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Det här är Midroc

Vad gör Midroc?

Midroc Europe är en privatägd svensk företagsgrupp med
verksamheter i ett flertal länder och med huvudkontor i Stockholm.
2020 hade vi 4 400 medarbetare och en omsättning på 7,5
miljarder kronor.

Vi har valt att dela upp verksamheterna i tre affärsområden: Properties som äger och utvecklar
fastigheter, Contracting som erbjuder tjänster inom entreprenad, underhåll, reparation och
konsulttjänster samt Invest som investerar i framtidens teknologier och livsnödvändigheter.
Dessutom finns övriga verksamheter, som innehåller Midroc Europes gemensamma support
och en konferensanläggning.

Midroc Europe består av en mängd olika företag verksamma i olika
branscher. Företagsgruppen är uppdelad i tre affärsområden:
Properties, Invest och Contracting.

"Vi bidrar till att skapa ett
samhälle där människor kan
leva, utvecklas och må bra”

Legal struktur

Vision

Våra affärsverksamheter bedrivs
genom ett antal företag som alla
erbjuder sina specifika tjänster.
Varumärket Midroc Europe består
främst av två grupper av företag
som leds av Midroc Europe AB
respektive Granitor Invest AB.

En bättre framtid där vi bidrar till att
skapa ett samhälle där människor kan
leva, utvecklas och må bra.

Mission
Vi gör positiv skillnad varje dag.

För mer information se sidorna 40-45.

Organisation
Midroc AB

Koncernledning och
support, konferens

Properties
Midroc Properties AB

Midroc Europe AB

Invest
Midroc Invest AB

23,9 %

Granitor Invest AB
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Fastighetsutveckling och
fastighetsförvaltning

Finansiella investeringar
och utveckling

Contracting
Midroc Contracting AB

Industri, bygg,
infrastruktur

Granitor Contracting AB

Industri, bygg,
infrastruktur

Properties

Contracting

Fastighetsutveckling
och -förvaltning

Tjänster
och entreprenad

Inom Properties erbjuder vi
såväl nybyggda bostäder som
kontor och andra kommersiella
lokaler.

Vi utvecklar kundanpassade
lösningar för morgondagens
samhälle och industri.

Invest

Investeringar
Genom investeringar i
banbrytande teknologier
bidrar vi till hållbara innovationer
med potential att verkligen
göra skillnad.

För mer information om
affärsområdena, se sidorna 40-45.
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Året i korthet
Under 2020 påverkades Midroc, precis som andra bolag, av pandemin. Genom att vara flexibla och
samtidigt hålla fast vid våra långsiktiga mål har vi klarat oss väl, vilket gjorde det möjligt att fortsätta
bidra till ett samhälle där människor kan utvecklas och må bra. Genom investeringar, samarbeten i
projekt och utveckling av verksamheterna gör Midroc positiv skillnad. Här lyfter vi några exempel.

Samarbeten & nätverk

Nyckelfördelningar

•
•
•
•

Anställda

•

Midroc Properties samarbete med FC Rosengård
Swedish Green Building Council
Håll Nollan
Midroc deltar som partner på H22, Helsingborg stads
satsning på hållbar stadsutveckling
Har i samverkan med BluCarbon Solutions initierat
samtal om Carbon Capture and Storage

4 400

(läs mer på sid. 23)

Utveckling av verksamheterna
•
•
•

Midroc Contracting & Properties har arbetat
fram hållbarhetsmål för 2021-2023
(läs mer på sid.12-13)

Mindfullness som start på alla koncerngemensamma internmöten
Flera utbildningar och medarbetarskapsdagar
genomfördes för första gången digitalt:
– Code of Conduct
– Ny som ledare
– Medarbetarskap, introduktion för nya
medarbetare
– Midroc Safety Week med tema kommunikation

649 500 minuter
150 000 kr
I november 2020 startade hälsoutmaningen för att uppmuntra till
rörelse hos medarbetarna. Ju fler
poäng (minuter) som samlades in
desto högre belopp skänkte Midroc
till välgörande ändamål, i det här
fallet Bris, Barnens rätt i samhället.
(läs mer på sid. 34)

Resultat före skatt

7,5 miljarder

439 miljoner

Totalt eget kapital

Altitude Meetings i samarbete med Midroc tar
rollen som driftsorganisation för Embassy of Sharing
75 % Sverige

CCS Panelen – en podcast om CCS &
kolsänkor startades under 2020 i
samarbete med BluCarbon Solutions
med syfte att höja kunskapsnivån kring
tekniken avskiljning och lagring av
koldioxid.

25 % Utanför Sverige

Tillgångar
10 900 MSEK

Investeringar & förvärv
•
•
•

Nyckeltal* (inklusive Granitor Invest AB, SEK)
Nettoomsättning

•

Midroc Properties satsar i Sesam Self Storage
Midroc Invest satsar i Releifed Technologies
Midroc Electro Gruppen A/S fortsätter sin expansion
på den svenska och norska marknaden.

4.8 miljarder

56 % Properties
30 % Contracting

Totala tillgångar

Ägarfinansiering

10,9 miljarder

5,4 miljarder

Anställda

14 % Investments

4 400

*Nyckeltalen utgör summan av Midroc Europe AB och 100 procent av Granitor Invest
ABs verksamhet samt fastighetsvärdet och marknadsvärdet för noterade aktier.

“Vi gör så
mycket vi kan
för att hitta nya
lösningar och
hjälpa industrin i
sin konvertering
att bli grönare”

7 500 MSEK

Samarbeten i projekt
•
•
•
•
•
•
•

Christer Wikström
6
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Midroc Automation och Electro fick i uppdrag att snabbt få
igång produktionen på Arvika Gjuteri efter en storbrand i april
Stockholm Vatten (läs mer på sid. 30-31)
Bulltofta Friluftsstad i Malmö slutfördes efter 20 år
Minesto levererade första tidvatten-energin till Färöarnas elnät
CorPower Ocean lanserar vågenergiprojekt i norra Portugal
Embassy of Sharing - Fyrtornet (läs mer på sid. 26-27)
Barkarbystaden (läs mer på sid. 22)

Sesam Self Storage

Midroc utsågs för andra året i rad till
Sveriges bästa arbetsgivare av employer
brandingföretaget Universum. Något som vi
givetvis är väldigt stolta över, speciellt under
ett så utmanande år som 2020.

78 % Contracting
Skogsstigen

22 % Properties

Hållbarhetsredovisning 2020 Midroc Europe
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Midroc lyckas göra positiv
skillnad även i utmanade tider
2020 var onekligen ett mycket turbulent år. Men med flera år av rekordresultat i ryggen stod Midroc
ändå starka under krisåret – och lyckades fortsätta göra positiv skillnad tack vare ett stort
engagemang från medarbetarna.
– Vi gick in i 2020 med en väldigt stark
motståndskraft tack vare att vi haft stark
tillväxt och mycket goda resultat flera år i
rad. Vårt sätt att arbeta decentraliserat,
där de som jobbar längst ut i pilen har
tagit ett stort ansvar, har också visat sig
vara framgångsrikt även i utmanande
tider, säger Christer Wikström, koncernchef för Midroc.
Midroc brukar beskriva sin organisation som en liggande pil, där de som
arbetar närmast kunden är längst fram,
medan ledningen är längst bak som en
stöttande funktion.
– Pandemin har förtydligat vikten av
gott ledarskap och självledarskap, något vi
arbetat med länge. Vi jobbar mycket med
att stärka självkänslan och självförtroendet hos våra medarbetare, och det har
verkligen märkts att många känner att de
har förtroendet att ta eget ansvar, säger
Roger Wikström, koncernchef för
Midroc.
I den egna affärsskolan, Midroc
Business School, ges medarbetarna
möjlighet till individ- och grupputveckling genom ledarskapsprogram och olika
utbildningsinsatser. Ett gediget kulturabete med koncerngemensamma tankemodeller och processer har genomsyrat
Midrocs verksamheter under många år.
Detta gav en god grund att stå på under
den omställning som krävdes under
pandemin.
– Under pandemin har vår kommunikationsstrategi byggt på tre huvudbudskap i alla våra bolag: att hålla igång
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verksamheten, begränsa smittan och
minska oro. Vi har sett ett enormt stort
engagemang och en vilja att hjälpa
varandra ute i verksamheterna, och det
har gjort att vi har lyckats hålla våra
budskap. Vår kultur har visat sig vara vår
absolut största styrka, säger Roger
Wikström.

och CorPower.
En starkt bidragande orsak till det fina
resultatet är försäljningen av det resterande innehavet i bränslescellbolaget
Powercell. Midroc Invest var en av de
första riskkapitalaktörerna i Powercell
och har varit aktiva i bolagets utveckling
sedan starten för drygt tio år sedan.

Stark nordisk marknad

Lyckades med snabb
omställning

Midroc som koncern gör, trots pandemin,
ett bra resultat 2020.
– På de marknader där det varit hårda
nedstängningar har vi sett större förluster.
Exempelvis har Alucrom och Metalock
påverkats mycket. Men för våra bolag
verksamma på den nordiska marknaden
har det gått bra. Så sett till helheten har vi
ändå klarat oss väl, säger Christer
Wikström.
Fastighetssidan har stått stark tack
vare hyresintäkter och en lyckad projektverksamhet.
– Bostadsmarknaden har fortsatt vara
bra under 2020, och tack vare en vana att
använda digitala verktyg lyckades man
snabbt ställa om och till och med öka
digitaliseringen. Till exempel har man
haft digitala visningar och köpprocesser,
säger Roger Wikström.
Midroc Invest har med en stark
portfölj med hållbarhetsfokus ytterligare
stärkt sin position under 2020.
– Det finns ett stort intresse för hela
portföljen. Flera av bolagen har nu tagit
ordentlig fart, särskilt bolagen med
hållbara energilösningar som Minesto
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Ytterligare en framgångsfaktor är att det
hos Midroc funnits en digital plattform
på plats sedan länge. Det i kombination
med flexibilitet och samarbetsvilja hos
medarbetarna gjorde att man i många
bolag lyckades bra med att ställa om
under pandemin.
– Vi var väldigt snabba på att anpassa
oss till de nya förutsättningarna. Tack
vare att vi redan låg långt fram när det
gäller digitala verktyg har hemarbete
kunnat införas mycket smidigt. Men
väldigt många har arbeten där man måste
vara på plats ute i projekt. Där har vi
snabbt anpassat oss efter myndigheternas
rekommendationer och kundernas krav.
Här är det tydligt att våra medarbetare
långt fram i pilen har tagit ett stort ansvar,
säger Roger Wikström.
– Aldrig har vår slogan Together to get
there varit så passande och tydlig. Vi ser
att det fungerar i praktiken – alla har
verkligen gjort sitt yttersta för att hålla
ihop projekten. Det är de som är de stora
hjältarna. Vi vill verkligen ge en eloge till
alla medarbetare.

Christer Wikström och Roger Wikström.

Hållbarhet och ansvarsfulla
affärer
Att alltid sträva efter att göra ansvarsfulla
och hållbara affärer ur ekologisk, social
och ekonomisk synvinkel är en grundpelare i Midroc-koncernen. Det uppnås till
exempel genom tidiga investeringar i
clean tech bolag, underhållsarbeten som
förlänger livslängden på kunders
anläggningar och genom att alltid ha
hållbarhet i fokus i den egna projektverksamheten.
Här finns flera exempel i de olika
verksamheterna.
– I Embassy of Sharing i Malmö
bygger vi till exempel innovativt med ett
helhetsgrepp på hållbarhet som också

innefattar trygghet och mångfald, säger
Roger Wikström.
Ansvarsfulla affärer kan också
innebära att välja uppdrag där samhällsnyttan är stor. Ett sådant projekt är
moderniseringen av Henriksdals
reningsverk, Stockholms just nu största
miljöprojekt, där Midroc Electro sköter
installationerna åt Stockholm Vatten och
avfall.
– Det är roligt att vi är delaktiga i ett så
stort miljöprojekt där vi får vara med och
bygga samhällsinfrastruktur som leder till
renare vatten. Här har vi också fått
möjlighet digitalisera ritningshantering
samt utveckla digitala effektivare
arbetssätt inom logistik och material-

“Vi har sett ett
enormt stort engagemang och en vilja att
hjälpa varandra ute i
verksamheterna,
och det har gjort att
vi har lyckats hålla
våra budskap. Vår
kultur har visat sig
vara vår absolut
största styrka”

Hållbarhetsredovisning 2020 Midroc Europe
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hantering, säger Christer Wikström.
Att skaffa kunskap och dela med sig av
den är något som uppmuntras inom
koncernen.
Midroc har till exempel initierat flera
projekt för kunskapsspridning och dialog
kring CCS (Carbon Capture and
Storage) genom webinarier och poddar i
syfte att snabba på utvecklingen att
minska koldioxidutsläpp.
– Vi gör så mycket vi kan för att hitta
nya lösningar och hjälpa industrin i sin
konvertering att bli grönare. Det är ett
mycket viktigt arbete, säger Christer
Wikström.

Omsorg om medarbetarnas
hälsa och utveckling
För hållbara ansvarsfulla affärer ser
Midroc tre prioriterade områden;
affärsetik, klimatneutralitet och säkra och
hälsosamma miljöer – både internt och på
plats hos kund.
Under året har pandemin särskilt
belyst vikten av ett genomtänkt hälsaoch säkerhetsarbete på flera sätt. Att
hantera oro och ta hänsyn till smittspridning av en allvarlig sjukdom var plötsligt
högsta prioritet. Dessutom är det en
utmaning att se till att människor mår bra
på jobbet även om de inte är på plats.
Under dessa förhållanden har koncerngemensamma arbetssätt varit en
framgångsfaktor.
Roger Wikström menar att arbetet

också underlättats av att medarbetarna är
vana vid att arbeta proaktivt i till exempel
scenarioprocesser. Grundprincipen i
scenarioprocessen är att samla medarbetare tre gånger per år för att blicka framåt,
säkerställa att man är på rätt väg och för
att i tid upptäcka förändringar i marknaden och diskutera eventuella anpassningar.
– Vi jobbar mycket med att förstå vår
närmarknad och att affärsutveckla på
varje plats vi befinner oss. Att kunna
stanna upp, omvärdera och arbeta agilt är
en nyckel till framgång, säger Christer
Wikström.
Scenarioprocesser är också ett viktigt
verktyg för att skapa engagemang och
delaktighet hos medarbetarna – en viktig
del i Midrockulturen.
– Vi har återigen fått kvitto på att vårt
långsiktiga kulturarbete lönar sig. Tack
vare fokus på samarbete, ledarskap, och
självledarskap har vi lyckats mycket bra
med att följa devisen – Ställ inte in, ställ
om! Föra andra året i rad utses vi också till
Sveriges bästa arbetsgivare, det är mycket
hedrande, säger Christer Wikström.
– Det gångna året har gett oss många
lärdomar som vi tar med oss in i framtiden. Vi kommer att fortsätta utveckla vår
kultur och göra ansvarsfulla affärer
samtidigt som vi lyfter blicken och
fortsätter att jobba strategiskt för hur
Midroc-koncernen ska se ut om fem till
tio år, säger Roger Wikström.

Christer Wikström
Koncernchef
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Roger Wikström
Koncernchef

Vår syn på
hållbarhet

Vår strategi för att skapa en
mänskligare framtid
Vi vill bidra till en bättre framtid med våra lösningar för hållbara samhällen och industrier. Vi vill vara
en förebild för hållbar utveckling genom att göra ansvarsfulla affärer. Vi vill vara en partner och en
arbetsgivare som våra partners och anställda stolt kan rekommendera.

Ett globalt nätverk av
företag som på mandat
av FN arbetar för socialt
ansvar och hållbart
företagande.

