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Om Expandias hållbarhetsredovisning
Detta är den lagstadgade hållbarhetsredovisningen och den första som koncernen Expandia
Moduler (Org. nr 556345-7687) gör. Samtliga bolag i våra verksamhetsländer under kalenderåret
2017, Sverige, Norge och Danmark, omfattas av redovisningen. Beloppen i denna rapport är i
Svenska kronor (SEK). Redovisningen upprättas en gång per år och följer i stort riktlinjerna
för Global Reporting Index (GRI).
Kontaktperson:
Åsa Ledin, asa.ledin@expandia.se, 021-80 64 90
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VÅR AFFÄRSIDÉ

VÅR VISION

Expandia Moduler AB:s affärsidé är att erbjuda kunder
hyra av verksamhetsanpassade lokaler för kontor, skola,
förskola samt boende vid tidsbegränsat behov.

Expandia ska, som branschens
expert, öka samhällsnyttan
genom tillfälliga funktionella
lokallösningar med ett cirkulärt
och hållbart perspektiv, vilket gör
oss till Nordens mest eftertraktade
leverantör och arbetsgivare.

Expandia ska vara kundernas förstahandsval, när det gäller
hyra av flyttbara lokaler, genom att vi erbjuder kunderna
verksamhetsanpassade standardlösningar. Alla delar i vår
verksamhet omfattas av vårt interna förbättringsarbete
som syftar till att optimera kundnyttan. Hela vår verksamhet
skall bedrivas på ett hållbart sätt vilket innebär att miljöoch sociala aspekter beaktas i alla processer.

EXPANDIA I KORTHET
Vi har
Huvudkontor i
Västerås

av Sveriges
kommuner
som kunder

Vi finns i Sverige,
Norge & Danmark

MODULER
TOTAL LOKALYTA PÅ 483 000 KVM

MODERBOLAG: Expandia Moduler AB
DOTTERBOLAG: Expandia Moduler AS
och Expandia Moduler ApS

ANTAL ANSTÄLLDA

58

OMSÄTTNING KONCERN

957 MILJONER 2017

(31 DEC 2017)

Varav moderbolaget 834 miljoner

ÄGARE

100 % AV VÅRA
INGÅENDE MATERIAL
ÄR GODKÄNDA
ENLIGT SINTEF

ÅRETS NKI

83%

ISO-CERTIFIERADE INOM

Expandias fokusområden

OCH

9001 14001
TOTAL FINANSIERING
EGET KAPITAL:

1,1 miljarder
BALANSOMSLUTNING:

2,1 miljarder
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VD HAR ORDET

HÅLLBARHET ÄR EN
STÄNDIG UTMANING

En föränderlig tid där konjunkturen svänger, befolkningen ökar och den demografiska bilden varierar ger ökade behov av både flexibilitet och hållbarhet,
begrepp som inte alltid går ihop. Våra flyttbara lokaler ger samhället, både den
privata och den offentliga sektorn, möjlighet att snabbt svara upp mot ökade
respektive minskade behov av lokaler.
Kommunernas stora utmaning
– demografisk föränderlighet

Flexibla lokaler gör det lättare
att möta varierande behov

Kommunerna står löpande inför enorma utmaningar
Familjer har idag möjlighet möjlighet att välja
att tillgodose samhället med skol- och förskole
kommunal skola och förskola på andra håll i komlokaler, utifrån medborgarnas flyttkedjor och ökade
munen utifrån skolornas popularitet och inriktning,
valmöjligheter. Yngre människor flyttar till de större
tillgänglig logistik, barnens vänner, etcetera. Utöver
städerna och bidrar till samhällets urbanisering.
detta erbjuds även allt fler privata skolalternativ.
Som följd exploateras nya bostadsområden där
Lägger vi sedan till invandringen som kommer i
många yngre väljer att bosätta sig med krav på
vågor, medför helheten enorma utmaningar för
såväl barnomsorg som skola. Behovet fortlöper i
kommunernas planering.
tio, femton år för att därefter minska avseAllt fler kommuner väljer därför att möta
värt och lokaler för barn och omsorg blir
samhällsförändringar och ökade
”Att tillgodose
överflödiga och avvecklas. Tio, femton
valmöjligheter med flexibla alternativ
topparna med lokaler
år senare genomgår samma område
där paviljonger som våra är en del
som kan avvecklas när
ett generationsskifte där engagerade
av lösningen. På så sätt kan kommubehoven avtar är ur
och entusiastiska yngre människor
nerna klara lokalbehoven som ofta
Expandias perspektiv ett
hållbart beteende där
återigen bosätter sig och bildar familj.
uppstår akut eller med förhållandevis
lokalernas
omfattning
Ett nytt behov av lokaler för skola och
kort varsel.
möter efterfrågan.”
förskola uppstår i samma område.
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Nästa stora utmaning
– fler äldreboende
En stor kommande utmaning för
kommunerna är det växande behovet
av äldreboenden för att hantera en
kraftig ökning av vårdkrävande pensionärer. Födelsetalen efter andra världskriget är enorma och kommer att påverka
samhället stort när dessa generationer
blir gamla.

