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Det kan låta uppenbart för ett företag som snart har 
funnits 110 år. Men vi måste fortsätta att lyfta blicken 
och förstå att vi har en viktig roll att spela för ett mer 
levande Norrland och en hållbar värld.

Jag, om någon, vet att det är lätt att bara gasa på. Att 
fastna i de akuta och brådskande besluten. Speciellt nu 
när vi växer och utvecklingen i vår region är så positiv. 
Det är då vi måste stanna upp och påminna oss om att 
det vi gör idag påverkar möjligheterna att bygga fram
tidens drömmar och visioner. Genom att sammanfatta 
och följa upp vårt bidrag inom hållbarhetsområdet tror 
jag att vi kan hjälpa varandra att hålla blicken på det som 
verkligen gör skillnad. Vårt arbete börjar med att vi kan 
redovisa ett mycket framgångsrikt 2019. Vi har gjort en 
fantastisk resa, både här och nu men också för fram
tiden. Vi har lyckats väl på marknaden och gjort ett bra 
ekonomiskt resultat. Det ger oss en bra plattform för  
vår fortsatta satsning.

1 000 000 000 kr
En central händelse är att vi under året nådde vår mål
sättning att omsätta mer än 1 miljard inom koncernen. 
Detta har lett till att vi nu uppdaterar vårt ägardirektiv 
vilket jag återkommer till. En annan stor händelse var 
att koncernen utökade verksamheten med en mark
entreprenadgren, när Lindgrens Mark blev Contractor 
Mark med kontor i Skellefteå och Hemavan. Ytterligare 
ett steg mot att bygga ett levande Norrland togs i och 
med förvärvet av Contractor Sundsvall. Ännu en affärs
händelse av stor betydelse för vår långsiktiga satsning 
framåt är ramavtalet med Region Västerbotten. Här får 
vi möjlighet att på riktigt vara med och bygga för en 
 bättre vård i Norrland.

Under året har vi genomfört många spännande projekt. 
Bland annat renoveringen av Försäkringskassans kontor 
i Skellefteå. Sedan tycker jag att det var extra roligt med 
byggandet av BRF Möjligheten, ett projekt där flera delar 
av koncernen var inblandade då vi genomför projektet 
helt i egen regi. Ett annat projekt som verkligen visar  
att vi på Contractor klarar det få andra gör är byggandet 
av kvarteret Glitne i Umeå. Med en tight tidplan,  
placeringen uppe på gallerian Utopia och med flera olika 
huskroppar, med skiftande grundläggning krävdes  
verkligen något extra av oss.

Ett hållbarare Norrland
Vi gör också framsteg inom hållbarhetsområdet. Dels 
har vi förstärkt organisationen med en miljösamordnare 
som kompletterar vår redan skickliga KMAavdelning. 
Det här är viktigt för oss och för Norrland. Här har vi 
påbörjat en miljöutredning och vi genomför redan idag 
många spännande initiativ inom bland annat kemikalie
hantering, effektivisering av transporter, miljöpolicy för 
bilar och ökad andel digitala möten. Jag skulle också  
vilja lyfta fram vårt samarbete med Lidl i Boden och Lu
leå. Här har vi byggt 5 000 kvm butiksyta som certifieras 
enligt BREEAM med betyget Very Good. Jag tycker det 
är positivt att detta krav kommer från beställaren och 
att vi har möjlighet att möta dessa krav.

Men kanske är det så att vårt viktigaste beslut för ett 
hållbarare Norrland handlar om vår nya framtidsinrikt
ning. Som jag berättat finns nu ett helt nytt ägardirektiv 
som sätter ett tydligt fokus på att vår egen framgång, är 
starkt kopplat till ett långsiktigt engagemang för  
Norrland och vi som bor och verkar här. Vi ska år 2024 
vara en bra arbetsgivare för 1 000 engagerade med
arbetare. Något som verkligen ställer krav på hållbara 
villkor och utveckling. Ägarna poängterar också att vi 
ska fortsätta att växa med högt satta ekonomiska mål, 
något som kommer att ställa krav på oss alla, men som 
vi tillsammans klarar. Som ett kvitto på vårt hållbara till
växtarbete nominerades vi bland annat till årets tillväx
traket på Alvargalan.

Jag vill också lyfta fram det arbete vi gjort under året för 
att förtydliga vårt varumärke. För oss är varumärket så  
mycket mer än en logotyp. Att aktivt arbeta med att 
”Bygga ett levande Norrland” handlar om att ta ansvar 
för platsen där vi verkar och människorna som bor där. 
Där närvaron och kännedomen om den egna orten är 
lika viktig som våra verktyg. För oss är det inte är ett 
projekt, det är ju hemma. Därför vill vi ta ett långsiktigt 
ansvar för Norrlands utveckling.

