantörer, tjänster 
och produkter. Bravida har även tagit fram ett standardise-
rat urval av produkter – Bravidasortimentet – som används 
av alla våra avdelningar. Sortimentet utgör en viktig del av 
våra inköp och erbjudandet till kund.

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER
Vi ställer samma krav på våra leverantörer och affärspart-
ners som på oss själva. Vår uppförandekod för leverantörer 
tar upp de värderingar och förhållningssätt som vi anser ska 
gälla i frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållan-
den, produktansvar, miljöpåverkan, hälsa och säkerhet samt 
affärsetik. Vår målsättning är att bygga upp ett levande leve-

rantörsregister där betydande leverantörer och underentre-
prenörer bedöms regelbundet. Hittills har 41 procent av våra 
betydande leverantörer och underentreprenörer i Sverige 
förbundit sig att följa uppförandekoden. Planering för att 
lansera motsvarande arbetssätt i övriga Norden pågår.

VERKTYG FÖR ATT MINSKA LEVERANTÖRSRISKER
Det stora antalet leverantörer utgör en utmaning när 
det gäller att säkerställa efterlevnaden av Bravidas krav. 
Leverantörsportalen och verktygen för leverantörsbedömning 
är våra viktigaste redskap. Vid leverantörsbedömningen 
gör leverantörer och underentreprenörer en självskattning 
som visar hur väl de uppfyller kraven inom de områden 
som uppförandekoden tar upp. För att ytterligare minska 
riskerna och öka effektiviteten styrs inköpen i hög grad 
mot etablerade aktörer på den nordiska marknaden. I de 
fall vi på Bravida själva importerar artiklar görs leveran-
törsbedömningen centralt. Det område som är svårast att 
kontrollera är lokala underentreprenörer. Även om riskerna 
främst är lokala understryker det betydelsen av kontinuer-
lig utbildning, uppföljning och stöd som bidrar till att våra 
verktyg och arbetssätt används.

PARTNERSKAP DRIVER UTVECKLING
Bravidas partnerskap med utvalda leverantörer skapar 
förutsättningar att driva utveckling och hitta bättre 
lösningar. Genom fördjupade samarbeten vill vi bättre 
kunna styra våra inköp och främja de arbetsprocesser 
som ger effektivare inköp, färre transporter och minskad 
klimatpåverkan.

INTEGRATION AV FÖRVÄRVADE BOLAG
När Bravida förvärvar bolag får de tillgång till vår inköpsplatt-
form med avtal, system och sortiment. På så sätt kan bolaget 
sänka sina inköpskostnader med bibehållen eller höjd kvalitet.

Inköp och leverantörer

Samordnade inköp
Under året har Bravida fortsatt att 
förstärka sin inköpsorganisation med fler 
inköpssamordnare som stödjer avdelning
arnas lokala inköpsarbete. Det leder till 
större inköpsvolymer, färre leverantörer 
och lägre kostnader.  

Import
Vi blir allt bättre på att genomföra 
kvalitetssäkrade internationella inköp 
som stärker vår konkurrenskraft och vårt 
kunderbjudande. 

Förbättringar 2017 Uppföljning

Bäst inköp
Vårt program för att utveckla företagets 
inköp har under 2017 fått större genom
slag. När våra arbetssätt förbättras kan 
organisationen dra större nytta av Bravi
das storlek och inköpskraft, samtidigt 
som vi säkerställer kvalitativa och hållbara 
inköp.

94 %  av avdelningarna är färdigutbildade 
i Bäst inköp.

41 %  av de betydande leverantörerna i 
Sverige har hittills gjort en självutvärdering 
ur hållbarhetssynpunkt i vårt verktyg för 
leverantörsutvärdering*.

59 %  av sålda produkter ingår i vårt eget 
rekommenderade sortiment, Bravida
sortimentet.

-0,4 %  minskning av antal hämtordrar 
(besök hos grossist).

*Beräkningen inkluderar fr.o.m. 2017 enbart leverantö
rer som lämnat fullständiga svar på självskattningen
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Varje dag installerar och servar Bravidas medarbe
tare ny och energibesparande teknik i fastigheter och 
anläggningar. Vår målsättning är att vara bransch
ledande inom energi och miljö. Det ställer höga krav 
på vårt erbjudande och på hur vi arbetar med vår egen 
miljöbelastning.