17 globala mål, antagna
av FN 2015, för att uppnå
social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet till
år 2030.
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Midrocs vision och mål genomsyras av
hållbarhet, ett begrepp som står högst på
FN:s agenda. Med hållbarhet som ledstjärna
vill vi göra en positiv skillnad inom våra tre
stora affärsområden – Contracting, Properties samt Invest.
För Midroc är hållbar utveckling att vi
tillsammans med våra intressenter bidrar till
en bättre framtid. Våra affärer ska präglas av
ett ansvar som bärs av alla medarbetare.
Vi arbetar målmedvetet, metodiskt och
med hänsyn till hållbarhetsaspekter. På
senare år har strukturen för detta arbete
förbättrats. Det pågår en aktiv dialog mellan
bolagen för att dela best practice, bland annat
i hur vi sätter upp mål och kompetensutvecklar inom hållbarhet.
2016 började vi att systematiskt skapa
insikt i och förståelse för hållbarhet och
samtidigt säkerställa att vi följer lagar och
lever upp till högt ställda krav. Vi redovisar
vårt arbete enligt en global standard för
hållbarhetsrapportering, GRI.* Se även
s. 54–55.
2017 anslöt vi oss till UN Global
Compact (se rutan intill) och reviderade då
även vår hållbarhetspolicy. Vi fortsatte med
väsentlighets- och intressentanalyser för att
identifiera och prioritera våra viktigaste
hållbarhetsfrågor. Läs mer på nästa uppslag.
2018 startade vi mätningar på miljöområdet och de omfattar idag alla Midroc-enheter.
Under fjolåret gjordes en omfattande
energikartläggning. Vi har detaljerade
uppgifter för våra fastigheter och produktionsanläggningar i varje bolag.
2018 började alla bolag inom Midroc

Midroc Europe Hållbarhetsredovisning 2020

genomföra scenarioanalyser tre gånger om
året för att fastställa nuläge och framtida
möjligheter. En ständig uppföljning och
inarbetning av hållbarhetsmålen pågår.
2018 började vi sätta koncerngemensamma mål, vilka våra tre affärsområden har
konkretiserat och anpassat till sina verksamheter. Ett väsentligt steg togs 2019 när vi
kartlade hur Midrocs verksamhet påverkar
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
(Agenda 2030). Det gav oss underlag och
ökad självinsikt inför fortsättningen.
Under 2020 bröt vi ned FN-agendan i
våra bolag, vilket resulterade i nya specifika
och långsiktiga mål utifrån var vi kan göra
störst skillnad. Både Contracting och
Properties har nya hållbarhetsmål för
2021–2023 som kompletterar de tidigare
satta målen. Styrkan i de nya målen är att de
gör stor skillnad inom respektive affärsområde.
Inom Properties togs en ny hållbarhetsplan fram av en arbetsgrupp med medarbetare från alla verksamhetsdelar, kontor och
kompetensområden. Handlingsplan och mål
togs fram genom workshops och insamling
av synpunkter från intressenterna, inklusive
medarbetare och vd.
Inom Contracting togs nya mål fram efter
att de största kundernas och samarbetspartnernas hållbarhetsmål kartlagts. Ett
medskick vid en Agenda 2030-workshop var
att FN:s mål ska användas vid affärsplanering
och framtagning av bolagsspecifika aktiviteter.
Properties och Contractings mål utformas
delvis olika eftersom den ena arbetar med

fastighetsutveckling och den andra med tjänster. Målet ”den
hållbara staden” är till exempel specifikt för Properties.
Men affärsområdena har några prioriterade områden som
förenar dem, främst dessa:
Ansvarsfulla affärer. Under 2021 lyfts medvetenheten och
dialogen om affärsetik och justa villkor. Alla medarbetare
får en grundutbildning om ansvarsfulla affärer baserat på
Midrocs uppförandekod.
Klimatneutralitet. Properties medverkar i Lokal färdplan
Malmö 2030 och samarbetar med näringslivet och
lokalsamhället i Malmö för att minska klimatpåverkan i

•

•

•

bygg- och fastighetssektorn. Contractingbolagen ska
arbeta med minskad energiförbrukning och minskat
CO2-avtryck utifrån en omfattande energikartläggning
för alla fastigheter och transporter i egen regi.
Säker och hälsosam miljö. Många arbetar med montage på
hög höjd, på byggarbetsplatser och i rörliga miljöer där vi
har fokus på riskanalyser och säkerhet varje dag. För 2021
är målet noll olyckor. Ledningsgruppen utför skyddsronder.

*GRI står för Global Reporting Initiative och är ett internationellt
oberoende standardiseringsorgan.

Långsiktiga mål för Midroc 2018-2020

Bästa lönsamheten för alla intressenter

Att vårda kultur och människor

•V
 i har en uthållig, organisk och lönsam tillväxt
med mer än 10 procent per år.

• Vi har generellt en stabil ökning av
andelen kvinnor i våra bolag, i synnerhet i
ledande befattningar.

Hållbar användning av jordens resurser

• Vi har en nollvision för allvarliga olyckor och
en halvering av frånvaro på grund av olycksfall
i arbetet.

•V
 i minskar vår energiförbrukning årligen
(i förhållande till den totala verksamheten).
•V
 i minskar våra utsläpp av växthusgaser i
atmosfären årligen (i förhållande till den totala
verksamheten).
•V
 i fasar gradvis ut användandet av farliga
ämnen.

• Vi har inga incidenter av trakasserier eller
diskriminering.
• Vi är den mest attraktiva arbetsgivaren för våra
nuvarande och framtida medarbetare.

•V
 i bidrar med hållbara innovationer.

Hållbarhetsredovisning 2020 Midroc Europe
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Så fångar vi upp frågorna
av betydelse för vår omvärld

Illustrationen nedan visar vilka våra sex huvudintressenter är, formerna för en dialog med dessa och
vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för dem.

Vår väsentlighetsanalys säkerställer att vi täcker in våra intressenters viktigaste frågor och perspektiv.
Den hjälper oss att sätta tryck bakom orden i hållbarhetsmålen.

Grunden till varje hållbarhetsrapport finns i väsentlighetsanalysen. Den identifierar vilka frågor som ska prioriteras.
Väl medvetna om att vi verkar inom de planetära gränserna
definierar vi väsentlighet utifrån:
Betydelsen för våra intressenter
Potentiell påverkan på våra aktiviteter och på våra
huvudintressenter
Midrocs grad av påverkan
Midrocs vision
Under 2020 har vi kartlagt vilka mål vi redan arbetar i
enlighet med och vilka frågor vi behöver arbeta ytterligare med
för att ligga i linje med Agenda 2030. Vi har – som framgick på
förra uppslaget – brutit ned FN:s 17 globala mål i våra bolag
och satt specifika mål utifrån var vi kan göra störst skillnad.
För Properties gjordes en väsentlighetsanalys under 2020.
I den klargjordes prioriteringar för att bygga långsiktigt hållbara
värden, fokusera på klimatneutralitet och värna en bra arbetsmiljö för alla – för att nämna tre viktiga områden, som även

•
•
•
•

omvandlades i mål för 2021–2023.
Contracting har tidigare gjort en väsentlighetsanalys och
planer fanns på en förnyad intressentdialog och väsentlighetsanalys under 2020. Till följd av pandemins stora påverkan på
industri- och tjänstesektorn under våren, valde vi istället att lägga
allt fokus på dialogen med intressenter för att minska smittspridning, skapa trygghet och hålla igång verksamheterna.
Vår första koncerngemensamma väsentlighetsanalys var klar
2017. Den uppdateras kontinuerligt för att fånga upp såväl
förändringar i vår affärsverksamhet som varje social, ekonomisk
och ekologisk påverkan i omvärlden av betydelse. Ambitionen är
att analysen framöver ska ses över vartannat år.
Under 2018 började vi att sätta koncerngemensamma mål,
kopplade till våra väsentliga hållbarhetsaspekter. Samma år
började vi redovisa GRI-ämnen av vikt och betydelse, enligt den
modell som visas på sidorna 54–55.

Säkerställa en säker arbetsmiljö
Följa internationella lagar och regler
Följa lokala lagar och regler
Främja mångfald och jämlikhet
Främja rättvis konkurrens
F rämja medarbetares hälsa och
välbefinnande
Tillhandahålla kompetensutveckling för
medarbetare
Minska utsläpp av växthusgaser
Hantering av avfall

14
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Fortsätta

Hur viktigt det är för intressenter att
Midroc arbetar med

Förbättra eller kommunicera

Motverka diskriminering

Utsläpp och avfall
Hälsa och säkerhet
Ekonomiska resultat

KUNDER/
UPPDRAGSGIVARE

PARTNERS

Ekonomiska resultat
Konkurrensbegränsande aktiviteter
Anti-korruption

LEVERANTÖRER

ÄGARE/
FINANSIÄRER

SAMHÄLLE

Utsläpp
Ekonomiska resultat
Mångfald och lika möjligheter

Avfall
Utsläpp
Energi

MEDARBETARE

Hållbarhetsaspekter
Motverka korruption

Konkurrensbegränsande aktiviteter
Anti-korruption
Hälsa och säkerhet

Icke-diskriminering
Ekonomiska resultat
Hälsa och säkerhet

Vi kommunicerar med våra intressenter genom löpande dialog och andra kanaler, till exempel:

Bibehålla

Utbilda

• möten med kunder, medarbetare,
fackliga organisationer och styrelse
• projektmöten
• offentliga möten
• event med kunder, partners och personal
• hemsida
• sociala medier

• undersökningar
• platsbesök
• konferenser
• kundsupport
• årliga utvecklingssamtal
• kompetensutveckling
• utbildningar

Hur aktivt Midroc arbetar med, enligt intressenterna.

Hållbarhetsredovisning 2020 Midroc Europe
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Vår förmåga att utvecklas stärks
av omvärldens krav
Dialogen med våra huvudintressenter pågår i en rad olika former. Att känna till deras förväntningar
på oss som hjälper oss att växa. Vi vet vad som är viktigt för dem i termer av ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet.

Våra huvudintressenter utgörs av sex kategorier: medarbetare,
kunder, partners, leverantörer, ägare/finansiärer och samhället i
stort. Vi får kunskap om vilka hållbarhetsfrågor de anser är
viktiga via enkäter och via inlägg på sociala medier och
hemsidan.
Våra kundenkäter görs löpande och systematiskt i alla
verksamheter, antingen i slutet av projekten eller med intervall i
projekt som löper över flera år. Våra dagliga kundmöten i
regionerna, i vilka medarbetarna är de viktigaste aktörerna, ger
oss ständigt ny kunskap.
Dialogen med våra intressenter pågår även i olika mötesformer: utbildningstillfällen, deltagande på konferenser, samarbetsprojekt med mera.
Ett exempel på kontinuerlig dialog erbjuder Midroc
Automation, som är certifierat för hållbarhet enligt standarden
CSR Performance Ladder. Årligen intervjuas ett antal kunder
utifrån 33 delfrågor om hållbarhet. Arbetet påbörjades 2016
och numera är bolaget certifierat enligt nivå fyra på en femgradig mognadsskala.
Vartannat år genomför hela Midroc medarbetarenkäter, som
följs upp i dialog med varje grupp utifrån mål och förbättringsområden. I några bolag, exempelvis Midroc Project Management används regelbundet pulsverktyg där man ställer frågor
utifrån olika teman.

“Vad blivande anställda
anser om Midroc är av
betydelse för att vi ska
fortsätta vara en attraktiv
arbetsgivare och kunna
rekrytera den bästa
kompetensen”
16
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Vad blivande anställda i olika yrkeskategorier anser om Midroc
är av betydelse för att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera den bästa kompetensen.
Blivande medarbetare finns bland annat inom studentvärlden. På senare år har vi anordnat studentmöten på Nösnäsgymnasiet i Stenungssund bland annat. Vi deltar även på mässor,
exempelvis Underhållsmässan i Göteborg och Kungliga
Tekniska Högskolans studentmässa. Under 2020 begränsades
dock vår möjlighet till medverkan till följd av pandemin.

Vi vill göra positiv skillnad
i alla led
LEVERANTÖRER &
SAMARBETSPARTNERS

DEN EGNA
VERKSAMHETEN

BESTÄLLARE
& KUNDER

Att kvalitetssäkra valen
tidigt i processen.

Miljösmarta materialval
och säkra arbetsprocesser.

Nöjda kunder som upplever
att de gjort hållbara val.

Långsiktigt hållbart
byggmaterial

Långsiktigt hållbart
byggmaterial

Partnerskap i
projekt

Utfasning av
klassade ämnen

Smarta
vattenförbrukninglösningar

Kunskapshöjning för ökad
livslängd i anläggning

Engagemang i
intresseorganisationer

Lönsam bygg- och
fastighetsförvaltning

Smart
projektering

Hållbart planarbete
och arkitektur

Midrocs uppförandekod
som kontraktshandling

Hem i anpassade
prisklasser

ISO 14001
-certifiering

Minimera resor
med fordonsflotta

LÅG

HÖG

Inspirera till rätt
material- och energilösning

Finansiellt
åtkomliga bostäder

Lösningar för fossilfri
energilagring
och infrastruktur

LÅG

Påverkansgrad
Midrocs ansvar sträcker sig utanför den egna verksamheten men möjligheten att påverka skiljer sig åt i olika delar av värdekedjan.
Vår möjlighet att påverka beslut är störst i den egna verksamheten. Genom kloka val av leverantörer och samarbetspartners kan vi
göra stor positiv skillnad för våra beställare och för samhället. Läs mer om hur vi vill göra positiv skillnad på s. 40-45.
Hållbarhetsredovisning 2020 Midroc Europe
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Vi gör ansvarsfulla affärer
med balanserade risker
Genom att göra ansvarsfulla affärer med ett balanserat risktagande skapar vi långsiktiga värden för
Midroc och våra intressenter. Vår riskhantering är liksom hållbarhetsfrågorna integrerade i allt vi gör.

Tre gånger årligen genomför samtliga resultatenheter i
Midroc-gruppen ett scenarioarbete för att i tid upptäcka
förändringar i marknaden och göra korrigeringar i den egna
verksamheten.
Vi delar in riskerna i kategorier som ligger i linje med
Midrocs strategier för ansvarsfulla affärer. För varje risk görs en
bedömning av sannolikhet och konsekvenser (potentiella
följder) för att få fram en risknivå: låg, medelhög eller hög. Se
grafiken på nästa sida.
Varje fastighet ger upphov till betydande utsläpp av
koldioxid under sin livscykel. Sedan 2019 bevakar vi mer aktivt
hur ett ändrat klimat påverkar var och hur vi bygger och
underhåller våra fastigheter. Här är några exempel på hur vi
arbetar:
Bygger i trä för att binda koldioxid.
Väljer betong med lägre koldioxidavtryck.
Bygger i nära anslutning till kollektivtrafik.
Har under 2020 påbörjat Lunds första bilfria bostadsrättsförening, Brf Brunnshög.
Utformar fasader, tak och utomhusmiljöer för att bromsa
effekter av häftig nederbörd.
Anpassar ventilation, fönster och takbeklädnad för att
motverka utetemperaturens påverkan på fastigheten.
Vi kartlägger hot och möjligheter i omvärlden, men vi urskiljer
även hur våra egna svagheter och styrkor skulle kunna påverka
våra intressenter.
Vi har därför utvecklat vår granskning av leverantörer inom
Midroc Property Development och Midroc Electro och lade
under 2019 till risken för brister i leverantörskedjan när det
gäller leveransförmåga och uppförande.
För att utveckla vår uppförandekod startade vi 2019 inom
koncernen en särskild satsning på utbildning och information,
vilken har fortsatt sedan dess. Under 2020 fortsatte vi också vår
utbildning ”Självklart hållbart” som tagits fram inom Midroc

•
•
•
•
•
•

18

Midroc Europe Hållbarhetsredovisning 2020

Properties.
Våra viktiga hållbarhetsfrågor och vår riskhantering
integreras i allt vi gör. Vi strävar alltid efter att agera föredömligt och att leva som vi lär.
Några exempel:
Vi har en intern uppförandekod och en uppförandekod
för samarbetspartners. Genom att delta i en hållbar
kedja, där varje leverantör ställer krav på sina leverantörer, tar Midroc ställning för ett ansvarsfullt företagande. Arbets- och miljöskador, diskriminering,
korruption och andra allvarliga risker förebyggs. Det är
en trygghet för alla parter.
Merparten av våra bolag är certifierade mot ett eller flera
av de internationella ISO-standarderna för miljö-,
kvalitets- eller arbetsmiljöledning. Riskidentifiering och
riskhantering är en integrerad del av dem och följs upp
med interna och externa revisioner.
Whistleblowing (visselblåsning) är en Midroc-gemensam extern oberoende webbtjänst dit alla våra anställda
kan vända sig anonymt om de misstänker brott mot
uppförandekoden.
Vårt hållbarhetsarbete rapporteras enligt Global
Reporting Initiative Standards (GRI).
Att ta ansvar i hela värdekedjan och styra verksamheten
effektivt är avgörande för våra möjligheter att skapa värde.
En decentraliserad beslutsmodell ger våra dotterbolag den
nödvändiga flexibiliteten för att fungera bra och marknadsanpassat. Våra medarbetare ska känna sig som en del av Midroc-familjen och ha befogenhet att fatta de vardagsbeslut som
är en förutsättning för oss att nå våra mål.
Varje dag arbetar vi för våra långsiktiga mål: att skapa den
bästa lönsamheten för alla intressenter, bruka jordens resurser
ansvarsfullt och göra Midroc till det självklara valet för våra
kunder och framtida anställda.