samhörigheten, det vi kallar Expandiaandan. Tidigare har det varit enkelt
för oss att träffas och utveckla företaget gemensamt, men allteftersom
verksamheten växer och vår geografiska spridning ökar medför resandet
både en miljö- och tidsbelastning.
Därför har vi under 2017 knutit samman
våra anläggningar med videolänk för att
enkelt ha interna möten utan att påverka naturen
eller förkorta medarbetarnas produktiva arbetstid.
Investeringen ser vi som ännu ett steg i Expandias
hållbara utveckling.

”Utmaningen för oss
är att få medborgare och
våra kunder att nå insikt
om att våra produkter vida
motsvarar förväntningarna
på lokaler för bra
äldreboende.”

Industrin går bra, privatsektorn
växer för Expandia
Efterfrågan på våra paviljonger som kontor och
personallokaler har ökat markant under 2017. En
viktig orsak är den ihållande goda konjunkturen
för industrin i Sverige. Vi bedömer att den goda
efterfrågan håller i sig även under 2018 och vi
vill fortsatt vara leverantör av lokaler till industrin
för att minimera investeringarna i icke-producerande
lokaler. Lokalerna är enkla att avveckla när konjunkturen vänder och lokalbehovet avtar.

Expandia expanderar

Uppdaterad modulflotta för
hållbarhet i generationer
Vår ständiga ambition är att våra moduler ska vara
exceptionellt yteffektiva för att i största möjliga
utsträckning bidra till energieffektiva lokaler. Genom
att investera i ny teknik i våra standardiserade moduler ser vi till att modulerna återanvänds i många
generationer med minimal miljöpåverkan som följd.
För att säkerställa modulflottans förädling har vi
under 2017 investerat i en ny renoveringshall, mer
personal och nya inventarier.

Omsättningsökningen 2017 gentemot 2016 var
6 % och antalet uthyrningsbara moduler ökade med
Samhällsnytta genom flexibilitet
19 % efter 2017 års investeringar. Som följd av den
och cirkulärt tänkande
starka tillväxten beslutade vi att under 2017 expanGenom att kommunerna använder våra flyttbara
dera lagerytorna i Klippan och Västerås och avveckla
lokaler för att möta utmaningarna med växande
samtliga inhyrda ytor spridda på flera olika oroch varierande behov av skol- och förskole
ter. Centraliseringen av lagerytor besparar
verksamhet anser vi oss tillföra
oss ett stort antal transporter årligen
”I storstäderna
enormt stor samhällsnytta. Våra
av både moduler och maskiner, men
är markbrist vanligt. Under
paviljonger flyttas runt inom eller
även en hel del persontrafik mellan
året har vi därför lanserat
mellan olika kommuner och utnyttjas
de olika lagren. Med centraliseringen
S3000, ett energieffektivt
därmed maximalt och hållbart där
modulsystem
för
skolor
vill vi öka effektiviteten och minska vår
behoven finns. Vi vågar därmed påstå
och
förskolor
som
går
miljöpåverkan.
att bygga på höjden
att våra lokaler utnyttjas maximalt ur
i tre våningar.”
ett cirkulärt och hållbart perspektiv.
I Klippan är expansionen i sitt slutskede
medan utökningen av mark i Västerås
inte alls går enligt plan. Västerås kommun har
inte samma vilja att vara behjälpliga i markfrågan
som i Klippan. Därigenom når vi ännu inte ett av
våra mer långsiktiga hållbarhetsmål i Mellansverige
avseende den lokala miljöpåverkan.