Fredrik Andersson, Koncernchef

FREDRIK HAR ORDET 

Långsiktigt
engagemang
för Norrlands
utveckling
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Vi är Contractor

Contractor är en stor norrländsk byggaktör. Tillsammans byggde vi mer än 40 000 kvm 
nya byggnader till ett värde av 608 MSEK under 2019. Samtidigt är vi närprodu cerande 
då våra medarbetare bor och verkar i stor utsträckning på de platser vi bygger. Det 
gjorde att vi kunde leverera 3 500 byggservice projekt till ett värde av 330 MSEK.  
Dessutom producerade vi mark och anläggningsarbeten för 80 MSEK och fritidshus 
och byggkomponenter till ett värde av 66 MSEK.

2018 2019

16 kvinnor
315 män

34 kvinnor
372 män

Stora men närproducerande
Vi förverkligar byggvisioner i Norrland och arbetar målmedvetet för att vara den bästa 
arbets platsen för alla som älskar att bygga. Vi bedriver vår verksamhet i hela Norrland 
med kontor i Skellefteå, Jörn, Umeå, Lycksele, Hemavan och Sundsvall. Verksamheten 
omsätter 1 032 MSEK med 406 medarbetare.

OMSÄTTNING FÖRDELAT PÅ OMRÅDE

56% 30% 8% 6%

Byggentreprenad Byggservice Mark &
Anläggning

Fritidshus &
Byggkomponenter
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Vår verksamhet
Contractors verksamhet består framförallt av genomförande av byggentreprenader 
och genomförande av löpande byggservice för avtalskunder. Dessutom genomför vi 
mark och anläggningsentreprenader via dotterbolaget Contractor Mark.

Vi tillverkar även fritidshus och prefabricerar lätta byggelement i vår husfabrik i Jörn. 
Dessa produkter säljs under varumärket Jörnträhus.

Contractor äger också fastigheter genom det egna dotterbolaget Contractor Fastig
heter i Norr, som förvaltar och säljer fastigheter.

.

Det som är bra för Norrland är bra för oss
Att skapa hållbara förutsättningar för Norrland att växa är ett sätt för oss att möjlig
göra långsiktig konkurrenskraft. Det är här vi hittar våra medarbetare, våra kunder och 
våra sam arbetspartners. Det är här vi bor och verkar. Att arbeta med hållbarhetsfrågor 
ökar vår attraktionskraft samtidigt som hållbar tillväxt ökar efterfrågan på våra tjänster. 
Man kan säga att Contractor är viktiga för ett levande Norrland och ett hållbart Norr
land är viktigt för Contractor.

Kvalitet som varar i generationer
Contractor är ett företag som funnits sedan 1910. Det gör många av de byggnader 
som vi byggt också. När någon frågar brukar vi säga att “med nyfikenhet, mod och 
omtanke bygger vi starka relationer och kvalitet som varar i generationer”. Det tycker 
vi är hållbart och beskriver vårt sätt att agera mot varandra, mot våra kunder och för 
samhället.

SNABBFAKTA

3 500 + avslutade projekt
inom byggservice 2019

406 nöjda medarbetare

110 års erfarenhet. Hittills

1 032 miljoner 
i omsättning 2019

6 orter finns vi på



HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019  5

Det här är vår
hållbarhetsmodell

Hållbarhetsmodellen målar upp Contractors verksamhet genom att redogöra för de 
resurser vi använder. Men även hur dessa resurser förädlas i vår affär och verksamhet 
och vilket värde vi skapar för olika intressenter. Vår verksamhet resulterar inte bara i 
form av det vi bygger, utan även den påverkan vi har på platsen där vi verkar och bor.

Under 2019 nyttjades följande tillgångar...

...för vår affär och verksamhet...

406 medarbetare

4 763 leverantörer

8 kontor

1 husfabrik

11 181 kvm egna fastigheter

710 MSEK råvaror och förnödenheter

92 MWh energi i projekt

119 servicebilar

6 MSEK handverktyg och arbetskläder

Vårt syfte
För att ge alla norrlänningar
möjlighet att realisera sina

byggvisioner och för att vara
den bästa arbetsplatsen för alla

oss som älskar att bygga.

Vårt sätt
Med nyfikenhet, mod och
omtanke bygger vi starka

relationer och kvalitet som
varar i generationer.

Vårt avtryck
Ett levande Norrland, byggt  
på visioner och drömmar,  

av lokala människor.
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VÅRA STRATEGISKA AFFÄRSMÅL

VÅRA FOKUSOMRÅDEN
FÖR HÅLLBARHETSARBTETET

Våra
kunders

första val

1000
nöjda med-

arbetare

3
miljarder
ebit 5 %

20 000 m² 
kommersiella 

fastigheter

Vi bygger
människor

Till
1000

ETT MER
LEVANDE

NORRLAND

Resurs-
användning

...vilket lät oss skapa följande värden...

...och framförallt bidra till de globala hållbarhetsmålen
Sen har vi såklart varit med och bidragit till en hel del andra 
globala hållbarhetsmål också. Men de har inte haft lika hög 
prioritet i vår hållbarhetsmodell.