Vår modell för riskhantering
Vi delar in riskerna i fyra områden enligt en modell som även
används i bolagens riskredovisning till årsredovisningen:
strategiska risker, operativa risker, regulatoriska risker och
finansiella risker.
Varje identifierad risk placeras i en risknivå utifrån sannolikhet och potentiella följder. Analys görs och beslut tas om
eventuella specifika åtgärder och tillhörande tidplaner.

Riskkällor och risker

Riskanalys

Inventering av
befintliga och
nytillkomna risker.

Analys av
sannolikhet och
konsekvens.
Definition av
risknivå utifrån
sannolikhet och
konsekvens.

•

•

Befintliga & nya
åtgärder

Bedömning av
åtgärd

Sammanfattning
av befintliga
policys, styrning,
uppföljning och
nyckeltal.

Effektivitet – hur
väl vi hanterar
respektive risk
 ycket bra
M
effektivitet


Kommentar
om eventuella
beslutade,
nya åtgärder.

Låg risk

•
•

Varje affärsenhet är rustad att hantera sina specifika risker och
möjligheter på lämpligaste sätt. Styrelsen i respektive bolag följer
upp incidenter och eventuella tvister minst varje tertial eller
oftare om så krävs.
För större projekt görs särskilda riskanalyser. Vår ambition är
att ständigt förbättra riskhanteringen och därför arbetar vi aktivt
med kunskapsutbyte och kompetensutveckling.

Bra
effektivitet

Acceptabel
effektivitet

M edelhög risk



Hög risk

Oacceptabel
effektivitet

Förklaring riskkategorier
Strategiska risker
Hot mot:

•
•

Affärsidé

•

Affärsmodell

Långsiktiga mål
och strategi

Operativa risker
Hot mot:

•
•
•

Affärsplan
Kortsiktiga mål
Produktivitet

Exempel
•
•
•
•
•
•

Värderingar
Varumärke
Medarbetare
Ledning
Marknader
Globala förändringar

Exempel
• Val av projekt och
investeringar
• Anbudsprocesser
• Kontrakt
• Tillbud och olyckor
• Dataintrång/sabotage

Finansiella risker
Hot mot:

•

Midrocs finansiella
ställning

•

Midrocs tillgångar

Exempel
• Finansiering
• Kapitalförvaltning
• Makroekonomiska
förändringar i villkor
• Motparters villkor

Regulatoriska risker
Hot mot:

Exempel

•
•

• Regelverk
• Uppförandekod
• Kontrakt/Avtal

Kontraktuella risker
Brister i efterlevnad
av lagar och
förordningar,
interna regler
eller policies

Hållbarhetsredovisning 2020 Midroc Europe
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Strategiska risker
Riskområde
och beskrivning

Analys nuläge och
befintlig styrning/ledning

Vikande
konjunkturer
och marknadsförutsättningar.

Bevakas kontinuerligt genom strukturerad omvärldsanalys och strategisk kompetensförsörjning.
Fördelning av affärsrisk genom olika portföljinriktningar och olika erbjudanden inom respektive
portfölj. Orderstock fördelad över tid.

Operativa risker
Risknivå

Bedömning
av åtgärd

Analys nuläge och
befintlig styrning/ledning

Otillräcklig säkerhetskultur i riskfyllda
produktionsmiljöer.

Säkerhet är en styrande princip i hela verksamheten och en självklar del av vardagen. Midrocs
kunskapscenter för en lärande säkerhetskultur kravställer och följer upp riskfyllda produktionsmiljöer.

Diversifierade värdeerbjudanden inom Midroc Contracting spridda från idé och design via
projektgenomförande till underhåll och verksamhetsutveckling.
Att vi inte lyckas få
en inkluderande
kultur där medarbetare
känner sig engagerade
och involverade.

Åtgärder 2020-2021: Kontinuerlig översyn av verksamheterna och bevakning av marknader.
Midroc Properties som äger och förvaltar merparten av våra fastigheter bidrar till
samhällsutveckling i nära samarbete med kommuner, näringsliv och lokalsamhället.

Oförmåga att möta
krav på ny teknik och
digitalisering.

Bristande ledarskap.

Ledningsplattformen vägleder alla medarbetare i ledarskap. Fortlöpande arbete med utbildning
och reflektion kring ledarskap som startats 2008 och fortgår under ledning av Midroc Business
School. Under 2020 har särskilt fokus legat på utbildningen "Ny som ledare" och ledarskap på
distans.

Ineffektivt projektgenomförande.

Åtgärder 2020-2021: Fortsätta utveckla Midroc-kulturen utifrån dialog med medarbetare.

Risknivå

Bedömning
av åtgärd

Strategisk kompetensförsörjning. Omvärldsanalys. Etablerade processer för kunskapsdelning och
för att identifiera behov och genomföra förändringsprojekt. Ständig utveckling av digital plattform
där vi på ett rationellt och effektivt sätt arbetar och delar innovation och ”best practice”.

Projektledningsmodeller anpassade för respektive affärsmodell. Erfarenhetsåterföring mellan
projekt. Unik metod för samverkan med projektpartners.

I kvalitetssäkrade processer anpassade till respektive portfölj och affärsmodell identifieras
både möjligheter och risker i tidigt skede för att säkra den bästa möjliga lösningen för varje del i
projektet. En flexibel, effektiv och resursstark organisation säkrar rätt start, rätt genomförande, rätt
erfarenhetsåterföring och rätt avslut.
Utöver bolagens verksamhet inom våra tre affärsområden arbetar vi också med att skapa god
projektkultur i samverkansentreprenader.
Åtgärder 2020-2021: Utveckla projektförmåga.

Scenarioprocess med tertialsvis rullande budgetarbete implementerad i alla verksamheter.
Genom att lyssna på kunder, medarbetare, partners och andra intressenter och göra rätt analys
har vi effektiv uppföljning och analys.
Åtgärder 2020-2021: Ytterligare involvering av medarbetare.

Politiska beslut som
förändrar förutsättningar för handel.

Vår strategi är att skapa en hållbar gemensam kultur och dynamisk arbetsmiljö som medför
trygghet, stödjer samarbete och uppmuntrar till nya tankesätt.

Åtgärder 2020-2021: Utveckla projektförmåga.
Otillräcklig leveransförmåga.

Åtgärder 2020-2021: Fortsatt utbildning i ledningsplattformens intentioner.
Midroc halkar efter i
nödvändiga investeringar, affärer, marknader
eller lönsamhet.

Rätt företagskultur är när vi tillsammans lever och utvecklar vår kultur, våra strategier och
arbetssätt. Med rätt företagskultur kan vi möta en föränderlig marknad med nya lönsamma
affärer och vara förstahandsvalet för alla våra intressenter.

Åtgärder 2020-2021: Kompetensförstärkning inom digital förändringsledning för att fortsätta
utvecklas effektivt och affärsinriktat.

Åtgärder 2020-2021: Utveckling av metoder för riskanalys. Kompetensutveckling.
Vår strategi är att skapa en hållbar decentraliserad organisation (”Ledningspilen”) där ryggraden
är kompletta resultatenheter med egna affärsansvar. Med detta som utgångspunkt arbetar vi
med strategisk kompetensförsörjning och skapar förutsättningar för aktiv individ- och grupputveckling via Midroc Business School. Midroc medverkar aktivt i valda externa utbildningsoch lärlingssatsningar.

Bedömning
av åtgärd

Åtgärder 2020-2021: Prioriterade aktiviteter under 2020 och 2021 är att fortsätta med utbildningar
i hela ledningspilen (organisationen) såsom operativt ledarskap och medarbetarskapsdagar samt
att förankra och utveckla vår unika partnerskapsmodell.

Till förutsättningarna för bra lägen och hållbara investeringar räknas närhet till service, kommunikationer, skolor, förskolor och handel. Under 2020 har vi prioriterat lokala samarbeten såsom LFM30 för
att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorerna. Bred kompetens för att använda
byggmetoder och materialval för livskraftiga samhällen. Nära samarbete med försäkringsbolag
vid nya investeringar.

Oförmåga att
attrahera och
engagera rätt
kompetens
(förmåga att leda och
samarbeta, förstå affär,
bransch och teknik).

Risknivå

Åtgärder 2020-2021: Kontinuerligt utvecklingsarbete i verksamheterna.
Säkerhetsvecka i oktober 2020 respektive oktober 2021 för Contracting-bolagen.

Inom Midroc Properties innehåller projektportföljen såväl bostäder som kommersiella projekt
inom kontor, handel, hotell, lager och industri. Vi har även lanserat boendekonceptet Lyckos,
med väldesignade bostäder för fler. De första projekten startades under 2019 och nya projekt har
startats under 2020.

Klimatförändringarnas
konsekvenser för våra
fastigheter.

Riskområde
och beskrivning

Aktuella exempel som kan påverka Midrocs exportverksamheter: Brexit, handelskrig.Bevakas
kontinuerligt genom strukturerad omvärldsanalys och strategisk kompetensförsörjning.
Åtgärder 2020-2021: Kontinuerlig översyn av verksamheterna och bevakning av marknader.

Energiläckage vid
produktionsanläggningar och fastigheter
där energibesparande
investeringar motverkas av andra angelägna parametrar.

En fastighet ger under sin livscykel upphov till betydande utsläpp av koldioxid varför frågan har
fokus hos oss. Kartläggning, mätning, uppföljning och rapportering av energiförbrukning har
genomförts m h a Midroc-expertis sedan 2017. Inom Properties används energicertifiering som
utgångspunkt för samtliga projekt och i all förvaltning.

Brister hos samarbetspartners gällande
leveransförmåga.

Rätt förutsättningar innebär att vi har både rätt kompetens och kapacitet att leverera enligt
avtalet. Detta inkluderar rätt leverantörer och partners och att vi har rätt verktyg, kompetenspussel
och resurser så att vi kan starta rätt, genomföra rätt och avsluta rätt.

Åtgärder 2020-2021: Åtgärder i linje med genomförda energikartläggningar.

Alla avtal föregås av analys av leveransförmåga inklusive granskning av samarbetspartners.
Åtgärder 2020-2021: Ökad kommunikation av Midrocs uppförandekod för samarbetspartners har
påbörjats 2019 bland annat i digitala kanaler.

Finansiella risker
Riskområde
och beskrivning

Analys nuläge och
befintlig styrning/ledning

Förändrad syn på
fastigheter som säker
investering.

Påverkar främst Midroc Properties. Demografi, kapitalmarknad och tillväxt har förändrats 2018-2019
och fortsatt osäkerhet finns, främst i Stockholm. Midrocs fastighetsförvaltning är sedan slutet av
2019 främst koncentrerad till Öresundsregionen.

Risknivå

Bedömning
av åtgärd

Att vi inte lyckas leva
som vi lär. Kan leda till
skador i förtroende.

Vår ledningsplattorm genomsyrar all vår kommunikation och våra beslut längs hela ledningspilen.
Stort beslutsmandat ”längst fram i pilen” för att möjliggöra rätt beslut på rätt plats.
Åtgärder 2020-2021: Ännu bättre lärande och utveckling med satsning på intern utbildning och
dialog om vår uppförandekod samt extern kommunikation av vår uppförandekod för affärspartners. Digital utbildning om Midrocs uppförandekod genomförs i samtliga svensktalande verksamheter under 2021. Översättning till andra språk pågår under 2021

Åtgärder 2020-2021: Kontinuerlig översyn av verksamheterna och bevakning av marknader.
Kostnadsökningar t ex
stigande priser, överhettade marknader.
Svårigheter att få
extern finansiering.

Försäkringsskydd. Anbudsprocesser anpassade till respektive affärsmodell och affärsenhet.
Åtgärder 2020-2021: Ökad kompetens för strategisk upphandling. Kompetensutveckling i styrgrupper och projektgrupper.
Med vårt höga kreditbetyg och starka balansräkning har vi mycket goda relationer med våra
finansiärer. Vi har kontinuerlig dialog med finansinstitut om förväntningar och extern rapportering
av ansvarsfulla affärer.
Åtgärder 2020-2021: Ökad fokusering på ramverket för gröna kreditfaciliteter (s.k. ”grön
finansiering”) för att vidga nätverket av potentiella investerare i Midroc Properties gröna projekt.
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Regulatoriska risker
Riskområde
och beskrivning

Analys nuläge och
befintlig styrning/ledning

Politiska eller
myndighetsbeslut
motverkar Midrocs
intentioner.

Lokal ledning i respektive verksamhet har god förståelse för respektive lands och regions politiska
landskap. Teknikutveckling och nya idéer i våra kundprojekt och samarbeten kan hindras av långsamma politiska tillståndsprocesser.
Åtgärder 2020-2021: Förbättrad scenarioprocess med tertialsvis analys av möjligheter och risker.
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Långvarigt samarbete skapar
hållbar stadsdel i Barkarby

Investeringar i klimatåtgärder
skapar affärsmöjligheter

I Järfälla kommun växer en ny stadsdel med hållbar utveckling i fokus fram. Visionen för
Barkarbystaden är en klimatneutral stadsdel, och Midroc Project Management är en av
nyckelspelarna i projektet.

På kort tid har infångning och lagring av koldioxid seglat upp som en av de viktigaste åtgärderna för
att snabbt minska de globala utsläppen av koldioxid. Om tekniken skulle installeras vid 27 av de
största punktutsläppen i Sverige så skulle landets utsläpp av koldioxid halveras.

Över 14 000 bostäder, ett nytt sjukhus, handel, hotell,
idrottsanläggningar, parker och ett nav för kollektivtrafik ska
uppföras i Järfälla kommuns nya stadsdel.
– Här byggs som en mindre stad på 140 kvarter upp från
scratch. Vi är väldigt stolta över att vara med i utvecklingen av
Barkarbystaden, säger Robert de Montigny, enhetschef för
Mark-och Infrastruktur på Midroc Project Management.
Järfälla kommun och Midroc Project Management har
samarbetat länge med planering och genomförande av
delprojektet Barkarbystaden 2. Projektet omfattar infrastruktur
och samordning för åtta kvarter och Veddestabron som binder
samman Barkarbystaden och Veddesta. Midroc Project
Management har projektledningsansvar för helheten och
sköter upphandlingar och samordnar bygglovsprocessen.

Fokus på hållbarhet
Ambitionerna i projektet är höga. Redan 2030 är målet att
Barkarbystaden ska vara helt klimatneutral. Tillsammans med
åtta andra städer och fyra myndigheter har Järfälla kommun
signerat Klimatkontrakt 2030 – vilket innebär att man åtar sig
att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad
hållbarhet.
– Vi bidrar till detta på flera sätt genom att driva ett så
klimateffektivt och hållbart arbete som möjligt. Det kan vara
allt från att satsa på återbruk till att göra gedigna markförstärkningar så att det inte ska uppstå sättningar senare. Vi har
projekterat in klimatsmarta arbetssätt och material, och ställer
höga krav på våra byggherrar. Målen för energieffektivitet i
byggnaderna är högt satta, säger Robert de Montigny.
För att förbättra vattenkvaliteten i områdets vattendrag har
man satsat på biokol i dagvattenhanteringen.
– Tack vare att vi använder biokol i våra växtbäddar längs
gatorna renas dagvattnet som rinner ut i Bällstaån. Växtbäddarna fungerar också som en kolsänka som binder kol i marken
och bidrar till att minska klimatförändringar. Biokolen är också
en jordförbättrare som är fantastiskt för växterna.
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Gröna miljöer ökar trivsel och trygghet
För att skapa ett område där människor trivs byggs mycket
växtlighet in. Här byggs flera mindre parker och stor vikt har
lagts vid att underlätta för människor att mötas och umgås.
– Vi har sett hur dåligt det fungerar om man bygger en
betongdjungel, folk mår dåligt utan grönska. Här skapas flera
mötesplatser och trevliga utemiljöer att träffas vid. Vi premierar gående och cyklister till exempel med ett gång- och
cykelstråk längs Bällstaån. Genom att bjuda in folk att vara ute
istället för att sitta i sina bilar och köra förbi skapar vi ett aktivt
och levande område med mer rörelse som blir tryggare och
trivsammare.
– När vi bygger en vacker stad där människor trivs, skapar vi
samtidigt en stolthet och ett engagemang bland de boende.
Det leder till ett ökat intresse av att ta hand om sitt närområde,
vilket i sig ökar hållbarheten, säger Robert de Montigny.