Mindre resande, hållbarare möten
En intern utmaning för oss, i det starkt expansiva
skede vi befinner oss i, är att behålla vi-känslan och

Med våra hyreslösningar och modulsortiment
vill vi medverka till att samhället enklare kan vara
resurseffektivt avseende lokaler och därigenom
minska sin miljöpåverkan. Genom att erbjuda lokaler
när och där de behövs bidrar Expandia till en hållbar
framtid.
Jonas Wallstedt
VD
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UNDER 2017 HAR VI HAFT

0 ST
LAGÖVERTRÄDELSER

ÅRETS NKI ÄR

83%
MED KUNDEN OCH
PRODUKTEN I FOKUS
Självklart är vi stolta över våra moduler och vi strävar hela tiden efter att
utveckla dem för att bli ännu bättre. Genom bra dialog med våra kunder
där vi är lyhörda för deras behov, krav och förväntningar kan vi se till att
våra produkter är attraktiva på marknaden, nu och i framtiden.
KUNDUNDERSÖKNINGAR

RISKER OCH MÖJLIGHETER

Varje år utför vi två kundundersökningar med olika
målgrupper där vi fokuserar på kundnöjdhet och
produkterna. Med hjälp av resultaten sätter vi upp
kvalitetsmål för verksamheten och ser till att våra
produkter uppfyller kraven som kunderna ställer.

Vi arbetar med risker och riskkartläggning på alla
nivåer inom verksamheten. I och med de nya kraven
i ISO 14001:2015 och ISO 9001:20015 genomförde
vi under hösten 2017 en övergripande risk- och möjlighetskartläggning.

LAGEFTERLEVNAD

Väsentliga miljörisker som vi och våra intressenter
identifierat och hur vi hanterar dessa beskrivs i
korthet på sid 12.

För att säkerställa att vi följer de lagar vi berörs
av har vi en lagbevakningstjänst som informerar
oss om hur vi ska efterleva dessa och när det sker
lagändringar som bör medföra ändringar i våra
rutiner. Ett externt bolag gör varje år en revision
av vår lagefterlevnad.
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VÅRA VIKTIGASTE
HÅLLBARHETSASPEKTER
VÄSENTLIGHETSANALYS

Väsentlighetsanalysen behandlar följade områden:

För att identifiera de hållbarhetsområden som
är viktigast för oss och kartlägga var Expandia
har störst möjlighet att påverka samhället i en
hållbar riktning genomförde vi under 2017 en
väsentlighetsanalys, en workshop med Expandias
Kvalitets- och miljögrupp. Under denna identifierade
vi verksamhetens viktigaste intressentgrupper, vilka
visade sig vara ägare, långivare och medarbetare.
Sedan gjorde vi en enkätundersökning där dessa fick
göra en prioritering av hållbarhetsområden som de
anser vara viktigast för vår verksamhet.

EKONOMI OCH STYRNING
MILJÖ
ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
PRODUKT- OCH SAMHÄLLSANSVAR

inga väsentliga risker har identifierats inom två
områden; anti-korruption och mänskliga rättigheter.
Vi har därför valt att inte behandla dessa i någon
större utsträckning i hållbarhetsredovisningen. Vi
arbetar med att upprätta och implementera policyer
så att även dessa områden inkluderas framöver.

De områden som både Expandia och våra intresse
grupper anser är viktigast utgör också företagets
väsentliga hållbarhetsaspekter. Dessa prioriteras i
vårt hållbarhetsarbete och är underlag för innehållet
i denna redovisning.

VÄSENTLIGHETSANALYS

VÅRA MEST VÄSENTLIGA ASPEKTER

VIKTIGT FÖR INTRESSENTER

VÄSENTLIGA ASPEKTER
11
6

15

1

10
17
12

Kontroll över utvecklingen av resultat, likviditet och
balansräkning

2)

Kännedom om, och efterlevnad av, gällande och
kommande lagstiftning kopplat till branschen

3)

Lokalt samhällsengagemang för att bidra till en hållbar
samhällsutveckling (t.ex. genom jobbskapande, stödja
lokala företag/organisationer, deltagande i kompetens
utvecklingsprogram) (indirekt ekonomisk påverkan)

5)

Hållbara val och hållbar användning av material

6)

Energieffektivitet och användning av förnyelsebar
energi i verksamheten och för produkter och tjänster
som tillhandahålls

16

2

4

1)
5

14
3

10) Främjande av fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen
och förebyggande av skador till följd av arbetsmiljön
11) Kompetensutveckling och personlig utveckling i arbetet
14) Leverantörskontroll gällande miljö, arbetsmiljö samt
mänskliga rättigheter vid inköp av varor och tjänster

7

15) Uppföljning och åtgärder för att öka kundnöjdhet vad
gäller att tillhandahållna produkter och tjänster
16) Kunders och hyresgästers hälsa och säkerhet, såsom
en hälsosam och säker inom- och utomhusmiljö

13

9
8

VIKTIGT FÖR EXPANDIA
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VÅR VÄRDEKEDJA - VÄGEN TILL
KONTROLLERAD HÅLLBARHET
Genom vår värdekedja ser vi var
vårt ansvar börjar och slutar,
samt var vi skapar bäst värde
för våra intressenter. Vi har
förenklat vår verksamhet till
sju steg, från nyskapande
till återanvändning.