VI KAN GÖRA SKILLNAD
Vi arbetar för att stärka vår kompentens och öka våra 
kunders medvetenhet om hur man kan skapa energi- och 
resurseffektiva lösningar. På servicesidan har Bravida stora 
möjligheter att optimera kundernas fastigheter och anlägg-
ningar ur ett energiperspektiv.

Utbildning stärker engagemanget och förmågan hos våra 
serviceledare och montörer. Målsättningen är att ge fler 
verktyg att proaktivt kunna identifiera, föreslå och genom-
föra förbättringsåtgärder hos våra kunder. Viktiga områden 
är till exempel energikartläggning, energieffektiva pumpar 
och ventilation samt fortsatt övergång till LED och ökad 
belysningsstyrning.

MINSKAD MILJÖBELASTNING I VÅRA INSTALLATIONER
I bygg- och installationsbranschen finns flera system 
som bedömer energi- och miljöbelastning hos instal-
lationsprodukter, till exempel BASTA, Sunda Hus och 
Byggvarubedömningen. Det finns också flera certifierings-
system för byggnader som ställer krav på spårbarhet och 
kontroll av de produkter och material som installeras. 
BREEAM, LEED, Svanen, Miljöbyggnad och EU Green 
Building är några. Att välja miljöbedömda produkter ökar 
styrningen mot energi- och miljöprestanda. Tillsammans 
med leverantörer och bedömningssystem arbetar Bravida 
för att göra information om miljöbedömda produkter mer 
lättillgänglig. På så sätt underlättar vi valet av energi- och 
miljömässigt bättre installationer.

VÅR EGEN MILJÖPÅVERKAN
Bravidas mest betydande interna miljöaspekter utgörs 
av områdena resor, transporter och avfall. I koncernen 
finns totalt över 6 000 leasade fordon, vilket medför både 
fossilberoende och negativ klimatpåverkan. Vårt vikti-
gaste miljömål är därför att minska drivmedelrelaterade 
utsläpp av CO2 per kilometer med minst tre procent årligen. 
Åtgärderna sträcker sig från central till individnivå, och 
handlar om att minska körsträcka, se över eller byta ut bilar, 
och att köra mer sparsamt. Det totala koldioxidutsläppet* 
från interna transporter i Sverige, Norge och Danmark 2017 
var 20 989 ton och genomsnittligt utsläpp per fordon 188 g 
CO2/km. För 2016 var motsvarande siffror 18 589 ton och 
181 g CO2/km. Koldioxidutsläppen per km från Bravidas 
bilpark har alltså ökat med 3,9 procent och vi når inte vårt 
mål. Ser vi till den svenska bilparken moderniseras och 
effektiviseras den. Tillverkarnas angivna utsläpp sjunker 
från 162 g CO2/km till 155 g CO2/km, men minskningen 
återspeglas inte i de faktiska utsläppen. För att kunna arbeta 
mer enhetligt med bilfrågan och bättre följa upp utsläppsut-
vecklingen har två fleet managers utsetts inom koncernen. 

Inom Bravida bedriver vi verksamheten i enlighet med 
nationella lagar, krav och bestämmelser. Vårt ledningssys-
tem och våra gemensamma arbetssätt är avsedda att minska 
riskerna för föroreningar eller andra olägenheter för männis-
kors hälsa eller miljön. Bravidas verksamhet omfattas inte av 
anmälnings- eller tillståndskrav för miljöfarlig verksamhet.

Energi och 
resursanvändning 

Elbilar
Försöken med eldrivna servicebilar i 
Sverige och Norge fortsätter. Hittills 
begränsas användbarheten av 
faktorer som osäkerhet kring faktisk 
räckvidd och laddmöjligheter samt 
att bilarna inte kan utrustas med 
dragkrok. Nästa generation elbilar 
kan förhoppningsvis minska några av 
dessa utmaningar. 

Bravida bygger laddinfrastruktur
Norge är elbilslandet nummer ett, 
vilket ställer krav på en utbyggd och 

Förbättringar 2017 Uppföljning

väl fungerande laddinfrastruktur. 
Bravida Norge har tagit en ledande 
position inom installation och service 
av laddstationer och laddstolpar, och 
utför exempelvis förebyggande årligt 
underhåll på fler än 1 000 laddare. 