Robert de Montigny

Elon Musk annonserade i början av 2021 att han ska donera
100 miljoner dollar till den som kan ta fram den bästa tekniken
för CCS (Carbon Capture and Storage). Men beprövad teknik
finns redan tillgänglig och några av de främsta experterna på
området arbetar inom Midroc-koncernen och i Midrocs
portföljbolag BluCarbon Solutions. Midroc driver nu flera
projekt för att förverkliga tekniken i Sverige.
– CCS är ett bra exempel på en efterfrågad och världsförbättrande teknologi som kan bidra till en positiv utveckling av
samhället i stort. BluCarbons specialister banar väg in i
projekten för en bredare palett av kompetenser också från andra
delar av Midroc som kan bidra till att förverkliga projekten,
säger Göran Linder, vd Midroc Invest.

Stockholms värmekraftverk först i landet
Vid Stockholm Exergis forskningsanläggning vid Värtaverket
testas och utvärderas teknik för att avskilja koldioxid från
biomassaförbränning. Den befintliga anläggningen för
bio-CCS kommer att byggas ut för att öka energieffektiviteten
samt fortsätta bygga kunskap för att kunna driftsätta fullskalig
bio-CCS. I en storskalig anläggning kan Stockholm Exergi
fånga in 800 000 ton koldioxid per år.
BluCarbon Solutions bidrar med design och dimensionering, samtidigt som Midrocs experter, tillsammans med
företaget IMCG International, stödjer kunder i deras försök att
erhålla stöd för framtida investeringar i tekniken genom EU:s
nystartade Innovation Fund. Just EU-finansiering och lyckade
finansieringsstrategier inom hållbara innovationer har Midroc
lång erfarenhet av.
– Inom CCS får vi verkligen nytta av Midrocs starka
samarbetskultur. Det behöver hända väldigt mycket på kort tid
och för att förverkliga projekten är både flera bolag inom
Midroc-koncernen och externa konsultbolag engagerade.
Samtidigt driver vi ett bredare kommunikationsprojekt om
CCS med webinarier och poddar för att skapa dialog och
samverkan mellan företag, forskare och beslutsfattare. Det är
bråttom att lösa klimatkrisen och här har vi existerande

Så funkar infångning och lagring av koldioxid
CO²
Biogent
bränsle

Koldioxidavskiljning

Förvätskning
och buffertlager

Transport

Tillfällig lagring

Fossilt bränsle

Permanent lagring

tekniker som relativt snabbt kan göra stor skillnad, säger Mikael
Kullman, chef för enheten Hållbara Tekniksystem på Midroc
Project Management.
De hinder som finns idag handlar främst om ekonomiska
styrmedel. Att använda CCS kostar ungefär 1 000 kronor per
ton koldioxid samtidigt som en utsläppsrätt kostar ungefär 300
kronor per ton. Därmed blir affärsmodellen och finansieringen
viktiga parametrar i projekten.

Om Carbon Capture and Storage

• Carbon Capture and Storage, CCS, installeras främst vid

•

stora punktutsläpp, till exempel kraftvärmeverk, fabriker
som tillverkar pappersmassa, cement och stål samt
raffinaderier. Tekniken innebär att rökgaserna tvättas och
koldioxiden skiljs av, komprimeras och transporteras till
en lagringsplats där den pumpas ned i berggrunden.
Tillsammans med BluCarbon Solutions och IMCG kan
Midroc-koncernen hjälpa till med hela kedjan för CCS
– finansiering, design och implementering av CO2-fångstanläggningar, komprimering och lager, samt övriga
anläggningar för vidare transport till slutlagring.
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Bästa lönsamheten för alla intressenter
!  Vi har en uthållig, organisk och lönsam tillväxt med
mer än 10 procent per år.

9
201

2020

20
18

•

2017

•

Medarbetarskapsdagar riktade till alla
medarbetare har genomförts sedan 2008

TOTALT
2 583 deltagare

16
20

•

produkter och tjänster. Vi ger konstruktiv feedback och delar
med oss av kunskap och erfarenheter.
Vi fokuserar på processmål och beteenden istället för
resultatmål. På köpet kommer resultaten. Framgången växer
när alla tar sitt ansvar och bidrar till det gemensamma.
Tre kärnvärden stärker vår gemensamma kultur och
påverkar våra beteenden i alla relationer: Passionerad, Innovativ
och Kompetent.

2008-2015

Under 2020 har vi dessutom tagit fram en utbildning i Midrocs
uppförandekod för alla svensktalande medarbetare. Under 2021
tas en motsvarande utbildning fram för våra medarbetare med
andra modersmål.
För att vara uthålliga och aktuella är vi beredda att justera
våra affärsmodeller så att de står i samklang med kraven från
beställarna, samhället och miljön. Här några aktuella exempel
på hur vi arbetar med detta:
Inom Midroc Automation har vi i våra nordiska projekt
bidragit till bättre personsäkerhet, driftsäkerhet, miljö
och klimat.
Inom Midroc Properties har vi i konceptet Lyckos gått
vidare med att bygga Svanenmärkta bostäder.
I samarbete med flera aktörer i Malmö planerar vi vidare
för Embassy of Sharing som bygger på delningsekonomi
och mångfald.
Vi utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter med kloka
energilösningar, inbjuder till samarbete och erbjuder digitala
innovationer.
Midrocs filosofi är ”together to get there”. Med kunder och
leverantörer bygger vi kompetens och lär av varandras erfarenheter. Internt strävar vi likaså efter att bygga kompetens och lära
av varandra. Genom samarbete skapas hållbara lösningar,

Lönsamhet går hand i hand
med ansvarsfulla affärer
Vi kombinerar lönsamhet med ekonomisk hållbarhet genom ansvarsfulla affärer. Våra tre
affärsområden ska göra positiv skillnad för alla intressenter.

Våra beteenden spelar roll. Midroc uppför byggnader med lång
livslängd och förlänger livslängden på kundens anläggningar. Vi
investerar tidigt i banbrytande idéer och teknik. Vårt mål är en
uthållig, organisk och lönsam tillväxt med mer än tio procent
om året.
Under 2020 utsattes Midroc som andra bolag för ekonomiska påfrestningar, vilka vi klarade av väl genom att vara
flexibla och samtidigt hålla fast vid våra långsiktiga mål.
Vi skapade möjligheter för alla som kan jobba på distans via
en digital arbetsplats att göra så. Våra interna utbildningar, då
medarbetarna träffas fysiskt, genomfördes i digital form. Vi
fortsatte att satsa på CCS (koldioxidinfångning och lagring), en
teknik som främst är aktuell för att minska utsläpp från
process- och basindustrin.
24
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Midroc Electro fortsatte sin expansion i planerad takt och
genomförde 2020 fem nya förvärv i Sverige och Norge. Inom
Electro skedde dessutom en snabb omställning. Istället för att
permittera nyttjade man bolagets storlek, omfördelade arbete
genom omflyttning av medarbetare och höll därmed igång så
många som möjligt i arbete.
Samtidigt fortsatte den omorganisation och utveckling av
bolagen som startades 2019 för att renodla våra affärserbjudanden. Två nya vd:ar tillsattes. Vi delade upp några bolag i mindre
delar baserat på affärsmodell och Midroc Machining såldes.
Förändringarna har fallit väl ut och vi har kunnat fokusera på
kärnverksamheten i varje bolag.
Under 2020 har Midroc Automation utvecklat och förstärkt
sin projektmodell och sin kompetens för komplexa projekt.

Vår uppförandekod
Vår uppförandekod styr oss mot en hög etisk
standard i allt vi företar oss. Vi respekterar
mänskliga rättigheter, har nolltolerans mot
korruption och betonar ansvar i alla våra
förehavanden. Vi ställer samma krav på våra
samarbetspartners och leverantörer.

Läs mer om våra ekonomiska
nyckeltal på sida 58-61.
Hållbarhetsredovisning 2019 Midroc Europe
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Om Embassy of Sharing

• Ett 55000 kvm stort kvarter i Hyllie som ritas av

Delning ger fler tillgång till
Embassy of Sharing

•
•

Innovation, utveckling, delningsekonomi och hållbarhet. Det är grundpelarna i Embassy of Sharing –
ett av Midroc Properties mest ambitiösa och innovativa stadbyggnadsprojekt någonsin. Sommaren
2021 är det byggstart för den första fastigheten: Fyrtornet, en elva våningar hög kontorsfastighet i trä.

2017 vann Midroc Properties och Wingårdh arkitektkontor
Malmö stads markanvisningstävling för ett stort område i
expansiva Hyllie. Förslaget Embassy of Sharing bygger på en
ambition att uppnå FN:s hållbarhetsmål och sätter människor
och miljö i centrum. När Embassy of Sharing är färdigbyggt
kommer det att bestå av sju byggnader som bildar ett område
där hållbarhet, innovation, mångfald och cirkulärt nytänkande
står i fokus.
Här ska Midroc tillsammans med olika samarbetspartners
skapa förutsättningar att leva, bo och arbeta i en trygg, kreativ
och klimatsmart miljö.
– För oss är hållbarhet en självklarhet. I detta projekt är det
extra tydligt att vi inte bara menar ekologisk hållbarhet, utan
också ekonomisk och social hållbarhet. Alla tre delarna går in i
varandra, men jag tycker att det blir tydligare vilka mervärden
man kan uppnå när man bryter ner begreppet hållbarhet i de tre
delarna, säger Maria Ekström, affärschef på Midroc Properties.

Delning skapar mångfald
Området kommer att bestå av kontor, bostäder för olika åldrar,
restauranger, butiker och service. Dessutom kommer det finnas
en saluhall, marknadsplatser, mindre verkstäder och olika
kreativa samlingsplatser. Tillsammans bildas ett inkluderande
område där ordet Sharing i namnet är närvarande i hela
konceptet genom delningstänket. Många ytor är gemensamma
i både affärs- och kontorslokaler och bostäder.
– Tanken är att Embassy of Sharing ska vara en plats för alla.
För att få mångfald och en bra mix av hyresgäster har vi gjort
det möjligt även för lite mindre verksamheter att hyra lokaler
här.
För en liten bageriverksamhet till exempel är det inte lätt att
få det att gå ihop ekonomiskt med en lokal i ett nybyggt
expansivt område som Hyllie. Men i Embassy of Sharing blir
det möjligt tack vare konceptet med delningsekonomi.
– I en och samma lokal kan vi ha en bagare på morgontim-
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Wingårdhs Arkitekter och utvecklas och byggs av
Midroc, i nära samarbete med Malmö stad.
Här byggs cirka 300 bostäder, 21 000 kvadratmeter
kontorsyta och 7 000 kvadratmeter för andra typer
av verksamheter.
De första två husen, Fyrtornet och Drivbänken,
står klara 2023. Hela kvarteret beräknas vara klart
2028.
Midroc samarbetar med Altitude Meetings för att
driva en community som är öppen för alla som är
intresserade av Embassy of Sharing. Just nu drivs
den på Facebook och har cirka 600 medlemmar.
Arbetet med utformningen bygger på en pågående
dialog med medborgarna i form av exempelvis
intervjuer, workshopar och fokusgrupper.

marna, vid lunchtid tar en
restaurang över, på
eftermiddagen ett café
och på kvällen hålls
kanske en föreläsning,
säger Maria Ekström.
För att skapa trygghet i
området är målet att
etablera olika verksamheter som har öppet större
delen av dygnet.

Hållbara lösningar
I sommar är det byggstart för den första byggnaden. Fyrtornet
blir ett av Sveriges högsta kontorshus i trä. Panelen får solceller
och de två första planen blir allmänna ytor. I resten av huset
byggs flexibla kontorslösningar med gemensamma ytor och
möjlighet att dela kunskap och tjänster med andra hyresgäster.
– Vi vill att de som hyr här ska se en vinst i att tillhöra ett
nyskapande sammanhang som värnar om miljön. Att man inte
bara betalar för sin yta, utan också för gemenskap och kunskap.
Ambitionen om ekologisk hållbarhet märks i allt från val av
byggmaterial till hur man arbetar med återvinning på området.
Ett cirkulärt tänk genomsyrar hela projektet.
– Till exempel kommer överskottsvärmen från områdets
kylanläggningar att bli varmvatten till bostäderna.
Ett av de teman som Malmö stad definierat för området är
”Det rekordgröna Hyllie”. Det handlar inte bara om klimatsmarta lösningar, utan också om att skapa en grönskande oas.

Närodlat förstärker det cirkulära tänket
För att skapa ett center för stadsodling i Embassy of Sharing
samarbetar Midroc med Botildenborg, en stiftelse som genom
olika projekt kring mat och odling verkar för social hållbarhet
genom att skapa arbetstillfällen och bidra till integration.

– Vårt uppdrag är att gå igenom hur man kan utnyttja en
fastighets alla utrymmen för odling. En grön miljö behöver ju
inte bara betyda gröna växter och blommor, utan vi vill odla för
matproduktion, säger Lena Friblick, grundare av Botildenborg.
Tanken är att mindre aktörer ska kunna driva affärsmässig
odling där grönsakerna kan användas inom området till
restauranger eller gröna matkassar till boende. Planer finns
också på workshops i stadsodling. Det kommer dessutom att
finnas utrymme för sociala odlingar där boende kan odla
tillsammans.
– Vi arbetar för att redan under byggtiden etablera detta
kvarter som ett grönt nav. Vi har startat en ny REKO-ring, det
vill säga lokal direkthandel mellan småskaliga producenter och
konsumenter med fokus på mat, som redan haft sin första
utlämning i området. Senare under våren kommer vi också att
sätta upp en microgreen-container. Där kan man odla mikroblad och sälja vidare till restauranger eller i REKO-ringen.
– Vi är jätteglada för att få vara en del av Embassy of
Sharing, som verkligen går i bräschen för nytänkande inom
hållbarhet och satsar på morgondagens lösningar, säger Lena
Friblick.

Byggnader

• Fyrtornet – kontorsbyggnad i trä
• Drivbänken – affärslokaler med fokus på
•
•
•
•
•

entreprenörskap i kreativ miljö: caféer, coworkning, pop-upstores
Basaren – ett antal paviljonger för marknadsplats,
saluhall, restauranger och gemensamma ytor för
fritidsaktiviteter
Fabriken – butiker, mindre verkstäder och odlingar
Skogslunden – ekologiskt hållbart boende i
bostadsrättsform
Droppen – kombinerat boende för äldre och yngre
med gemensamma vardagsrum och kök för
möjlighet att laga mat tillsammans och umgås
Levnadskonstnären – bostadsrätter, hyresrätter
och lägenhetshotell med fokus på hälsa
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Hållbar användning
av jordens resurser
Vi samarbetar gärna med goda krafter i samhälle och näringsliv när det gäller hållbarhet. Och vi
sätter människan i centrum när vi tar oss an i miljöfrågorna. Inom alla företag i Midroc-gruppen
fokuserar vi på slutanvändaren. Störst skillnad gör vi genom att göra bra miljöval utifrån deras
perspektiv.