Vilka det är kan du läsa mer om på sidan 19.

1 032 MSEK intäkter

406 årsanställda

159 MSEK utbetalda löner

65 MSEK sociala avgifter

40 000 kvm nya byggnader

3 500 genomförda byggserviceprojekt

763 MSEK intäkter för leverantörer

8 315 kundfakturor

115 MSEK skatt till den norrländska 
välfärden
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Contractors styrelse har fastslagit att hållbarhetsarbetet ska ligga högt på agendan. 
Med utgångspunkt i denna inriktning har målsättningar för de närmaste tre åren 
satts. I korthet innebär inriktningen att: 

2019  Vi bygger en stadig grund och presenterar vår första publika hållbarhets
redovisning, där kärnan ska utformas i enlighet med GRIstandard (Global Reporting 
Initiative). Fokus är att få upp frågan högre på alla medarbetares agenda. Vi skapar 
rutiner för att kunna mäta och utfall inom respektive fokusområde.

2020  Vi sätter mål för vårt hållbarhetsarbete och redovisar utfall och trender inom  
respektive fokusområde. Under året fokuserar vi på att medvetandegöra med
arbetarna om våra mål och resultat inom området.   

2021  Som med det mesta vi tar oss an så gör vi inget halvhjärtat. Under året fort
sätter vi att följa upp måluppfyllnad och trender. Vi genomför ett arbete för att arbeta 
med medarbetarnas attityder och beteenden inom hållbarhetsområdet. Målet är att 
senast vid utgången av 2021 bedriva Norrlands bästa hållbarhetsarbete inom bygg
branschen.

Contractors hållbarhetsredovisning
Contractors hållbarhetsredovisning 2019 är ett första steg mot en branschledande 
redo visning av vårt hållbarhetsarbete i enlighet med GRIstandard. Årets redovisning 
är inte granskad av  oberoende part. Data som presenteras i denna redovisning  
avser kalenderår 2018, och är insamlad med hjälp av olika interna och externa system. 
Nedan nämns de mest centrala:
• Personalstatistik: HRsystem
• Arbetsmiljöstatistik: BIAsystem
• Ekonomiska data: Redovisningssystem
• Energiförbrukning: Leverantör
• Beräkning av utsläpp från tjänstefordon, flyg, buss, taxi: Naturvårdsverkets beräk

ningsverktyg för klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv

Syftet med vår hållbarhetsredovisning är att informera om Contractors arbete med 
ekonomiska, miljö mässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Ambitionen är även att  
redovisa hela koncernens verksamhet. Eftersom Contractor Mark och Contractor 
Bygg i Sundsvall tillkom under året saknas i vissa fall data för dessa. Detta redovisas 
med not.

Har du frågor som rör hållbarhetsredovisningen?  
Maila till anders.lundkvist@contractor.se.

Styrning av
hållbarhetsarbetet
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Daglig styrning av hållbarhetsarbetet
Att bli mer hållbar innebär att vi måste förändra våra beteenden och attityder i en del 
frågor. Ett viktigt verktyg för vårt hållbarhetsarbete är verksamhetsledningssystemet 
POVEL, som är designat för att hjälpa oss möta de krav som ställs från beställare,  
myndigheter och övriga intressenter. I POVEL har vi möjlighet att löpande dokumen
tera och följa upp vårt arbete. 

Ett annat viktigt arbete för att nå våra hållbarhetsmål är att ge Contractors intres
senter möjlighet att förstå, diskutera och få återkoppling kring hur målen inom varje 
fokusområde kan uppnås. Dessa dialoger sker löpande med kunder, leverantörer och 
andra regionala aktörer samt genom medarbetar undersökningar och ägar direktiv. 
För att förstå intressenterna behov genomför vi löpande utvärderingar. Säljorganisa 
tionen har daglig kontakt med våra kunder och har möjlighet att fånga upp förvänt
ningar på hållbarhetsarbetet. Tillsammans med kunder och andra regionala och natio
nella aktörer deltar vi i forum där hållbarhetsfrågor i byggsektorn diskuteras. Genom 
våra miljösamordnare följer vi forskning och utveckling inom miljö och  
klimatfrågor.

Resultatet dessa möten används som underlag för en årlig uppdatering av våra  
fokusområden.