PRODUKTUTVECKLING

INKÖP

TILLVERKNING

TRANSPORT

MONTERING

RENOVERING

FÖRSÄLJNING
TRANSPORT

KUNDANPASSNINGAR

DEMONTERING

DRIFT
SERVICE
OCH UNDERHÅLL
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#1

PRODUKTUTVECKLING

En av de viktigaste sakerna i vårt hållbarhetsarbete
är att välja bra ingående material och produkter sett
till miljö, ekonomi, hållbarhet och hälsa. Vi arbetar därför
nära alla våra leverantörer, entreprenörer och vår
egen kundsupport för att tillsammans utveckla våra
produkter och minska behovet av underhåll.
Vi håller regelbundna möten där vi informerar våra
entreprenörer om produktändringar. Samtidigt får
vi synpunkter och förbättringsförslag från de som
faktiskt arbetar med våra produkter på plats.
Alla material som ingår i modulerna är godkända av
SINTEF. SINTEF är en produktcertifiering som ställer
höga krav på konstruktion, brandsäkerhet, inomhus
klimat, energieffektivitet och ljudmiljö.

100 % AV VÅRA INGÅENDE
MATERIAL ÄR GODKÄNDA
ENLIGT SINTEF

För att bli SINTEF-certifierad krävs att vi grundligt går
igenom allt material i modulerna så att vi säkert kan
säga att materialen inte är skadliga för människor i
byggnaden eller miljön utanför. SINTEF kontrollerar även
alla ritningar så att byggnaden är byggtekniskt och
konstruktionsmässigt korrekt. SINTEF besöker våra
modultillverkare med jämna mellanrum för att kontrollera att vi följer de ritningar och materialspecifikationer
som vi angett. Vi arbetar också med miljöcertifierings
organet Miljöbyggnad för att få ytterligare granskning
och perspektiv på våra moduler.

#2

TILLVERKNING
Inköp av material görs idag i samråd med våra
modultillverkare. I samråd med dem tar vi fram och
bestämmer vilka specifikationer och krav som vi vill
att moduler och ingående material ska uppfylla. Då
modulerna serietillverkas i stora partier så får vi ett
lägre pris på material, minskar byggspill, minimerar
risken för byggfukt och kan effektivisera tillverkningen.
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#3

TRANSPORT

Utsläppen från transportfordonen vi anlitar har en
betydande negativ miljöpåverkan i vår verksamhet.
Därför har vi sett till att våra moduler är byggda efter
de svenska lastmåtten för lastbilsflak. På så sätt kan
vi inom Sverige transportera två moduler per transport
och behöver inte
anlita de följebilar
som krävs vid
bred last.

För att minska byggspillet vid montering ser vi till att
moduler och ingående material kommer till byggplatsen
i rätt mängd med rätt mått. Avfallet som uppstår
transporteras till en anläggning där det sorteras för
att återvinnas.
Vid montering av våra moduler har vi ett nära samarbete med olika entreprenörer. Vi utbildar våra väsentliga
entreprenörer fortlöpande vid regelbundna möten
och utvärderar årligen deras arbete ur kvalitets- och
miljösynpunkt. Till sin hjälp har entreprenörerna alltid
montageanvisningar för att förenkla arbetet och minimera att fel uppstår vid montage eller under hyrestiden. Montageanvisningarna uppdaterar vi ständigt
för att de alltid ska innehålla de bästa och senaste
lösningarna.

#5

DRIFT OCH
UNDERHÅLL

#4

MONTERING

Modulerna behöver ofta levereras, monteras, installeras
och tas i bruk snabbt när våra kunder efterfrågar en tillfällig lokal. Därför har vi valt att värma upp lokalen med
elradiatorer samt en högeffektiv FTX-ventilation där en
stor del av den uppvärmda frånluften återvinns.
Som ett grönare alternativ erbjuder vi solpaneler, utan
att det förlänger installationstiden. Dessa går snabbt
att installera och fungerar tillsammans med vårt ordinarie
värmesystem. Solpanelerna producerar miljövänlig el för
lokalernas och verksamhetens behov.
Underhållspersonal som servicetekniker, målare och
ventilationstekniker ser kontinuerligt över lokalerna och
dess funktioner. Mellan servicebesöken kan kunden få
hjälp med lokalerna av vår kundsupport.
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#6