Sedan 2018 har Midroc haft ekologiska hållbarhetsmål,
utformade efter hur koncernens påverkan i sin helhet ser ut.
Varje affärsområde har sedan valt förbättringsområden utifrån
vilka som är viktiga för dem.
Energiförbrukning är en prioriterad angelägenhet inom hela
koncernen. En ambitiös energikartläggning genomfördes
därför under fjolåret på alla enheter. Våra entreprenad- och
tjänstebolag har fokuserat på att identifiera och mäta energiåtgången för att gå vidare med åtgärder som leder till en
minskad förbrukning.
Energiförbrukning under fastighetens hela livslängd har vi
stor kunskap om. Allt vi bygger är energicertifierat enligt
svenska eller internationella standarder. Vi deltar i branschnätverk för att leda utveckling och innovation på området.
Som byggherre kan vi påverka materialval och användningen av kemiska produkter. Inom Midroc Properties fattar vi
kloka beslut om inköp och materialval i alla delar, från utveckling och byggnation till förvaltning av fastigheter. Vi deltar även
här i branschnätverk. Vi samarbetar med myndigheter och
högskolor för att utveckla och sprida goda exempel.
Midroc kan bidra till att hejda klimatförändringarna genom
sin kärnverksamhet. Vi uppför hållbara byggnader med lång
livslängd och investerar i banbrytande teknik. Vi bidrar med
vårt kunnande i två av Sveriges testanläggningar för bio-CCS
(Carbon Capture and Storage) och har projektlett flera
ombyggnationer av fjärrvärmeverk som ställer om från fossila
till biobaserade bränslen.
Att mäta klimatpåverkan av resor är en utmaning i en
diversifierad och geografiskt spridd verksamhet. Vi väger nytta
mot kostnad, skapar bästa möjliga förutsättningar för digitala
möten och väljer bästa möjliga transportsätt utifrån vår
arbetssituation.

Här några aktuella exempel på hur vi arbetar med att minimera
våra utsläpp:
Alucrom AB, Sveriges största rostskyddsentreprenör,
punktmarkerar och mäter utsläpp från våra målerier.
Midroc Rodoverken utvecklar lösningar för lagring av
morgondagens energi och processmedier.
Midroc Miljöteknik säkerställer rening av förorenat
vatten, bergrum och sanering av mark vid avveckling och
utveckling av fastigheter. Metoder som är energikrävande men nödvändiga för våra beställare och ger rent
vatten, frisk natur och god hälsa.

•
•
•

CO2 -utsläpp* (ton)

Avfall per typ och

*Data för CO2-utsläpp avser Midrocs svenska verksamheter.

hanteringsmetod Sverige (%)

10000

Hållbar användning av
jordens resurser

Midrocs fyra prioriterade områden
1

 i minskar vår energiförbrukning
V
årligen (i förhållande till den totala
verksamheten).

2

Vi minskar våra utsläpp av växthusgaser
i atmosfären årligen (i förhållande till
den totala verksamheten).

3
4

Vi fasar gradvis ut användandet
av farliga ämnen.
Vi bidrar med hållbara innovationer.

8000

Arbetsmaskiner

6000

Energiförbrukning

4000

Tjänsteresor

2000

Totalt

0

500 MWh

2200 MWh 6800 MWh

94 viktprocent
materialåtervinning,
energiåtervinning, etc
6 viktprocent deponi
(utgörs till största delen
av blästersand)

9500 MWh

Energianvändning** (MWh)

Avfall per typ och

**Avser egna lokaler.

hanteringsmetod internationelt (%)

24 000
20 000

Sverige, arbetsmaskiner

16 000

Sverige, fastigheter

12 000

Internationellt

8 000
4 000
0

500 MWh

20700 MWh

78 viktprocent
materialåtervinning,
energiåtervinning, etc
22 viktprocent deponi

8200 MWh

2020 genomfördes en energikartläggning vilket innebär att vi har en mer komplett bild än tidigare år. Det är därför inte helt relevant att jämföra siffror för 2019 med 2020 då underlaget skiljer sig åt.
2019 hade vi främst uppgifter för elförbrukning kontor och enstaka produktionsenheter, i år har vi detaljerade uppgifter för förvaltning fastigheter, produktionsanläggningar och kontor. Vi har mätt
egna anläggningar, energianvändning egna fordon, inköpt el, värme, kyla samt tjänsteresor.
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Moderna arbetssätt bidrar till
effektivisering i stort miljöprojekt
Under femton års tid byggs Henriksdals reningsverk om i Stockholms just nu största miljöprojekt. Midroc
Electro bidrar med ett nytänkande arbetssätt och resurssparande digitalisering till projektet som
innebär renare vatten i Östersjön och Mälaren.

Stockholm växer snabbt och kraven ökar på stadens avloppsvattenrening. Därför utvecklar Stockholm Vatten Henriksdal till
ett av världens mest moderna reningsverk. Med ny membranteknik ökas reningskapaciteten rejält och utsläppen av kväve,
fosfor och mikroplaster kommer att minska. Dessutom byggs
en 14 km lång avloppstunnel djupt under mark mellan
Bromma och Sickla. Förbättringarna innebär minskade utsläpp
i Östersjön, renare vatten i Mälaren och transporter av
avloppsslam genom bostadsområden försvinner.
– Jag tycker att det är en spännande och hedrande utmaning
att få vara en del i ett sådant här stort och viktigt projekt som
gynnar alla stockholmare. Vi förvaltar jorden åt våra barn, och
det nya reningsverket kommer bidra till bättre vatten, säger
Midroc Electros projektansvarige Mikael Mille Magnusson.
Moderniseringen av Henriksdal är ett gigantiskt och
komplicerat projekt som sträcker sig över hela 15 år och ska stå
klart 2029. Midroc Electro har varit på plats sedan 2019 och
utför bland annat kraftinstallationer och installationer av
brandlarm och passageanläggningar.
– Jag brinner för stora och tekniskt komplicerade projekt.
Det här projektet är komplext eftersom det pågår under så lång
tid, och vi måste ta hänsyn till att det fortfarande är en anläggning i bruk.

Skapade ny tjänst
Innan projektet startade gick en arbetsgrupp på Midroc Electro
igenom tidigare projekt för att ta med sig erfarenheter. Vad
hade varit det största problemet tidigare?
– Vi insåg att väldigt mycket av projektledarens tid gick åt
till att hantera rena logistikfrågor. Så vi bestämde tidigt att vi
skulle anställa en logistikansvarig för att effektivisera och
underlätta transporterna internt på bygget.
Eftersom det är svårt att få tag på montörer ville man inte
anställa en elektriker till denna uppgift.
– Istället sökte vi en person med administrativa kvaliteteter
som är bra på ordning och reda som kunde sätta formen för den
nya tjänsten. Vi anställde en akademiker som var van vid
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projektarbeten. Uppdraget gick ut
på att skapa en helt ny tjänst och
samtidigt hitta och anställa en
ersättare som ville fortsätta att
jobba som logistikansvarig, säger
Hans Terland, regionchef på
Midroc Electro.
Det var en väldigt lyckad idé, det
Hans Terland &
nya sättet att arbeta har visat sig vara
Matias Leinikka
väldigt effektivt.
I samband med detta införskaffades även en projekttelefon
för att förbättra materialhanteringen. Telefonen är inte knuten
till en enskild person vilket innebär att det alltid är någon som
har ansvar som svarar. Detta för att förhindra att leveranser inte
kommer fram för att transportören inte fått tag på någon
ansvarig och åker därifrån.

Digitaliserade ritningar effektiviserar
Projektledaren Matias Leinikka har varit drivande i digitalisering i flera andra av Midroc Electros projekt. Han kopplades in
i anbudsskedet för att se över vilka möjligheter som fanns till
effektivisering med hjälp av digitalisering.
– Vi insåg tidigt att det skulle bli för omständligt att jobba
som vanligt i ett sådant här stort projekt. Vi bestämde oss för
att skapa ett upplägg för att hantera ritningarna digitalt, säger
han.
En stor fördel med den digitala hanteringen är att montörerna alltid har tillgång till de senaste versionerna av ritningarna
i sina surfplattor.
– Just nu har vi 15 stycken surfplattor ute på bygget. Hade
vi gjort detta analogt hade vi behövt flera ritningsstationer. Om
vi räknar om ritningarna till A4 ark hade vi varit uppe i 170 000
sidor nu. Som mest skulle det rört sig om 500 sidor om dagen,
och vi hade behövt flera anställda bara för att administrera
detta.
– En surfplatta är visserligen ett dyrt verktyg, men breakeven går redan efter 70-80 pappersutskrifter av ritningar. Då

“Det är en spännande och
hedrande utmaning att få
vara en del i ett så stort och
viktigt projekt som gynnar
alla stockholmare. Vi förvaltar jorden åt våra barn, och
det nya reningsverket kommer bidra till bättre vatten”

har vi inte ens räknat in all gångtid vid sparar mellan ritningsrum och arbetsplatsen, eller inköp av ritningsgalgar och dylikt.
Det digitala arbetssättet gör positiv skillnad även för
beställaren och andra samarbetspartners. Det underlättar
transparens och exempelvis besiktningsmän kan komma till
byggplatsen väl förberedda och behöver inte stå och titta i
pärmar väl på plats. Även Teams och andra digitala verktyg
förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet.
– Det här projektet bygger vi åt samhället. Alla som bor i
Stockholm är med och betalar skatt och finansierar detta. Jag
tycker det är vårt ansvar att se till att vara så effektiva som
möjligt, säger Matias Leinikka.

Mikael Mille Magnusson

Samarbete och erfarenhet bidrar
Tack vare gedigen erfarenhet av stora projekt och samlad
kompetens från flera Midrocbolag har projektteamet bidragit
med flera förbättringsförslag.
– Vi har även kommit med många förslag på ändringar på
material. Vi kan styra produktionen mer effektivt om vi har ett
bra flöde på material. Vi har ett tätt samarbete med Midroc
Automation, som är en stor leverantör av ställverk och annan
utrustning och vi använder Midroc Mechanical för plåtslageridelar, säger Mille Magnusson.
Coronapandemin har inneburit en del utmaningar i
projektet som till exempel förseningar i leveranser och att
många behöver vara på plats på en begränsad yta.
– I vår bransch kan vi inte jobba hemma. Ibland har vi varit
50 personer på plats bara från oss på Midroc Electro, och när vi
var som flest var vi 350 yrkesarbetare på plats samtidigt. Det har
varit en utmaning, men vi har lyckats lösa det genom att få
personal att jobba på olika tider och ta rast på olika tider.

Hållbarhetsredovisning 2019 2019
MidrocMidroc
Europe
Hållbarhetsredovisning
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Att vårda kultur och människor
Människor som upplever tillit, blir erkända och har tydliga roller utvecklas på ett personligt och ett
professionellt plan. Det är Midroc-kulturens grundläggande formel.

Under 2020 har Midroc i likhet med andra verksamheter i
samhället haft stora utmaningar att hantera till följd av
pandemin. Varje dag har vi arbetat tillsammans mot våra
långsiktiga mål samtidigt som vi har ansträngt oss för att
minska smittspridningen.
Ställ inte in, ställ om! Så lyder en devis vi har arbetat efter i
omställningens tid. För att behålla rätt styrning har fokus legat
på ledarskap, självledarskap och samarbete. Läs mer om hur
detta har tagit sig uttryck i en av våra många verksamheter på
sida 36.
Omställningen till mer digitala arbetsplatser har påskyndats
och prövats i skarpt läge. Arbetstider och rutiner har ändrats,
matsalar har anpassats till pandemin. Kommunikationen inom
koncernen har ökat i omfattning med exempelvis vd-brev i flera
av bolagen.
Under 2019 utlovade vi ett omtag för att stärka vår krisledningsförmåga. Vi höjde samtidigt ambitionen att förankra och
fördjupa vår uppförandekod hos oss själva och hos våra
partners. Båda utfästelserna infriades under 2020, dels genom
övningar och utbildning, dels genom att se över våra avtal och
leverantörsbedömningar.
Vår starka företagskultur har flera hörnstenar:

En tillitsfull arbetsmiljö. Vi satsar på personlig utveckling. En
individ som är trygg i sin roll och förstår gruppdynamik tar
fram det bästa hos andra. Vi samordnar, strukturerar och söker
efter synergier på gruppnivå. Vi genomför regelbundet
medarbetarundersökningar.
Vi välkomnar mångfald. Vi tror på att ta vara på såväl
olikheter som likheter. Flera perspektiv och erfarenheter gör oss
starkare. Vi har nolltolerans mot diskriminering. Vi har en
visselblåsarfunktion för att kunna rapportera trakasserier eller
diskriminering med bevarad anonymitet.
Kompetens. Vi arbetar med vårt strukturerade kompetenspussel för att dra nytta av olika skickligheter och expertområden. Pusslet ingår i planeringen av medarbetarnas personliga
utveckling. Vår affärsskola Midroc Business School erbjuder
sedan starten 2008 utveckling i såväl medarbetarskap som
ledarskap och skräddarsydda utbildningar. De flesta medarbetare har deltagit i någon form av utbildning eller utvecklingssammanhang. Nyanställda chefer med personalansvar deltar
som regel i utbildningen operativt ledarskap under sitt första år
i den nya rollen.
Säkerhet. Midroc har ledningssystem för Hälsa, Säkerhet,
Miljö och Kvalitetsfrågor, och de flesta bolag har ett eller flera

Sveriges bästa arbetsgivare

2020 – 1:a plats
2019 – 1:a plats
2018 – 2:a plats
2017 – 3:e plats
2016 – 5:e plats
2015 – 8:e plats
Källa: Universum
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Midroc
Sveriges Bästa Arbetsgivare 2020

Att vårda kultur och människor
Midrocs fyra prioriterade områden
1

Vi har generellt en stabil ökning av
andelen kvinnor i våra bolag, i
synnerhet i ledande befattningar.

2

Vi har en nollvision för allvarliga olyckor
och en halvering av frånvaro på grund
av olycksfall i arbetet.

3

Vi har inga incidenter av trakasserier
eller diskriminering.

4

Vi är den mest attraktiva arbetsgivaren
för våra nuvarande och framtida
medarbetare.

ISO-certifikat som bevis på ständiga förbättringar. Inom vårt
affärsområde Contracting är säkerhetsveckan tradition. Filmer
om detta finns på Youtube.
Att våra medarbetare känner sig som en del av Midrocfamiljen och har befogenhet att fatta vardagsbeslut är en
förutsättning för att nå våra mål. Nyckeln till framgång är att
förstå kundens utmaningar.
Vi arbetar med våra partners enligt Midrocs ledningspil: vid
spetsen medarbetarna som möter våra kunder, längst bak
medarbetarna som stödjer dem. Ledningspilen ersätter en
klassisk pyramid för att illustrera vilka som i kundens ögon gör
den största skillnaden.

“Att våra medarbetare känner
sig som en del av Midrocfamiljen och har befogenhet
att fatta vardagsbeslut är en
förutsättning för att nå våra mål”
Till sist: Att bidra till samhället är självklart för Midroc. Vi har
en lång historia av att aktivt stödja samhället med sponsring,
sommarjobb för lokala gymnasieungdomar, traineeplatser och
vi deltar i projekt med expertis och lösningar som bidrar till
hållbar utveckling. Under 2020 präglades Midrocs engagemang
till stor del av pandemin. Nämnas kan bland annat att Properties skänkte handsprit och skyddsutrustning till sjukhus och
äldreomsorg inom Skåneregionen.
Vi har fyra övergripande mål för människor och kulturer på
gruppnivå. Portföljbolagen bryter ner dem i mindre mål,
anpassade till omständigheterna.
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Samtliga anställda
Åldersfördelning

Fördelning kvinnor/män
29,3 % Under 30

89 % Män

45,2 % 31–50

11 % Kvinnor

25,5 % 51+

Sjukfrånvaro

Anställningsform

5%

4%

Hälsan i fokus

94% Tillsvidare
6 % Visstid

3%

2%

Hälsan stod i fokus inom Midroc under 2020. Som svar på pandemin tog såväl ledningen som lokala
eldsjälar flera initiativ för att inspirera medarbetarna att röra på sig. I november drogs en aktivitetsutmaning igång för att främja träning och hälsa.

1%

2020

2019

2018

Korttidsfrånvaro
Långtidssjukskrivning

Det var mycket tal om hälsa på Midrocs intranät redan i våras.
Bland inslagen som märktes var träningspassen med koncernchefen Roger Wikström och en kampsportare som gav exempel
på övningar som man själv kan göra inne på kontoret eller
utomhus.
Medarbetarna uppmuntrades att dela med sig av egna
träningsmetoder och tips till varandra, vilket gav god respons.
Några höll rentav egna gympapass digitalt för sina kollegor.
För att uppmuntra hälsotemat över semestermånaderna
delade Midroc för första gången ut en sommarpresent till alla
inom koncernen: ett presentkort på Stadium.
– Vi gjorde det för att skapa ett sammanhang kring allt det
vi pratar om och visa att vi gör det tillsammans, säger Moa
Wennström, som är HR manager på Midroc.
I november drog aktivitetsutmaningen igång inom koncer-

nen i samma syfte. Alla medarbetare som deltog samlade
poäng till en stor kollektiv pott. 15 minuters promenad gav 15
poäng. 30 minuters styrketräning, löpning eller aerobics gav 30
poäng. Rörelsen i sig, inte prestationen, var det viktiga. Alla
kunde bidra och samla poäng.
Moroten i utmaningen var att ju fler poäng (minuter) som
samlades in desto högre belopp skulle Midroc skänka till
välgörande ändamål, i det här fallet Bris, Barnens rätt i
samhället.
På en månad inbringade satsningen 649 500 poäng
(motsvarande 451 dagar). Av tolv bolag deltog medarbetare
från tio, och dessa var i snitt aktiva 45 minuter om dagen, klart
bättre än rekommenderade 30 minuter per dag.
– Det känns bra att vi har kunnat bidra till att stärka
välmåendet under ett år som detta, säger Moa Wennström.