Allmänheten Bygger ett levande Norrland 
Miljömål 
Tillväxtmål 
Sponsring 

Media 
Kommunikationsaktiviteter  
genom egna och köpta kanaler 

Ägare, styrelse Bygger ett levande Norrland 
Måluppfyllnad  
Strategisk inriktning  
Avkastning, utveckling 

Hållbarhetsredovisning 
Årsredovisning 
Styrelsemöte 4 ggr/år 

Contractors intressenter  Viktiga frågor  Forum för dialog 

Medarbetarna Mål och resultat 
Affärsidé och vision  
Motivation och  
arbetstillfredsställelse 
Arbetsprestation  
Utveckling och utbildnings-
behov 
Tillbud och olyckor 
OSA-mål 
Sponsring 

1 ggr/år Medarbetarsamtal  
1 ggr/år Kick-Off/konferenser  
2 ggr/år Gemensamma Medarbetarmöten  
2 ggr/år Lokalt Medarbetarmöten  
4 ggr/år Lokalt Tjänstemannamöten  
1 ggr/år Gemensamt Tjänstemannamöten  
2 ggr/år för samtliga 
4 ggr/år Infomöten
För att säkerställa rimlig arbetsbelastning 
genomförs organisationsöversyn

Kunder Bygger ett levande Norrland 
Bra utförda jobb 
Följa avtal 
Miljöcertifieringar 
Povel 

Löpande 
Säljorganisationen 

Leverantörer Betalt för material och  
utfört arbete 
Tillväxtmål 

Löpande 
Inköpsorganisationen 
Medarbetarna 

Regionala aktörer  
(Konkurrenter, bransch-  
och arbetsgivarorganisa-
tioner, fackföreningar)  

Branschutveckling 
Gemensamma hållbarhets-
initiativ 
Standarder 
Kollektivavtal 
Lagar 

Löpande 
Underhålla relationer 
Följa lagar och krav 
Transparent verksamhet 
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Väsentlighetsanalys
I hållbarhetsarbetet har Contractors viktigaste intressenter identifierats som: ägare, 
medarbetare, kunder, leverantörer, andra regionala aktörer och allmänheten. En  
väsentlighetsanalys genomfördes sedan för att prioritera vilka aspekter av hållbarhets
arbetet som hade störst betydelse för dessa intressentgrupper.

Vi bygger människor
1 Arbetsmiljöfrågor
2 Friskvård
3 Kultur och etiskt uppförande

Till 1 000
4 Personlig utveckling på arbetsplatsen
5 Anställningvillkor
6 Lika rättigheter och möjligheter

Resursanvändning
  7 Koldioxidutsläpp
  8 Energieffektivitet
  9 Kemikalieanvändning
10 Miljöcertifierade byggnader
11 Resurseffektivitet

Ett mer levande Norrland
12 Lokalt samhällsengagemang
13 Friskvård
14 Ansvar i värdekedjan

Påverkan på Contractor och på våra medarbetare och ägare

Be
ty

de
ls

e 
fö

r m
ar

kn
ad

en
, v

år
a 

ku
nd

er
, le

ve
ra

nt
ör

er
 o

ch
 

an
dr

a 
 re

gi
on

al
a 

ak
tö

re
r s

am
t f

ör
 a

llm
än

he
te

n

M
IN

DR
E 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  S
TÖ

RR
E

MINDRE                                                                                                        STÖRRE

4

5
6

1

2

9

12
13

11

10

7

8

3



HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019  10

En miljard, nytt varumärke och nya verksamheter. 2019 var ett bra år för Contractor. 
Nya verksamheter i Sundsvall och inom mark och anläggningsentreprenader. Ny 
inriktning och nytt varumärke. Och för första gången sålde Contractor för mer än en 
miljard.

VIKTIGA HÄNDELSER FRÅN 2019
Contractor etablerar sig i Sundsvall
Contractor täckte upp hela Västerbotten genom sina fyra befintliga kontor i Skellefteå, 
Umeå, Lycksele och Hemavan. Men det uttalade målet att bli ”det ledande byggföreta
get i norra Sverige” talar sitt tydliga språk. I slutet av 2018 satsade koncernen på södra 
Norrland och köpte upp det väletablerade byggbolaget Hus och Nyproduktion AB i 
Sundsvall, som under februari 2019 bytte namn till Contractor Bygg i Sundsvall AB.  
En viktig pusselbit i att nå vår målsättning.

Stuvaren – Parkeringshuset i Sundsvall
På Södra kajen i Sundsvall växer nya bostadsområden fram och i takt med det ökar  
behovet av parkeringsplatser i området. För att möta den ökade efterfrågan på  
parkeringsplatser fick Contractor som totalentreprenör uppdraget att bygga ett nytt 
parkeringshus, placerat mellan järnvägsstationen och Inre hamnen. Parkeringshuset 
på Södra kajen är en utbyggnad av den befintliga huskroppen och rymmer cirka 450 
parkeringsplatser.

Två BREEAM-certifierade Lidl-butiker
För några år sedan byggde Contractor Lidls butik i Skellefteå. Under 2019 fick vi 
återigen förtroendet att bygga matkedjans nya lokaler – i både Luleå och Boden. Två 
projekt som vi är lite extra stolta över då byggnaderna även är BREEAMcertifierade, 
vilket innebär höga krav på bland annat energianvändningen och grönytorna på och 
omkring byggnaden.