Fortsatt forskningssamarbete 
med KTH
Forskningsprojekten kring värmeåter
vinning i flerbostadshus och fram
tidsanpassning av radiatorer löper 
vidare, och har under året uppmärk
sammats i svensk branschpress.

3,9 %  ökning av CO2utsläpp/km* från Bravidas 
bilpark i Sverige.

20 989 ton – totalt koldioxidutsläpp från Bravidas 
interna transporter*.

*Koldioxidutsläppen har beräknats enligt Greenhouse Gas 
Protocol Scope 1. De faktiska utsläppen är lägre än de redovisade 
då utsläppsfaktorer för drivmedel enligt Europeisk standard utan 
inblandning av biodrivmedel använts. I praktiken innehåller en stor 
andel av drivmedlet låg inblandning av bioetanol/biodiesel som ger 
ett lägre koldioxidtillskott. Bravida har valt denna redovisningsme
tod för att enklare kunna se vår egen inverkan på koldioxidutsläp
pen över tid. Utsläppsberäkningar har gjorts för verksamheten i 
Danmark, Norge och Sverige. För Finland saknas jämförelsedata. 
System för insamling av data är under uppbyggnad och beräknas 
komma på plats under innevarande år.
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Energi

Energieffektivisering 
stärker Induflex

Induflex i Danmark strävar efter att 
göra produktionen modernare och mer 
miljövänlig. I samarbete med Bravida 
Danmark har bolaget genomfört flera 
energieffektiviseringsprojekt. Vid 
Induflex fabrik i Støvring nära Ålborg har 
serviceledaren Poul Bjerre Jensen från 
Bravidas gasavdelning i samarbete med 
Bravidas energikonsulter föreslagit och 

genomfört åtgärder för att energiop
timera de tekniska installationerna. 
Tillsammans har man  bland annat gjort 
en komplett genomgång av ventilations 
och värmesystemet och kunnat ersätta 
gamla lösningar med modern och mer 
energieffektiv teknik. Installationerna 
har fördelaktiga återbetalningstider och 
har hittills resulterat i årliga energibe
sparingar på 272 200 kWh, minskad 
klimatpåverkan och en bättre arbetsmiljö 
för företagets anställda.

– Vi har uppnått besparingar på flera 
plan. Först och främst gör vi våra 

önskade besparingar för de investeringar 
vi gjort. Dessutom innebär energieffek
tiviseringsprojekten stora produktions 
och arbetsmiljömässiga fördelar för 
oss. Med det nya ventilationssystemet 
med plattvärmeväxlare på taket, kan vi 
utnyttja överskottsvärmen och samtidigt 
lösa problem med undertryck i produk
tionen, säger Induflex vd, Rico Larsen.

Tillsammans med Bravida 
har plasttillverkaren Indu-
flex uppnått stora energi-
besparingar. 
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Samhällsutveckling
Bravida vill vara bäst i Norden på hållbar installation 
och service. Det innebär att vi också bidrar till att 
utveckla dagens och morgondagens samhälle.

Bravidas målsättning är att skapa långsiktigt god avkast-
ning för aktieägarna genom att bedriva verksamheten på ett 
lönsamt, ansvarsfullt och transparent sätt. Vi vill erbjuda 
långsiktiga arbetsplatser till våra anställda, utveckla vår 
verksamhet och bidra positivt till det omgivande samhället.

SÅ SKAPAR VI MERVÄRDE FÖR VÅRA INTRESSENTER
Samhälle
Bravida bidrar till samhällets utveckling dels via skatter och 
andra offentliga avgifter som företaget betalar, dels via med-
arbetarnas inkomstskatter. Bravida har en transfer pricing 
policy som tydligt beskriver reglerna för finansiella över-
föringar mellan koncernens bolag. Vi följer den nationella  
skattelagstiftningen i våra verksamhetsländer och betalar 
skatt i relation till intjäning i respektive land.

MEDARBETARE
Bravida sysselsätter drygt 10 600 personer i fyra länder. 
Med verksamhet på ett 150-tal orter i hela Norden är vi en 
betydande lokal arbetsgivare. Vi utvecklar medarbetarnas 
kompetens och erbjuder olika karriärmöjligheter samtidigt 
som vi investerar i arbetsmiljö och välbefinnande.