481

Personalomsättning

9,50%*

Medelålder

50

LTIF (Lost Time Injury Frequency)

9,9**

Fördelning män/kvinnor

73 % Män
27 % Kvinnor

Koncernledning

53
Medelålder

Samtliga anställda
Nyanställningar

Ledning

Fördelning män/kvinnor

60 % Män
40 % Kvinnor

* Inklusive pensioneringar, förvärv och omorganisationer.
**LTIF: frekvensen av frånvaroolyckor beräknat som arbetsrelaterade olyckor som medför frånvaro från arbetet under minst ett arbetspass, per 1 miljon arbetade timmar.
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Midroc Electro ställde
om istället för att ställa in
När största kunden stängde sin produktion i våras på grund av pandemin försvann ett tjugotal arbetstillfällen på dagen. Men tack vare en kraftsamling och en stor samarbetsvilja lyckades Midroc Electro
Södertälje vända krisen – och hittade nya affärer.
Micael Bjerkevall är avdelningschef på Midroc Electro
Södertälje. Han insåg tidigt våren 2020 att pandemin skulle få
stora konsekvenser för verksamheten.
– Vi arbetar mycket mot industrier som har tillverkning och
leverantörer runt om i världen. Vi förstod att pandemin kunde
drabba oss hårt, säger han.
När största kunden Scania stängde produktionen helt i flera
veckor under våren stod plötsligt ett tjugotal montörer utan
arbete.
– Vi hade en längre period där vi inte kunde komma in och
arbeta hos vår största kund. Vi insåg att vi behövde ställa om,
hitta nya marknader och satsa på mer projektverksamhet.
– Det var en svår utmaning. Men tack vare att vi gjort
riskanalyser över hur pandemin kunde påverka oss redan innan
kunden stängde, var vi mentalt förberedda. Vi hade redan
diskuterat olika åtgärder och det gjorde att vi kunde agera
snabbt.

Samarbete i regionen
En snabb lösning var att samarbeta med andra avdelningar
inom Midroc Electro i region Stockholm.
– Vissa avdelningar blev drabbade av sjukdomar så där
kunde vi gå in och stötta. Vi fick ut personal på andra avdelningar på bara några dagar.
Samtidigt började en omställningsprocess och jakten på nya
affärer. Från att till stor del utföra lokala servicearbeten började
ett intensivt arbete med att sondera marknaden och hitta nya
kunder.
– Vi räknade på väldigt många projekt, och det resulterade i
att vi drog in ytterligare 45 miljoner i orderstocken fram till juni
2023. Vi gick från ett mycket kritiskt läge till att nu istället ha
ett stort rekryteringsbehov.
Engagemanget var stort bland medarbetarna i hela verksamheten.
– Alla har verkligen jobbat tillsammans och insett att vi
behövde kämpa ihop. Det har varit jättehäftigt att se hur alla
har ställt upp. Många montörer har rest långa vägar till jobb och
många har varit delaktiga i att leta nya kunder.
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Crunchfishs smarta lösningar
för finansiell inkludering
I en värld alltmer beroende av digitala betalningar krävs en lösning som också fungerar offline. Midroc
Invests portföljbolag Crunchfish har utvecklat en digital plånbok som kan matcha eskalerande
transaktionsvolymer.
Micael Bjerkevall

Inkluderande arbetssätt gav nytta
En annan del i framgången i omställningsarbetet är Midrocs
koncerngemensamma verktyg menar Micael. Han lyfter det
inkluderande arbetssättet i scenarioprocesser, som bland annat
innebär att medarbetare samlas för kontinuerliga avstämningar
där man reflekterar kring framtiden.
– Scenarioprocessen är ett viktigt verktyg som bidragit
mycket till att vi kunde göra en sådan snabb omställning. Att
vara van vid det arbetssättet hjälpte oss att ha blicken långt fram
och vara väl förberedda.
Även i det vardagliga arbetet har pandemin ställt nya krav.
– Eftersom vi inte kan ha fysiska informationsmöten har vi
har övergått till mer digital kommunikation med montörer via
Teams. Det fungerar väldigt bra, och jag upplever att det
digitala arbetssättet till och med har bidragit till en ökad närhet
och delaktighet. Detta eftersom fler kan vara med nu och vi har
ökat frekvensen på informationsmötena. Med digitala möten är
det enklare att ha ett synligt ledarskap, i och med att man trots
avståndet kan se och höra varandra. Det ger en ökad delaktighet och engagemang, och alla har upplevt det positivt.

I Sverige är kontanter mer eller mindre på väg att försvinna. På
tio år har andelen som betalar med kontanter fallit från runt 40
procent till under 10 procent. Det kontantlösa samhället har
många fördelar men är sårbart eftersom det kräver en stabil
uppkoppling.
Inom affärsområdet Invest investerar Midroc i världsförbättrande teknologier med stor kommersiell potential. Ett
exempel är techbolaget Crunchfish som har flera innovativa
idéer – bland annat ett system för att betala digitalt offline.
– Crunchfish lösning bygger på att göra kontanternas
egenskaper tillgängliga i digital form. Det krävs ett komplement till dagens nätberoende betallösningar för att uppnå en
robust finansiell infrastruktur, säger Joachim Samuelsson, vd för
Crunchfish.

Pandemin driver på
I många länder finns stora mängder kontanter i omlopp. Men
kontanthantering innebär risk för smittspridning och pandemin driver nu på mot fler digitala betalningar. I stora delar av
världen misslyckas dock digitala betalningar ofta, antingen på
grund av dålig uppkoppling eller för att bankernas servrar inte
klarar belastningen. I exempelvis Indien misslyckas mängder
med betalningar.
Många centralbanker undersöker möjligheten att ge ut
digitala sedlar som ett komplement till kontanter, Sveriges

Riksbank driver pilotprojektet e-krona.
– Men en digital centralbankspeng kommer inte att fungera
offline och anonymt på samma sätt som kontanter. Det är det
enda betalmedel som alltid fungerar och som aldrig äventyrar
din personliga integritet. Det viktiga är inte att digitalisera
kontanter i sig, utan att få kontanternas egenskaper i digital
form att fungera offline.

Tvåstegsarkitektur lösningen
Med Crunchfish Digital Cash-plånbok sker betalning i två
separata steg. Först med direkt clearing i betalningsögonblicket
offline och senare när nätuppkoppling och bankservrar blir
tillgängliga, flyttas pengar mellan konton.
– Det fungerar som en digital plånbok antingen i din mobil
eller på kort. Du reserverar pengar från ditt bankkonto till
plånboken som alltid är tillgänglig.
Genom systemet blir det också möjligt att koppla samman
olika betaltjänster, så att det till exempel går att betala i ett annat
land med Swish. Möjligheterna för tekniken är enorma menar
Samuelsson, som tror på ett genombrott i Sverige och Indien
under 2021.
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Våra
affärsområden

Bolag

Bransch

Invest

3SG AB

IT

Arenabolaget i Ängelholm AB

Fastighet

Midroc Invest investerar i banbrytande teknologier i bolag som kan
göra stor positiv skillnad på global nivå. Merparten av investeringarna inriktas på svenska bolag inom cleantech och life science.
Ett stort ägaransvar och ett aktivt engagemang i bolagens olika
utvecklingsskeden bäddar för en lyckosam utveckling.

BCS EnvEng AB

Cleantech

CorPower AB

Cleantech

Checkproof AB

IT

Chordate Medical AB

Life Science

Crunchfish AB

IT

ChromoGenics AB

Cleantech

X

EffRx Pharmaceuticals S.A.

Life science

X

Heliospectra AB

Cleantech

X

Lamera AB

Cleantech

LEDiBond AB

Cleantech

X

Minesto AB

Cleantech

X

Nilsson Special Vehicles AB

Fordon

X

Oblique AB

Life Science

Promore Pharma AB

Life science

Q-Group AB

IT

Releifed AB

Cleantech

Västra Hamnen CF AB

Finans

Affärsområde
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Tillgångar
1 122 MSEK

58% Utvecklingsbolag
42 % Noterade bolag

någonsin med hjälp av vätgas. Lyckligtvis klarade vi åter att
göra världen lite bättre och samtidigt tjäna pengar på det under
2020.
Utöver cleantech märks bland annat Phromore Pharmas
positiva utfall i en studie med läkemedel som läker annars
kroniska sår och inte minst den lösning för digitala betalningslösningar som Crunchfish utvecklat, primärt för länder där den
digitala infrastrukturen än så länge är outvecklad.
Midroc Invests ambition för 2021 är att fortsätta vara
långsiktig ägare i de prioriterade innehaven, att förbereda
börsnotering för ytterligare några av bolagen, samtidigt som
bubblare med bevisade framsteg bedöms kunna införlivas i den
mer aktiva förvaltningen.
– I kölvattnet av betydande börsuppgångar och med den
stora osäkerhet som råder på makronivå, inte bara på grund av
pandemin, så är det rimligt att anta att värdet på våra innehav
kommer att fluktuera en hel del under 2021. Det innebär både
hot och möjligheter. Det viktigaste är dock att vi fortsätter att
långsiktigt bygga värden, precis som vi alltid gjort, eftersom
dessa tids nog brukar slå igenom ganska rejält.
Investeringarna kan delas in i tre tydligt definierade kategorier:
Riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden av teknikutveckling via Midroc New Technology AB.
Investeringar av accelerationskapital i mer mogna
investeringsobjekt via Midroc Invest AB.
Rent finansiell allokering av kapital i obligationer och
andra tillgångar med låg risk via Midroc Finans AB.

•
•
•

X

X

Värdekedja Midroc Invest
Finansiellt kapital
Investering både
i tidigt skede och i
mognare företag.

Potentiell
investering

Erfarenheter och kunskap

Urvalskriterier
Midroc söker efter företag med lovande tekniska
lösningar som kan ge betydande bidrag till samhället,
i behov av kapital för att kunna utvecklas.

Översiktlig genomlysning
Konceptprecisering
Due diligence

Resultat

Kvalitetssäkring

2020 blev ett mycket framgångsrikt
år för Midrocs investeringsverksamhet, trots stora utmaningar till
följd av pandemin. Med något
enstaka undantag har portföljen
levererat enligt plan, eller rentav
överträffat förväntningarna.
Det här har i sin tur givit
vd Göran Linder
förutsättningar för ett antal lyckade
affärer, som tillsammans bidragit till ett starkt resultat och en
solid kassa. Det har också medgivit flera investeringar av
”titthålskaraktär” i så kallade bubblare – oprövade bolag med
stor potential.
– Det innebär att vi genom ett begränsat ägande skaffar oss
insyn i bolagen, samtidigt som vi bistår med viss strategisk
rådgivning. I de bubblare som ser ut att kunna flyga, så ökar vi
sedan vår insats både vad gäller kapital och personligt engagemang, säger Göran Linder som är vd på Midroc Invest.
Portföljen kännetecknas av målmedvetna investeringar i
bolag med unika och världsförbättrande teknologier.
– Världen står inför utmaningar som kräver att rejäla språng
tas med hjälp av nya, och ofta okonventionella, teknologier.
Våra satsningar innebär en hög risk, och det finns sällan några
snabba lösningar, men belöningen kan bli desto större när vi
lyckas.
Ungefär hälften av Midroc Invests portföljbolag består av
cleantech-bolag (miljö- och energiteknik). Life science och
övriga kategorier (främst IT-relaterade verksamheter) står för
var sin fjärdedel. Knappt hälften av portföljens bolag är
börsnoterade.
Midroc Invest jobbar enligt devisen så, vattna och skörda.
Det är viktigt med innehav i olika mognadsgrader för att säkra
affärsmodellen över tid.
Göran Linder ser tillbaka på 2020 med stolthet och
exemplifierar med lyckade satsningar inom cleantech.
– Med CorPower lyckades vi sjösätta en ny och extremt
effektiv vågkraftsteknologi, genom Minesto påbörjade vi utrullningen av tidvattenkraft som en central del av en framtida
energimix och samtidigt har PowerCell levererat bränslecellerna som möjliggjort den första kommersiella flygplansresan

Börsnoterade

Midroc Invest har fokus på cleantech (hållbarhet)
och life science (läkemedel) samt IT (mjukvara
och konsultverksamhet)

Realisera värden som i sin tur
återinvesteras i ny,
innovativ teknologi.

Exempel på bolag
PowerCell
Minesto
CorPower
EffRx
Crunchfish

Indikativt beslut

Slutligt investeringsmandat

Midroc Invest ägandeprocess
Avtal

Introducera nya
teknologier på
marknaden.

Erfarenhetsåterföring
Visualisera
företags värden

Investering

Exitfas
Aktiv roll i utveckling av
företag, med stöd av
Midrocs hela expertis.

Ge aktiemarknaden och andra
investerare fler möjligheter att
investera hållbart.

Beslut om exit
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Affärsområde

Properties
Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter
och bostäder. Strategin är att agera samhällsbyggare och skapa
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer med
fastigheter där människor och verksamheter kan utvecklas.

Omsättning: 1 586 MSEK

Anställda: 114

Kontor: 3

2020 var ett ovanligt år för Midroc
Properties, med den osäkerhet som
pandemin gav upphov till. Resultatmässigt var 2020 ett mellanår, som
trots allt innebar fortsatt tillväxt.
– Vi agerade ansvarsfullt, med
optimism och klokskap, för att
minska smittspridningen men ändå
vd Peter Syrén
ha fokus på verksamheten. Det
klarade vi riktigt bra, säger Peter Syrén, vd för Midroc Properties och portföljchef för affärsområde Properties.
Förvaltningsintäkterna minskade efter stora försäljningar
2019. Men flera nya byggstarter och ett ökat antal projekt under
genomförande skapar resultat för framtiden. Under året
byggstartades 453 bostäder och vid årsskiftet fanns 778
bostäder i pågående produktion. Särskilt glädjande var
försäljningen av bostäder och möjligheten att starta de första
bostadsprojekten i Stockholm och Uppsala. Under 2020 såldes
fyra hyresrättsprojekt till externa köpare vilket visar att fastigheter fortsatt är ett attraktivt investeringsobjekt.
– Vår försäljningsgrad i våra byggstartade projekt är över 90
procent. Det gör att vi har bra förutsättningar att starta ännu
fler projekt. Vi räknar med att påbörja minst 500 bostäder
under 2021.
Pandemin har påverkat kommersiella fastigheter mer
påtagligt med avvaktande uthyrningsaktivitet. Generellt så
inväntar företagen hur utkomsten av pandemin ska bli.
Under slutet av 2020 färdigställdes Helsingborgs nya
hotell- och kongresscenter, Clarion Hotel & Congress SeaU.
Och två nybyggda kontorsfastigheter har under året kandiderat
till Malmö stads Stadsbyggnadspris – The Edge samt World
Trade Center Malmö, Propellergatan, som tog sig till final och
knep silvermedaljen.
– Fantastiska byggnader, med attraktiv arkitektur i en vacker
miljö. Med god arkitektur vill vi bidra till en hållbar stad och
göra den mer attraktiv att vistas i. En stad med mötesplatser,

variation och mångfald. Men även en stad som vänder sig till
flera olika målgrupper och människor i samhället.
Properties mål är att bli ännu bättre på att bygga hållbara
städer. Alla medarbetare utvecklar sin kompetens inom det här
området.
– Under året tog vi fram en ny hållbarhetsplan och genomförde en väsentlighetsanalys där vi frågade våra intressenter vad
de vill att vi ska fokusera på vad gäller hållbarhet.
Ett sätt att möjliggöra hållbar utveckling är genom samarbete med andra företag och organisationer, både från andra
branscher och offentlig verksamhet. Ett projekt med extra höga
hållbarhetsambitioner är Embassy of Sharing i Malmö. Arbetet
utgår från Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, samt
Malmös lokala färdplan, LFM30, för ett klimatneutralt
byggande, där Properties är en av initiativtagarna.
– Under 2020 har vi inlett många olika samarbeten och
förberett för första byggstarten inom området. Våra kunskaper
och erfarenheter från Embassy of Sharing ska vi använda i våra
övriga kommande projekt och fastigheter.
Properties arbetar med cirkulära och resurssmarta lösningar
med minsta möjliga klimatavtryck. Inom Embassy of Sharing
kommer träbyggnadsteknik att användas, vilket även görs i
pågående projekt i Växjö och Uppsala. Trä är ett förnybart
material som binder koldioxid.
Pandemiläget har startat förändringsprocesser och mest
tydligt har det påskyndat digitaliseringen men också ändrat
synen på trygghet, hälsa, socialt ansvar och effektivitet.
– Vi kommer säkerligen att se en ändrad efterfrågan när det
gäller utformning, servicetjänster och sätt att köpa eller hyra
samt vilka lägen som är attraktiva.
Exempel på nytänkande är varumärket Lyckos (designade
och yteffektiva bostäder till rimlig boendekostnad), kontorskonceptet World Trade Center som erbjuder framtidens
lösningar för arbets- och mötesplatser samt självhämtningslager under varumärket Sesam Self Storage.