Glitne byggs i Umeå
Under 2019 stod det nya kvarteret Glitne klart. Ett projekt som är helt unikt i sitt slag. 
Placerat på taket på gallerian Utopia i centrala Umeå vilar påbyggnaden på flera olika 
huskroppar med olika grundläggning. Den kreativa sammansättningen av de 49 exklu
siva bostadsrätterna bjuder på spännande möten mellan uteplatser, uppehållsrum och 
balkonger inbyggda i taket, med inbjudande utsikt från stora glaspartier.

Vårt första egna BRF-projekt
Under hösten 2019 kunde första familjerna flytta in i bostadskvarteret Möjligheten på 
Morö Backe i Skellefteå. Ett lyckat samarbete mellan flera olika bolag inom Contractor 
koncernen. Lägenhetshusen baseras på ett blockhuskoncept som tagits fram och 
producerats av Jörnträhus. Contractor Mark ansvarade för markarbete, inre och yttre 
VA samt grundläggning och Contractor ansvarade för själva byggnationen.

Lindgrens mark blir Contractor Mark
Lindgrens Mark AB ingår sedan 2018 i byggkoncernen Contractor. Men under 2019 
stod det klart att företaget byter namn till Contractor Mark AB. En viktigt del i den  
utvecklingsresan att nu även markerbjudandet namnmässigt blir en del av Contractors 
varumärke. Vi är ett gemensamt Contractor, med ett erbjudande som inrymmer flera 
olika verksamhetsområden.

Verksamhetsåret som gått
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Söderäng 7 000 kvm
Under 2019 påbörjades fastigheten Söderäng på Hammarängens industriområde vid 
Skellefteås södra infart. När den 6 000 kvm stora byggnaden står färdig kommer den 
att inrymma butik, verkstad och lager på markplan och kontorslokaler på övervåning
en. I uppdraget ingår alltifrån grundarbete, uppfyllnad av planer och detaljschakt för 
sulor, till schakt för el samt inre och yttre VA. Den totala byggnadsarean uppgår till ca 
3 000 m2, med hårdgjorda ytor på ca 7 000 m2. Grundläggningen genomfördes vinter
tid, vilket som regel medför speciella utmaningar i form av tjäle och snö.

En miljard!
Redan 2017 satte vi målet att nå en miljard i omsättning senast 2021. En milstolpe 
som vi under året passerat då vi 2019 omsätter 1 032 MSEK. Som miljardkoncern är 
Contractor en av Norrlands ledande byggkoncerner.

“Nytt” varumärke och nya mål för 2024
Under året togs ett nytt ägardirektiv fram. I detta ägardirektiv fortsätter vi att fokusera 
på Contractors viktigaste resurser, sina medarbetare. Ett tydligt exempel på detta  
fokus är att vi nu beskriver vårt tillväxtmål i antal engagerade medarbetare. För att  
ytterligare tydliggöra vårt nya fokus gjorde vi en översyn av vårt snart 110 år gamla  
varumärke. Här strävar vi efter en tydlig position som företaget som aktivt arbetar för 
att bygga ett levande Norrland. En position som är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv 
och för att nå våra högt satta mål.

Påbyggnad Glitne, Umeå Kvarteret Möjligheten, Skellefteå

Parkeringshus Stuvaren, Sundsvall
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Contractors hållbarhetsstrategi och fokusområden har valts med utgångspunkt i 
väsentlighetsanalysen och fastställts av styrelsen 20190927. Fokusområdena med 
tillhörande hållbarhetsmål utgör det ramverk som driver Contractors dagliga hållbar
hetsarbete.

Våra fokusområden

FOKUSOMRÅDE 1 Vi bygger människor
I över hundra år har Contractor vetat att de är människorna som gör skillnad. Vi har 
det stora företagets styrka men har fortfarande det lilla företagets flexibilitet. Hos oss 
vet medarbetarna att de är viktiga. Här tummas inte på arbetsmiljö eller säkerhet och 
vi ger goda möjligheter till friskvård.

HÖJDARE 2019
Arbetet med 0-visionen fortsätter
Omtanke om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö är högt prioriterat för oss. 
Vi har en högt ställd målsättning och arbetar mot en nollvision, där målet är att ingen 
ska skada sig eller utsättas för hälsorisker på jobbet. Under 2019 har vi intensifierat  
arbetet med den organisatoriska och social arbetsmiljön och spridit kunskap om  
vikten att tillbudsrapportera. Dessutom togs en ny code of conduct fram. I den enas  
vi om vikten av god affärsetik, nolltolerans mot trakasserier och diskriminering samt 
vår hållning mot droger och alkohol på arbetsplatsen.

Friskare och starkare
I enlighet med vår friskvårdspolicy har medarbetarna möjlighet att delta i olika frisk
vårdsarrangemang efter eget intresse. Exempel på initiativ under året är:
• Medarbetarna i Sundsvall som hyrde en träningshall för att kunna köra fys  

tillsammans.
• Stort deltagandet i Broarna runt i Skellefteå.
• Under 2019 genomfördes även Contractorstafetten för 46:e gången.
• Under 2019 investerade Contractor 535 TSEK för en friskare och starkare personal.