LEVERANTÖRER OCH AFFÄRSPARTNERS
Vi köper material, produkter och tjänster från stora och små 
leverantörer. Våra avdelningar är betydande serviceköpare 
som skapar arbetstillfällen och öppnar upp nya affärsmöjlig-

heter i de orter där de verkar. Vi strävar efter långsiktiga sam-
arbetsavtal som ger våra leverantörer och partners möjlighet 
att utveckla sin verksamhet på lång sikt.

Aktieägare och gäldenärer
Bravida lämnar utdelning till sina aktieägare. Vi strävar efter 
att öka aktieägarvärdet genom att bedriva en långsiktigt 
lönsam verksamhet. Vi säkrar vår position som en pålitlig 
gäldenär genom att uppfylla våra betalningsförpliktelser.

Ekonomiskt bidrag till våra intressenter 2017

9,5 mdr SEK
(inköp av material, produkter 
och tjänster)

0,25 mdr SEK 
(utbetald utdelning)

Leverantörer Ägare

1,3 mdr SEK
(sociala avgifter och 
betald bolagsskatt)

6,2 mdr SEK
(lön, ersättningar och 
pension)

MedarbetareSamhälle

WaterAid

Bravida har de senaste åren samarbetat med 
den globala organisationen WaterAid. Vi 
installerar livsgivande funktioner runtom i 
Norden. Att ha tillgång till rent vatten är en 
mänsklig rättighet och i Norden en självklar
het, men så är det inte överallt i världen idag. 

I september 2017 reste fyra Bravidamedarbetare till Indien för 
att ta del av och följa upp hur WaterAid arbetar i några av de 
mest utsatta områdena runt staden Hyderabad.

Därför samarbetar vi med WaterAid som 
utbildar och stöttar människor och samhäl
len i världens mest utsatta områden. Genom 
att stödja deras arbete är vi med och bidrar 
till samhällens livsviktiga funktioner, även i 
länder dit våra direkta tjänster inte når. 
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Lärlingar

Ajab Gul Shinwari från Trondheim var en av 
dem som fick tillfälle att arbeta som lärling 
under hösten 2017. Som elektrikerlärling 
måste Ajab klara tre prov inom el, elektronik 
och automation innan han blir en godkänd 
fackman med fullständig behörighet. 

– Bravida har verksamhet inom alla tre 
områden, och jag får en bra upplärning inom 
samtliga. Jag kommer få göra många olika 
saker och får även möjlighet att göra två av 
de tre prov som jag måste klara för att bli 
behörig, sa Ajab inför sin tid som lärling. 

Ajab har även tidigare testat att arbeta på 
Bravida under en kort period. För honom var 
valet av företag inför lärlingstiden enkelt.
– För mig som lärling är det viktigt med bra 
upplärning, och det förutsätter att det även 
är en bra arbetsmiljö. Därför sökte jag mig 
till Bravida.

Allt fler kunder värdesätter och ställer krav 
på att Bravida erbjuder lärlingsplatser. När 
Tore Bakke, divisionschef i Norge, besökte 
lärlingarna under deras första arbetsvecka 
sa han:

– Genom att ta in lärlingar säkrar vi kvalite
ten i den fackmannamässiga upplärningen 
och att vi får tillgång till den kompetens vi 
behöver. Målet är att de lärlingar som klarar 
sina prov ska få erbjudande om anställning. 

Tore anser även att det borde ställas högre 
krav på alla aktörer i branschen om att 
anställa och introducera fler lärlingar, då de 
är branschens framtid.
 

Under hösten började 153 nya lärlingar inom el, vs och 
ventilation på Bravida i Norge. Under den första arbetsveckan 
fick lärlingarna utbildning i bland annat säkerhet. Varje lärling 
fick även egna verktyg och skyddsutrustning.

BRAVIDA SATSAR PÅ LÄRLINGAR
Att installations och servicebranschen kan attrahera unga 
medarbetare och utbilda lärlingar i alla teknikområden är 
en avgörande fråga för branschens tillväxt. Genom att ge 
ungdomar en chans till sin första relevanta arbetslivserfar
enhet bidrar Bravida till deras utveckling, samtidigt som 
vi framtidssäkrar vår egna kompetens. I Norden fick 1 354 
lärlingar chansen att arbeta på Bravida under 2017. 

153 nya lärlingar i Norge För mig är det viktigt 
med bra upplärning, 

och det förutsätter 
att det även är en 

bra arbetsmiljö