“Med god
arkitektur vill
vi bidra till en
hållbar stad och
göra den mer
attraktiv att vistas
i. En stad med
mötesplatser,
variation och
mångfald.”

Fastighetsförvaltning

Utvecklingsportfölj

TOTALAREA 109 802 m 2

TOTALAREA 1 10 0 0 0 0 m 2

51,5  % Kontor

24,5 % Hotell

60  % Bostäder

15,5  % Annat

8,3  % Detaljhandel

40% Kommersiellt

Värdekedja Midroc Properties
LEVERANTÖRER &
SAMARBETSPARTNERS

DEN EGNA
VERKSAMHETEN

BESTÄLLARE
& KUNDER

Att kvalitetssäkra valen
tidigt i processen.

Miljösmarta materialval
och säkra arbetsprocesser

Nöjda kunder som upplever
att de gjort hållbara val.

Långsiktigt hållbart
byggmaterial

Lönsam bygg- och
fastighetsförvaltning

Partnerskap i
projekt

Utfasning av
klassade ämnen

Hållbart planarbete
och arkitektur

Inspirera till rätt
material- och energilösning

Midrocs uppförandekod
som kontraktshandling

Hem i anpassade
prisklasser

LÅG

HÖG

Finansiellt
åtkomliga bostäder

LÅG

Påverkansgrad
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Affärsområde

Contracting
Bolagen inom affärsområde Contracting verkar inom branscher
som energi, industri, infrastruktur och bygg. Bolagen erbjuder en
stor mängd tjänster inom bland annat entreprenad, underhåll och
konsulttjänster.

Omsättning: 5 481 MSEK

Anställda: 4 176

På grund av pandemin blev 2020 ett
utmanande år för Contracting.
Många av affärsområdets industrikunder bromsade in tvärt, vilket slog
hårt mot vissa av bolagen och ledde
till minskad produktionsvolym och
minskad sysselsättning. Under en
period hade bolagen flera hundra
vd Björn Wigström
anställda permitterade och höga
sjukskrivningstal. Under hösten
skedde så en återhämtning och vid årsskiftet var affärsområdet
tillbaka till full sysselsättning på de flesta platser och inom de
flesta enheter.
– Bolagen har visat en stor förmåga att ställa om så att vi kan
leverera våra uppdrag samtidigt som vi följer myndigheternas
riktlinjer. Vi är mycket stolta över våra medarbetares förmåga
att finna lösningar och nya möjligheter, säger Björn Wigström,
portföljchef för affärsområde Contracting, som omfattar tio
grupper med över fyrtio bolag.
Pandemin hade en väldigt varierande påverkan, understryker Björn Wigström. En del bolag höll verksamheten intakt
över hela perioden.
– Mot slutet av året kom vi tillbaka till så gott som normal
drift, även om vi ännu inte kunde tala om ett normalt läge.
Contracting satte under 2020 sex övergripande och
visionära mål för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet,
som gäller för hela affärsområdet.
– Bolagen arbetar nu vidare med sina specifika och detaljerade mål för de kommande tre åren, fram till 2023. Deras mål
ska ligga i linje med den gemensamma visionen för affärsområdet och de arbetar efter ett antal indikatorer för att följa upp
resultaten. Så sätts exempelvis målen för frånvaro på grund av
olyckor av de enskilda bolagen – samtidigt som vi har en
nollvision för hela gruppen.
Alla bolagen minskade under 2020 sin energiförbrukning.
Mängden avfall och utsläpp av koldioxid gick ned, vilket delvis
berodde på pandemin. Hälsotalen och sjukfrånvaron pendlade
såväl uppåt som nedåt, även det en följd av pandemin.
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De finansiella målen påverkades likaså av covid-19. Verksamhetsutveckling och målstyrning fick ge vika för ändrade
prioriteringar.
Pandemin har dock inte lagt band på affärsområdets
långsiktiga färdriktning att växa såväl organiskt som genom
förvärv, vilket Contracting har fortsatt att göra.
– Trots att vi temporärt hade en lägre volym i flera bolag så
har vi tagit oss stärkta genom pandemikrisen och vi tror på vår
konkurrenskraft framgent. Under året har vi i Midroc
Electro-gruppen genomfört fem förvärv, varav tre i Norge och
två i Sverige.
Bland nya samarbeten som har uppkommit under pandemin
kan till exempel nämnas Midroc Automation och Electro, som

fick i uppdrag att snabbt få igång produktionen på Arvika
Gjuteri efter en storbrand i april. Över femtio personer från bolagen var inblandade i leveransen.
Vid en World Trade Center-byggnation på 11 000 kvadratmeter i Helsingborg gick el-entreprenaden till Electro via ett
avtal med MPM, Midroc Property Development.
Alucrom och Midroc Ställningar samarbetar vid flera
brorenoveringar. Varbergstunneln görs i samverkan mellan
Midroc-bolagen Automation, Electro och Mechanical. Automation och Midroc Project Management fortsätter också sitt
samarbete i Lysekil. Midroc Rodoverken samarbetar med flera
kommunala aktörer, bland andra Luleå Energi som investerar i
ett energilager för att trygga hållbara värmeleveranser.

Värdekedja Midroc Contracting
LEVERANTÖRER &
SAMARBETSPARTNERS

DEN EGNA
VERKSAMHETEN

BESTÄLLARE
& KUNDER

Att kvalitetssäkra valen
tidigt i processen.

Miljösmarta materialval
och säkra arbetsprocesser

Nöjda kunder som upplever
att de gjort hållbara val.

Engagemang i
intresseorganisationer

Långsiktigt hållbart
byggmaterial

Partnerskap i
projekt

Smart
projektering

Smarta
vattenförbrukninglösningar

Kunskapshöjning för ökad
livslängd i anläggning

ISO 14001
-certifiering

Minimera resor
med fordonsflotta

Lösningar för fossilfri
energilagring
och infrastruktur

LÅG

HÖG

LÅG

Påverkansgrad
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Midroc Electro Gruppen AB
Ett av Skandinaviens ledande elinstallations- och automatiseringsföretag. Utför tjänster inom elektrisk installation, industriell
automatisering, kransystem, laddstationer för elfordon, säkerhetssystem och mekaniskt underhåll. Midroc Electro Gruppen
består av Midroc Automation AB och Midroc Electro AB (för den svenska verksamheten) samt Midroc Electrogruppen AS (för
den norska verksamheten). Moderbolagets uppgift är att säkra kontinuitet och konkurrenskraft i de gemensamma projekten.

Midroc Electro AB
Ett av Sveriges ledande elteknikföretag och ett av de snabbast växande. Företaget erbjuder
tjänster inom elektrisk installation, instrumentation och laddstationer för elfordon, säkerhetsinstallationer, hissar, fastighetsautomation och mekaniskt underhåll. Strategin bygger på en
stark lokal närvaro med lönsamma filialkontor över hela Sverige. Verkar inom branscher som
husbyggnation, infrastruktur, kärnkraft, stål, petrokemi och gruvdrift.
vd Mikael Vestlund

Omsättning: 2 800 MSEK

Anställda: 2 000

Kontor: 68

Midroc Electrogruppen AS

vd Anders Bredesen

Ett resultat av det svenska Midroc Electros utvecklingsstrategi och ett av de snabbast växande
elinstallationsföretagen i Norge. Man har redan förvärvat ett antal etablerade aktörer inom
branschen och strategin är att expandera ytterligare i Norge genom en stark lokal närvaro och
med ett särskilt fokus på installationstjänster. Gruppen erbjuder tjänster inom elinstallation,
instrumentation, säkerhetsinstallationer och fastighetsautomation. Till expertområdena hör
elinstallation vid byggnation av kommersiella fastigheter, industriautomatisering, styrsystem för
smarta fastigheter samt förebyggande elunderhåll.
Omsättning: 465 MSEK

Anställda: 375

Kontor: 7

Midroc Automation AB

vd Jonas Bergmark

Ett av Sveriges ledande företag inom industriell automation. Man bedriver verksamhet inom
all industri, från traditionell basindustri till infrastruktur. Den internationella gruvindustrin
utgör exempelvis ett av de större kundsegmenten, och företaget var det första i världen att
certifieras som en Siemens Solution Partner inom gruvindustrin. Företaget växer successivt
genom förvärv och man stärker därmed sin förmåga att kunna ta sig an stora industriprojekt,
både i Sverige och i utlandet. Bl.a. är LKN Industriautomation, en ledande svensk leverantör
av automatiserade produktionslinjer för fordonsindustrin, en del av Midroc Automation.
Omsättning: 780 MSEK

46

Midroc Europe Hållbarhetsredovisning 2020

Anställda: 235

Kontor: 9
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Midroc Rodoverken Group

vd Johan Zettergren

Marknadsledande på platsbyggda atmosfäriska tankar, tryckkärl och hetvatten ackumulatorer.
Använder därvid en unik skruvmetod som säkrar både produktkvalitet och personhälsa. Kunderna finns främst inom energi, massa och petrokemisk industri. Utbudet kompletteras med
underhållstjänster för befintliga tankar och förtillverkning av stålsektioner för industriella
ändamål. Bolaget har sitt huvudkontor i Sverige och ett dotterbolag i Polen för prefabricerade
enheter. Utöver dessa marknader åtar sig Midroc Rodoverken även stora tankprojekt på den
europeiska kontinenten.
Omsättning: 287 MSEK

Anställda: 140

Kontor: 4

Midroc Mechanical AB

vd Peter Flyckt

Utför kvalificerade installations- och underhållshållstjänster inom rörledning och mekaniska
projekt. Bolaget utför underhållsstopp och revisioner i process- och energiintensiv industri samt
underhållstjänster inom mekanik, rör och stål. Tjänsterna omfattar även förtillverkning och
installation av industriella rörsystem med montage av pumpar, ventiler och annan processutrustning. Midroc Mechanical är främst verksamt på den nordiska marknaden men har även
möjlighet att åta sig projekt utanför Norden. Kunder återfinns bland annat inom sektorerna olja
och gas, petrokemi, stål och energi.
Omsättning: 277 MSEK

Anställda: 160

Kontor: 5

Alucrom Group
Sveriges ledande konsultföretag vad gäller ytbehandling, rostskydd och industriella ytbeläggningar. Arbetet utförs vid bolagets egna lackeringsanläggningar runt om i Sverige, Polen och
Finland eller, för ej flyttbara objekt, på plats. Kunderna finns i ett brett spektrum av sektorer, som
ståltillverkning, olja och gas, petrokemi, papper och massa, broar och annan infrastruktur samt
inom fordonsindustrin.
vd Magnus Sonnorp

Omsättning: 410 MSEK

Anställda: 460

Anläggningar: 15

BAC Corrosion Control Ltd

vd Steve Goring

Baserat i Storbritannien och marknadsledande inom katodiskt korrosionsskydd, korrosionsövervakning och specialutrustning för korrosionsskyddsindustrin. Företaget tillhandahåller även
utrustning för stiftlödning, exempelvis för rälsinstallationer. Bolaget är internationellt verksamt
och tillhandahåller sina produkter och relaterade ingenjörstjänster till projekt inom olja, gas, stål i
betong, marint och offshore samt andra sektorer där utsatta metallstrukturer kräver övervakat
rostskydd.
Omsättning: 105 MSEK

48

Midroc Europe Hållbarhetsredovisning 2019

Anställda: 40

Kontor: 2
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Midroc Project Management AB
Åtar sig komplexa konsultuppdrag och utredningar inom energi, miljö, petrokemi, byggnation
och infrastruktur. Företaget använder moderna tekniska lösningar och har ett integrerat miljöfokus i arbetet. Företaget är specialiserat på att leverera tjänster inom projektledning, Asset
Management, design, underhållsstopp på processanläggningar och implementering av HSE-Q
(Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet).
vd Stefan Kronman

Omsättning: 207 MSEK

Anställda: 115

Kontor: 6

Midroc Ställningar AB
Erbjuder alla slags tjänster vad gäller byggnadsställningar: utformning, dimensionering, uppförande och hyra av ställningar. Kunderna finns främst i Väst- och Sydsverige och företaget är
framför allt fokuserat på byggnadssektorn och industrin.
Omsättning: 148 MSEK

Anställda: 110

Kontor: 4

vd Lembit Laks

Midroc Environment Group
Verksamt inom området miljösanering. Dotterbolaget Miljöteknik AB tillhandahåller
entreprenadtjänster för sanering av förorenad mark, vatten och bergrum. Företaget arbetar med
kundprojekt från ett tidigt planeringsstadium till behandling av jord till återställning av marken.

vd Mauritz Roupé

Omsättning: 37 MSEK

Anställda: 6

Kontor: 2

Metalock Engineering Group
Består av flera serviceenheter som samlas under marknadsnamnet ”Metalock Engineering”.
Tillhandahåller specialiserade mekaniska bearbetningstjänster för främst avhjälpande underhåll i
kunders anläggningar inom stål, kraft, petrokemi, tillverkning, gruvdrift, marin- och havsbaserade industrier – över hela världen. Dotterbolag är baserade i Sverige, Tyskland, Storbritannien,
Frankrike, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, India, Saudiarabien och Ryssland.
vd Martyn Green
Omsättning: 357 MSEK
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Anställda: 395

Kontor: 9
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Hackholmssund Konferens AB

En förstklassig mötesplats
vd Jesper Hyseus

Hackholmssunds vision är att vara Sveriges mest eftertraktade mötesplats, en plats där företag skriver
sin historia. Att leverera affärsstrategiska mötestjänster som tydligt och mätbart bidrar till kundernas
affärsnytta är ständigt i fokus.

Pandemin drabbade mötesbranschen skoningslöst 2020.
Rekommendationer och restriktioner satte stopp för möten i
stora och små former. Istället för ett år med nya goda resultat
blev 2020 en utmaning inte lik någon annan för Midrocs
konferensverksamhet Hackholmssund. Den normala verksamheten stod i stort sett still under stora delar av året.
– Istället valde vi att fortsätta med underhåll och värdesäkring av vitala delar av anläggningen. Det innebar bland annat
att vi utökade vår möteskapacitet till det dubbla, ännu ett steg i
en försiktig expansion. Vår ambition är att möta den ökade
efterfrågan på affärsstrategiska mötestjänster och på allvar
etablera oss som en stark och självklar aktör i branschen, säger
Jesper Hyseus, vd för Hackholmssund.
Jesper är förväntansfull inför en successiv återhämtning
under 2021 och ser positivt på Hackholmssunds utveckling
under kommande år. Verksamheten bibehåller fokus på djur
och natur, skog och mark, med ambitionen att i ännu högre
grad vara självförsörjande på frukt och grönt.
Hackholmssund är certifierat gentemot ISO 14001* och
förväntas därför ligga långt fram i utvecklingen, något som
kommer till uttryck i synen på hållbarhet inom samtliga
verksamhetsområden.
Vi är övertygade om att vi kan förverkliga vår vision för
Hackholmssund inom överskådlig framtid tack vare ett
målmedvetet arbete och höga ambitioner.