Mål och resultat 

Frisknärvaro
2019 96,9 %
Mål >97 %

Rapportering av tillbud
2019 46 rapporterade tillbud
Mål >300 rapporterade tillbud

Olyckor
2019 61 olyckor
Mål 0vision

Kränkningar och negativ särbehandling
2019 2 rapporterade fall
Mål 0vision
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FOKUSOMRÅDE 2 Vi vill växa till tusen
Contractors ska växa till 1 000 medarbetare senast 2024. För att klara de behöver vi 
stimulerande arbets uppgifter, goda anställningsvillkor, jämställd och inkluderande  
kultur och goda utvecklings möjligheter.

HÖJDARE 2019
Contractorskolan för dig som älskar att bygga
Contractorskolan är en väg in i byggbranschen även de som inte har tidigare bygg
utbildning. Contractor stöttar med teoripaket som man sedan läser på sin fritid sam
tidigt som man arbetar som företagslärling under handledning. Under 2019 uppfyllde 
vi vår ambition att ge 20 elever möjlighet att lära sig byggandets ädla konst.  
Contractor samarbetar även med Galaxen bygg för att ge människor som står långt 
från arbetsmarknaden en chans till anställning. 

Är du nöjd?
För att kunna växa till 1 000 medarbetare är det viktigt att behålla våra duktiga med
arbetare samtidigt som att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare hos människor 
utanför vår organisation. Som ett led i detta genomförde vi under året ett arbete för 
att vässa vårt arbetsgivarerbjudande och öka vår attraktionskraft. Arbetet mynnade 
ut i ”Är du nöjd?”. Ett koncept som ska användas både internt och externt för att attra
hera, utveckla och behålla medarbetare. Hur trivs du med oss som företag? 4,5/5.

Mål och resultat 

Antal anställda
2019 406 heltidsanställda
Mål 1000 medarbetare senast 2024

Personalomsättning
2019 13,8 % (slutade)
Mål <20 % (slutade)

Egen personal med tillsvidareanställning
2019 95 %

Personliga utvecklingsplaner
2019 Arbetet påbörjades
Mål 100 % (alla medarbetare)

Lärlingplatser
2019 46 st (26 lärlingar,  
 20 Contractorskolan)
Mål Ska finnas möjlighet till lärlingsplatser

Jämställdhet
2019 8,4 % kvinnor
Mål Bättre än branschen 
 Andel kvinnor >9 % 

2019
406

2018
331

2017
246

2018 2019

16 kvinnor
315 män

34 kvinnor
372 män
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FOKUSOMRÅDE 3
Minskad resursanvändning
Svinn, slöseri och oansvarig resursanvändning är globalt en av de stora hållbarhets
utmaningarna med negativ påverkan på miljön. Vi arbetar därför aktivt för att 
 minimera svinnet i alla delar av vår verksamhet och optimera vårt nyttjande av resur
ser. Att arbeta med att förbättra användandet av våra resurser är också viktigt för  
Contractors lönsamhet och därmed en förutsättning för vår strävan att bygga ett  
levande Norrland.

HÖJDARE 2019
1%-aren
Contractors långsiktiga mål är att vi ska använda resurser så effektivt som möjligt.  
Det gäller såklart byggmaterial, resor och transporter men även energi, tid och  
kompetens. Detta har mynnat ut i ett initiativ med målet är att kontinuerligt minska 
svinnet med 1 procent per år fram till 2030. 

Miljöcertifierade byggnader
Under 2019 byggde Contractor sina första byggnader enligt miljöcertifieringen  
BREEAMSE 2013 med betyget Very Good. Detta är en bra merit för framtiden, att ha  
lyckats så bra samtidigt som det genererar miljönytta i samhället. I certifieringskraven 
ingår utöver miljöparametrar även sociala perspektiv, vilket skapar medvetenhet om 
byggnadskonstruktionens påverkan på människorna. Under året har vi också genom
fört arbeten på Sara kulturhus i Skellefteå. En byggnad som, när den står klar, kommer 
att ha certifieringen Miljöbyggnad Silver. 

Digitala möten
Under året har Contractor investerat i gemensamt videokonferenssystem för att  
möjliggöra digitala möten. Här är vår målsättning att alla medarbetare ska ha tillgång 
till teknik som gör att vi kan genomföra möten utan att resa.

Krafttag runt fordonsflottan
Contractor har haft en ålderstigen fordonsflotta samtidigt som transporter och resor 
till och från byggplatser är en stor del i vårt klimatavtryck. Under slutet av 2019 togs 
ett krafttag för att avyttra gamla fordon och ersätta dessa med miljövänligare alterna
tiv. Detta kan förväntas ha stor effekt på våra CO2utsläpp kommande år.