*ISO 140 01 är ett miljöledningssystem som ger ett strukturerat och
systematiskt arbetssätt för organisationer att minska sin miljöpåverkan
(och ger även stöd för verksamhetsutveckling).
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Hållbarhetsinformation

Midroc redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI standards, nivå Core. Samtliga rapporterade GRI Standards moduler avser version 2016. Redovisningen beskriver hur
Midroc Europe arbetat med hållbarhetsfrågor under 2020. Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog samt en väsentlighetsanalys.
Hållbarhetsredovisningen presenteras årligen. Redovisningen har inte granskats externt. Senast föregående hållbarhetsrapport publicerades i maj 2020.
Kontaktperson för hållbarhetsrapporten är Roger Wikström, VD Midroc Europe AB. roger.wikstrom@midroc.se

GRI
Upplysning
Standard
BESKRIVNING AV ORGANISATIONEN
102-1
Organisationens namn
102-2
Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster
102-3
Huvudkontor
102-4
Verksamhetsställen

Sidhänvisning

102-5

Ägare och företagsform

102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12

Våra marknader
Organisationens storlek
Information om anställda och andra arbetsgivare
Leveranskedja
Väsentliga förändringar i organisationen eller dess leverantörer
Försiktighetsprinciper/-strategier
Externa initiativ

4
4-7, 40-52
4
4
4, 60-61,
64-65
4, 40-52
4, 6
4, 6
7, 41, 43, 45
12
7, 12, 40

102-13

Medlemskap i organisationer

7, 12

STRATEGIER
102-14

Uttalande från högsta beslutsfattare

8

102-15

Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter

12, 14, 18

ETIK
102-16

Värderingar, principer, standarder och normer för önskat
beteende
Mekanismer för att hantera frågor angående etik

12-13

102-19

Fördelning av ansvar och uppgifter

8, 18-19

INTRESSENTDIALOG
102-40
Lista över intressenter

14-15

102-41

15, 25, 32-35

54

Midroc Europe Hållbarhetsredovisning 2020

Inga förändringar.

Störst positiv skillnad görs genom Midroc Investments.
Midroc deltar aktivt i flera samarbetsprojekt och
initiativ, främst på bolagsnivå.

Ansvaret för hållbarhetsarbetet ligger på respektive
bolags VD.

I Sverige omfattas 99 % av Midrocs anställda av
kollektivavtal.

14-15
14-17
14-17
58
14, 58
14
20-21, 29
54
54
54
54
54
54

GRI
Upplysning
Standard
HÅLLBAR UTVECKLING FÖR VÅRA BESTÄLLARE
Midrocs
Utveckling av värdeerbjudande, tjänster och innovation som
egen
gör positiv skillnad för kund
upplysning
Midrocs
Utmärkande leveranser som gör positiv skillnad för kund
egen
upplysning
MILJÖPERSPEKTIVET
301: ENERGI
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
302-1
Energianvändning i organisationen
305: UTSLÄPP
103-1 - 103-3

18

Struktur för styrning

102-42
Identifiera och välja ut intressenter
102-43
Strategi för dialog med intressenter
102-44
Viktiga frågor som kommunicerats
HUR VI REDOVISAR
102-45
Enheter som ingår i koncernredovisningen
102-46
Definition och avgränsning av innehållet i redovisningen
102-47
Lista över väsentliga frågor
102-48
Förändringar mot tidigare information
102-49
Förändringar i redovisningen
102-50
Redovisningsperiod
102-51
Datum för närmast föregående redovisning
102-52
Redovisningscykel
102-53
Kontaktperson för frågor om redovisningen och dess innehåll
102-54
Redovisning i enlighet med GRI-standarderna
102-55
Korsreferens mot GRI
102-56
Externt bestyrkande
DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET
201: EKONOMISKT RESULTAT
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
201-1
Direkt ekonomiskt värde, skapat och levererat
205: ANTIKORRUPTION
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
205-1
Verksamhet bedömd utifrån risk för korruption
206: KONKURRENSBETEENDE
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
206-1
Juridiska åtgärder som vidtagits mot konkurrenshämmande
aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och
monopolbeteende

Redovisas per verksamhetsgren.

12, 25

102-17
STYRNING
102-18

Medarbetarrelationer

Kommentarer och avsteg

Utökad beskrivning av risker samt miljöprestanda.
Nya GRI-indikatorer 307, 308, 412, 414, 419.

Årlig sedan 2017.

305-1
Direkta klimatpåverkande utsläpp till luft (Scope 1)
305-2
Indirekta klimatpåverkande utsläpp till luft (Scope 2)
306: UTSLÄPP OCH AVFALL
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
306-2
Avfall per typ och hanteringsmetod
307: EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH ANDRA KRAV MILJÖ
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
Överträdelse av lagar och förordningar inom miljöområdet och
307-1
vidtagna åtgärder
308: LEVERANTÖRSBEDÖMNING MILJÖ
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
308-2

Verksamhet bedömd utifrån mänskliga rättigheter

413: LOKALSAMHÄLLET
Verksamheter med påverkan på lokalsamhället inkl
413-1
påverkansanalys och utvecklingsprogram

18, 25
18-21
18-21, 25
-

Negativ miljöpåverkan via leverantörer och vidtagna åtgärder

DET SOCIALA PERSPEKTIVET
401: SYSSELSÄTTNING
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
401-1
Nyanställda och personalomsättning
403: HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
403-1
Ledningssystem för arbetsmiljö
Identifiering, riskbedömning och utredning av tillbud och
403-2
olyckor
404: UTBILDNING, TRÄNING OCH MEDVETENHET
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
Handlingsplaner för att utveckla medarbetarnas kompetens
404-2
och program för stöd vid övergångar
405: MÅNGFALD OCH LIKA MÖJLIGHETER
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
405-1
Mångfald i ledningsgrupp och bland medarbetare
406: LIKA RÄTTIGHETER (ICKE-DISKRIMIERING)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
406-1
Diskrimineringsfall och vidtagna åtgärder
412: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
412-1

24
6

Hållbarhetsstyrning

Inga åtgärder vidtagna under 2019.

308: LEVERANTÖRSBEDÖMNING SOCIALT
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
Negativ social påverkan via leverantörer och vidtagna
414-2
åtgärder
419: EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH ANDRA KRAV SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
Överträdelse av lagar och förordningar inom det sociala och
419-1
ekonomiska området och vidtagna åtgärder

Sidhänvisning

6-7, 26
6-7, 22, 30

Kommentarer och avsteg

I rapporten ryms ett urval med exempel från Midrocs tre
affärsområden. Hållbarhetsprestanda utvärderas
exempelvis genom projektplaner.
I rapporten ryms ett urval med exempel från Midrocs tre
affärsområden. Hållbarhetsprestanda utvärderas
exempelvis genom kundenkäter och
erfarenhetsåterföring.

18, 28-29
29, 22-23
18, 22-23,
28-29
29
29
18, 28-29
29
18, 28-29
18-21

18, 28-29
18-21

Inga överträdelser rapporterade. Efterlevnad av
lagkrav verifieras exempelvis vid ISO-certifieringar.

Över 300 leverantörer har utvärderats med avseende
på hållbarhetsprestanda under 2020.

32-35
34
32-35
32-35
33

32-35
18, 24, 32-35

32-35
32-35
32-35
18, 32-35

Inga överträdelser rapporterade.

18-21, 24-25
18-21, 24-25,
32

27

17
18-21

Över 300 leverantörer har utvärderats med avseende
på hållbarhetsprestanda under 2020.

24, 32
18-21

Inga överträdelser rapporterade. Efterlevnad av
lagkrav verifieras exempelvis vid ISO-certifieringar.
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Finansiella
rapporter

Midroc Europe

Årsredovisning 2020

”Midroc Europe” består av systerbolagen Midroc Europe AB och Granitor Invest AB. Som samhälls- och industriutvecklare levererar
Midroc Europe entreprenad- och konsulttjänster till industrin och byggsektorn, bedriver fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning samt investerar i bolag som utvecklar banbrytande teknologier som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Midroc Europe har
sin verksamhet främst i Sverige men är även etablerat i flera andra europeiska länder, Ryssland, Mellanöstern, Sydafrika, Indien och
Indonesien.
Midroc Europe AB äger 23,9 procent av aktierna i Granitor Invest AB och redovisar därför Granitors verksamhet som ett
intresseföretag, i enlighet med den tillämpade kapitalandelsmetoden i årsredovisningen.
För att ge läsaren en bättre förståelse av försäljning, resultat, tillgångar och sammansättningen av eget kapital som erhållits av de
gemensamma insatserna i affärsverksamheten under varumärket ”Midroc Europe”, har tabellerna här intill sammanställts. De visar
hur den konsoliderade redovisningen skulle ha sett ut utifrån ett antagande om att Granitor Invest AB hade varit dotterbolag till
Midroc Europe AB.

RESULTATRÄKNING
MSEK

2020

2019

Nettoomsättning

7 500

11 400

Rörelsekostnader

-7 382

-9 580

Rörelseresultat

118

1 820

Finansiella poster

321

665

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Skatter

439
-79

2 485
-14

ÅRETS RESULTAT

360

2 471

2020-12-31

2019-12-31

BALANSRÄKNING
Tillgångar
MSEK
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Organisation
Midroc AB

Koncernledning och
support, konferens

Properties
Midroc Properties AB

Invest

Midroc Europe AB

Midroc Invest AB

23,9 %

Granitor Invest AB

58

Fastighetsutveckling och
fastighetsförvaltning

192

3 285

3 053

Finansiella anläggningstillgångar

1 104

1 216

Summa anläggningstillgångar

4 630

4 461

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Projektutvecklingsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

78
712
2 475
1 944

81
822
2 256
2 753

Summa omsättningstillgångar

5 209

5 912

SUMMA TILLGÅNGAR

9 839

10 373

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Innehav utan bestämmandeinflytande

0
3 921
42

0
4 065
40

Summa eget kapital

3 963

4 105

SKULDER
Ägarlån
Räntebärande skulder
Räntefria skulder

591
2 515
2 770

654
2 435
3 179

Summa skulder

5 876

6 268

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 839

10 373

BALANSRÄKNING
Eget kapital och skulder
MSEK

Finansiella investeringar
och utveckling

Contracting
Midroc Contracting AB

Industri, bygg,
infrastruktur

Granitor Contracting AB

Industri, bygg,
infrastruktur
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Materiella anläggningstillgångar
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Midroc Europe AB

Granitor Invest AB

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

MSEK

2020

2019

Nettoomsättning

3 469

7 518

Rörelsekostnader
Intäkter från intresseföretag
och gemensamt styrda företag

-3 529

-5 869

46

58

Rörelseresultat

-14

1 707

Finansiella poster

336

668

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Skatter

322
-30

2 375
36

ÅRETS RESULTAT

292

2 411

BALANSRÄKNING
Tillgångar
MSEK

2020-12-31

2019-12-31

17

24

Materiella anläggningstillgångar

3 237

3 008

Finansiella anläggningstillgångar

1 164

1 422

Summa anläggningstillgångar

4 418

4 454

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Projektutvecklingsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

65
712
1 426
1 682

69
822
1 373
2 277

Summa omsättningstillgångar

3 885

4 541

SUMMA TILLGÅNGAR

8 303

8 995

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Midroc Europe AB (organisationsnummer 556622–8838) äger 23,9 procent av
aktierna i Granitor Invest AB och
redovisar därför verksamheten i bolaget
som ett intressebolag i enlighet med den
tillämpade kapitalandelsmetoden.

Midroc Europe AB har en ägarandel på 23,9
procent i Granitor Invest AB (organisationsnummer 556615–2491). Även om den ekonomiska redovisningen för Granitor Invest är
åtskild från Midroc Europe AB, är de dagliga
affärerna sömlöst integrerade med Midroc
Europe AB och verksamheten bedrivs under
Midrocs varumärke. Eftersom Granitor Invest på
ett betydande sätt bidrar till Midroc Europes
samlade koncept utan att redovisas i Midroc
Europe AB:s ekonomiska rapportering, så
redovisas Granitor Invest AB här separat.
Dotterbolaget Granitor Contracting AB
(organisationsnummer 555620-6768) är
tillsammans med Midroc Electro Gruppen AB
och Midroc Environment AB främst aktiva
med entreprenadverksamhet inom affärsområden som elektriska installationer med tillhörande tjänster, industriell automation och
miljötjänster. Dotterbolaget WP International
AB (organisationsnummer 556355-2628) och
dess dotterbolag är huvudsakligen aktiva inom
konsulttjänster och företagsinvesteringar.

MSEK

2020

2019

Nettoomsättning

4 082

3 998

-3 897

-3 780

-2

-3

183

215

-15

-3

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Skatter

168
-49

212
-50

ÅRETS RESULTAT

119

162

2020-12-31

2019-12-31

Rörelsekostnader
Intäkter från intresseföretag
och gemensamt styrda företag
Rörelseresultat
Finansiella poster

BALANSRÄKNING
Tillgångar
MSEK
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

224

168

Materiella anläggningstillgångar

48

45

Finansiella anläggningstillgångar

40

21

312

234

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

13
1 049
262

12
883
476

Summa omsättningstillgångar

1 324

1 371

SUMMA TILLGÅNGAR

1 636

1 605

2020-12-31

2019-12-31

Summa anläggningstillgångar

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder

Eget kapital och skulder

MSEK

MSEK

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Innehav utan bestämmandeinflytande

0
3 555
7

0
3 835
13

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Innehav utan bestämmandeinflytande

0
466
35

0
501
27

Summa eget kapital

3 562

3 848

Summa eget kapital

501

528

SKULDER
Ägarlån
Räntebärande skulder
Räntefria skulder

490
2 361
1 890

550
2 366
2 231

SKULDER
Ägarlån
Räntebärande skulder
Räntefria skulder

101
154
880

104
69
904

Summa skulder

4 741

5 147

Summa skulder

1 135

1 077

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 303

8 995

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 636

1 605
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Ledning, styrelse
och ägare

Koncernledning

Styrelse

Från vänster: LiseLotte Jernberg Bate (kultur), David Sundin (juridik), Roger Wikström (vd), Pernilla Börjesson (strategi och utveckling) och Olle Kylinger (ekonomi)

Från vänster: Christer Wikström, Thomas Mårtensson, Roger Wikström, Hassan H. Al-Amoudi, Waddah Al-Alem och Abdullah Al-Amoudi.

Ägare
Mohammed H. Al–Amoudi kontrollerar Midroc
Europe AB som i sin tur äger 23,9 procent i
Granitor Invest AB. Övriga delen av Granitor
Invest AB ägs av den svenska familjen Wikström.

Al-Amoudi är en internationell affärsman. Som en av de största
utländska investerarna i Sverige har han vid två tillfällen
tilldelats Kungliga Nordstjärneorden som ett erkännande för
sina investeringar i svensk handel och industri.
Midroc Europe är en del av Mohammed H. Al-Amoudis
globala affärsverksamhet som sysselsätter mer än 70 000
personer i Mellanöstern, Europa och Afrika. Verksamheten
täcker flera områden som teknik och byggnation, olja, gruvdrift,
tillverkning, turism, fastigheter, industriella tjänster och handel.

64

Midroc Europe Hållbarhetsredovisning 2020

Christer Wikström

Roger Wikström

Thomas Mårtensson

Koncernledning för affärsområdena
Contracting och Invest. Ansvarig för
kort- och långsiktig utveckling av
företagsgruppen, finansiering och
strategi.

Koncernledning för affärsområdena
Properties och Invest. Ansvarig för
kort- och långsiktig utveckling av
företagsgruppen, finansiering och
strategi.

Ordinarie styrelseledamot med särskilt
fokus på kort-och långsiktig utveckling
av företagsgruppen, finansiering och
strategi. Suppleant i styrelsen för
Granitor Invest AB.

Abdullah Al-Amoudi

Hassan H. Al-Amoudi

Waddah Al-Alem

Baserad i Jeddah, Saudiarabien och
direktör för Midroc Holding sedan 1998.
Al-Amoudi är ansvarig för Midrocs
globala strategier.

Styrelseledamot sedan 2018. Ansvarig
för global affärsutveckling och strategier.

Dr. Al-Alem är baserad i Jeddah,
Saudiarabien och vice direktör för
Midroc Holding sedan 1998.
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