Närproducerat och effektivare inköp
Genom att planera inköp, produktion, transporter och lagring noggrant, kan vi leverera 
hög kvalitet och hålla miljöbelastningen på en låg nivå. Under 2019 har en ny material
policy tagits fram där vi bland annat fokuserar på god planering av inköp för att minska 
antalet materialtransporter och transporter till och från arbetsplatsen. Vi vill också öka 
användningen av miljöprövade produkter och främja inköp från lokala leverantörer och 
företrädesvis lokalproducerat material. Vi försöker också öka andelen åter vunnet  
material, där exempelvis all vår armering är tillverkat ur återvunnet material.
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Mål och resultat

Miljöcertifierade projekt
2019 3 projekt

CO2-utsläpp från Contractors  
verksamhet 2019 

 Växthusgasutsläpp CO2 706,0
 Varav scope 1* 436,7
 Varav scope 2** 266,4
 Varav scope 3*** 2,8
 Nettoomsättning (MSEK) 1 032
 Ton CO2 MSEK 0,7

 * Avser direkta utsläpp från  
  verksamheten och egna fordon.
 ** Avser indirekta utsläpp från el och 
  uppvärmning.
 *** Avser övriga tjänsteresor. 
 

Bibehållen Poveldiplomering
2019 Ja t o m 20201130 
 (Skellefteå, Umeå, Hemavan, Lycksele)
Mål Ja, alla verksamheter

Miljöolyckor som kräver sanering
2019 0 miljöolyckor
Mål 0vision
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FOKUSOMRÅDE 4
Ett mer levande Norrland
För att kunna skapa långsiktiga värden för Norrland behöver vår verksamhet vara  
finansiellt stabil. Vårt rörelseresultat 2019 uppgick till 31 249 Mkr, en ökning med  
31,3 procent jämfört med året före.

HÖJDPUNKTER 2019
Contractor ger tillbaka
Vi lever där vi arbetar och för oss är det självklart att vara aktiva i människors liv. Vilka 
aktiviteter vi engagerar oss i bestäms av våra medarbetare. På Contractor har vi ett 
system där varje medarbetare har möjlighet att sponsra med 1 500 kr till en förening 
som de är aktiva inom.

Årets tillväxtraket
För vårt fokuserade tillväxtarbete under 2019 nominerades vi till årets tillväxtraket på 
Skellefteå kommuns företagsgala, Alvargalan. Nomineringen var:

”Ett byggföretag som med ett starkt kvalitets- och miljötänk har gjort sig förtjänt av 
ett mycket gott anseende i branschen. Med stark lokal förankring har Contractor haft 
en kraftig tillväxttakt de senaste åren, vilket resulterat i etablering även utanför  
Västerbottens gränser”.

En nominering som vi så klart är mycket stolta över.

FÖRDELAT FINANSIELLT VÄRDE 2019

Övriga inköp
5,6 %

Råvaror och
förnödenheter 
74,7 % 

Löner
16,8 %

Bibehållet
ekonomiskt värde
2,3 % Norrländska

välfärden (skatt)
0,7 %
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Norrlandsetableringar
2019 6 st
 (Skellefteå, Hemavan, Lycksele,  
 Umeå, Jörn och Sundsvall)
Mål Ytterligare tre orter i Norrland senast
 2024. (Gävle och norrut.)

Andel egen personal per ort
2019

Lokaler
Utfall 11 181 kvm egna lokaler varav  
 2 725 kvm för egen verksamhet
Mål 20 000 kvm externa hyresgäster
 senast 2024 

Omsättning
2019 1 032 MSEK
Mål 3 000 MSEK senast 2024

Rörelseresultat
2019 EBIT 3,1 %
Mål EBIT >5 % senast 2024

Sponsring
2019 776 TKR

Mål och resultat
 

HEMAVAN

LYCKSELE

207
1334

42

60
50

JÖRN

SUNDSVALL

UMEÅ

SKELLEFTEÅ 
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Mål och
resultat
Vill du få en snabb översikt? 
Här har vi sammanställt 
vårt hållbarhets arbete,  
våra målsättningar och hur  
väl vi lyckats under året.

Hållbarhetsintitiativ  Mål  Resultat 2019 

Frisknärvaro 97 % 96,9 %

Tillbudsrapportering 300 rapporter 46 rapporter

Olyckor 0-vision 61 olyckor

Kränkningar och negativ  0-vision 2 rapporterade
särbehandling  fall

Antal anställda Ej målsatt under 2019. 406 medarbetare

Personalomsättning <20 % (slutade) 13,8 % (slutade)

Egen personal med Ej målsatt under 2019. 95 %
tillsvidareanställning

Jämställdhet Bättre än branschen Andel kvinnor: 8,4 %
 Andel kvinnor: >9,0 %
 
Personliga 
utvecklingsplaner 100 % (alla medarbetare) Ej mätt under 2019.

Lärlingsplatser Ej målsatt under 2019. 46 lärlingar

Hållbarhetscertifierade Ej målsatt under 2019. 3 projekt
projekt

Totala utsläpp av CO2  Ej målsatt under 2019. 706 ton CO2

  varav Scope 1: Direkta Ej målsatt under 2019. 436,7 ton CO2
  utsläpp från verksam-
  heten och egna fordon  

  varav Scope 2: Indirekta Ej målsatt under 2019 266,4 ton CO2
  utsläpp (energiförbrukn)  

  varav Scope 3: Övriga Ej målsatt under 2019 2,8 ton CO2
  utsläpp (tjänsteresor
  med flyg och buss)  

Utsläpp CO2 (ton/MSEK) Ej målsatt under 2019 0,7 ton CO2/MSEK

Miljöolyckor som 0 olyckor 0 olyckor
kräver sanering  

Bibehållen Ja. Alla verksamheter. Ja. T o m 20201130 
Poveldiplomering  (Skellefteå, Umeå, Hemavan
  Lycksele)

Norrlandsetableringar 2024: ytterligare 3 orter i  5 st: (Skellefteå, Hemavan,
 Norrland. Lycksele, Umeå, Sundsvall) 
  

Omsättning 2024: 3 000 MSEK 1 032 MSEK

Rörelseresultat 2024: EBIT >5 % EBIT 3,1 %

Lokaler 2024: 20 000 kvm 11 181 kvm

Sponsring 1 500 kr/medarbetare + 776 tkr 
 strategiska rättighetsköp och 
 aktiveringar i Norrland
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Ett litet steg för världen
I mitten av 2010talet antog världens länder Agenda 2030. Denna universella agenda 
innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar ut
veckling. Världens definition av hållbar utveckling som: ”utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfreds
ställa sina behov.”

Även om detta är stora skor att fylla så tänker vi att det är ju precis det här Contractor 
gör. Vi jobbar ju med hållbarhet men ur vårt norrländska perspektiv. Frågor som hur 
förbättrar vi miljön runt våra arbets platser? Hur ger vi människor möjlighet till jobb och 
en lön? Och hur gör vi människor i vårt samhälle friskare? Är ju alla frågor som tang
erar vår ambition att bygga ett levande Norrland. Så man skulle kunna säga att det är 
litet steg för världen men ett stort steg för Norrland.  

Vi har med utgångspunkt i det vi gör, det vi är bra på och det som är viktigt för oss och 
våra intressenter genomlyst de 17 globala målen. Utifrån denna analys har vi konsta
terat vilka tre mål som är de vi fokuserar främst på under 2019. På samma sätt har vi 
konstaterat att vissa mål är vi med och bidrar till, även om det inte är Contractors  
huvudsakliga fokus. Här hittar du några exempel på hur vi bidrar till Agenda 2030.

 Våra prioriterade mål
 
 Detta mål handlar för oss mycket om att skapa välmående 

medarbetare. Människor som är friska och mår bra, fysiskt 
och psykiskt. Vi jobbar målmedvetet mot att ingen ska skada 
sig på våra arbetsplatser.

 Att växa till tusen medarbetare innebär att vi är ger ett viktigt 
bidrag till arbetsmarknaden i Norrland. Vi är också duktiga på 
att främja nya arbets tillfällen för unga och de som har svårt 
att ta sig in på arbetsmarknaden genom bland annat vår  
Contractorskola.

 Vi jobbar ju med att bygga hållbara städer och samhällen. Det 
skapar ett genuint engagemang för bättre liv. För vi lever på 
de platser där vi verkar och för oss är det inte ett projekt det 
är ju hemma.

Koppling till FN:s Globala mål
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För oss sammanfaller arbetet mot detta mål med vår strävan att utveckla  
människor. Att under hela sin karriär ha möjlighet att yrkesutbilda sig och  
växa är bra för Contractor och för våra medarbetare. Här jobbar vi bland  
mot målet att alla medarbetare ska ha en personlig utvecklingsplan. 

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika  
samhällen. Här tänker vi att vi gör ett bidrag varje dag då våra byggen  
och anläggningsarbeten är viktigt för byggandet av nya hållbara industrier  
och tjänster. 

Contractor välkomnar varje år människor som av olika anledningar står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Ett sådant initiativ är vårt deltagande i Galaxen bygg.  
Vi arbetar också aktivt med vår code of conduct där omtanke om varandra  
och vår gemensamma arbetsmiljö är högt prioriterat för oss. 

Vi har egentligen ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte  
nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår 
planet klarar av. Här jobbar Contractor bland annat med initiativet 1%aren  
där vårt mål är att minska svinn och överkonsumtion med 1% varje år fram  
till 2030.

Ett stort mål kan tyckas men vi försöker dra vårt strå till stacken genom att  
aktivt ta ställning mot korruption och mutor. I vår code of conduct beskriver vi 
att våra affärer ska baseras på sunda affärsprinciper och att vi har nolltolerans 
mot att ta emot gåvor eller förmåner kopplade till vår tjänst på Contractor. 

Övriga mål vi också bidrar till