DEMONTERING

Innan modulerna är redo för en ny kund
renoverar vi dessa på den nya platsen
eller i vår renoveringshall. Modulerna får
inte bara ny färg på väggarna och polerade golv, vi uppgraderar dem även till det
senaste inom energieffektivitet och bygg
teknik för att möta dagens bygglovskrav.
På så sätt håller vi en hög, jämn standard
på vår modulflotta, samtidigt som vi
förlänger modulens livslängd och minskar
dess klimatpåverkan. Allt avfall från
renoveringshallen sorteras på plats.

När en kund inte längre behöver sin lokal
demonterar vi den och levererar modulerna
vidare till nya kunder. Allt standardmaterial
som följer med modulerna är utvecklat för
enkel demontering och snabb återanvändning. Inredning, innerväggar, loftgångar,
trappor med mera är framtagna med lång
livslängd i åtanke och för att kunna flyttas
vidare till nya kunder.

#7

RENOVERING

Elförbrukning egna verksamhetslokaler
(kWh)

2017

Västerås

Klippan

Norge

Danmark

82 259

162 039

38 418

14 316

Mängd avfall per kontor uppdelat per fraktion (kg)
Materialåtervinning

EnergiDeponi
återvinning		

Farligt
avfall

Totalt

VÄSTERÅS

32 881

42 075

8 724

4 200

83 745

KLIPPAN

26 099

19 755

5 076

6 600

57 530

VÄSTRA FRÖLUNDA

482

7 230

1 928

0

9 640

TOTALT

59 462

69 060

15 728

6665

150 915

EXPANDIAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

| 11

MILJÖARBETE I ALLA LED
Vi tillämpar försiktighetsprincipen när det kommer till vårt miljöarbete, vilket
innebär att vi arbetar för att förebygga, hindra och motverka skador för miljön
eller människors hälsa. Utifrån vår livscykelanalys har vi hanterat våra mest
betydande miljöaspekter och vi arbetar aktivt med risker, miljömål och handlingsplaner, allt enligt ISO 14001:2015.
2017 byggdes vår renoveringshall i Västerås där
vi löpande uppgraderar modulerna med ny teknik
och mer energisnåla alternativ. Det framtidssäkrar
våra moduler och de kan återanvändas i många
generationer med minimal miljöpåverkan som följd.
Vi installerade även en solpanelsanläggning som
genererar grön el till vårt huvudkontor i Västerås
och en bergvärmepump till kontoret i Klippan, ett
mer miljösmart alternativ än tidigare.

MILJÖMÅL 1
UTÖKA ANTALET MILJÖBILAR
MED 2 TJÄNSTEBILAR PER ÅR
2017 uppnådde vi målet då fyra
personer har beställt miljöklassad
bil för sina tjänsteresor.

MILJÖMÅL 2
CERTIFIERA HUVUDKONTORET I
VÄSTERÅS TILL MILJÖBYGGNAD SILVER
Vi uppnådde inte målet under 2017 på
grund av att radonmätning inte gjordes
och att vår solpanelsanläggning inte
hann vara tillräckligt länge i drift.
Istället kommer certifiering
ske under 2018.

Miljöpolicy
Expandia skall vara kundernas förstahandsval
när det gäller hyra av flyttbara lokaler genom att
erbjuda kunderna verksamhetsanpassade standardlösningar. Alla delar i vår verksamhet omfattas av
vårt interna förbättringsarbete som syftar till att
optimera kundnyttan. All vår verksamhet skall
bedrivas på ett hållbart sätt, vilket innebär
att miljö – och sociala aspekter beaktas
i alla processer.
Expandia når framgång i miljöarbetet genom att:
• ständigt förbättra miljöprestanda och förebygga
föroreningar
• kommunicera miljöarbetet såväl internt som externt
• följa lagstiftning och andra relevanta miljökrav
• samverka med leverantörer och myndigheter
kring relevanta miljöaspekter
Verksamhetssystemet är baserat på ISO 14001
som utgör basen i vårt arbete.

MILJÖMÅL 3
BYTA UPPVÄRMNINGSSYSTEM I KLIPPAN
Vi tog gasolpannan ur bruk
i augusti 2017 och ersatte den med
en bergvärmepump som nu förser
hela fastigheten med värme.
Målet är uppnått.

MILJÖRISK 1

MILJÖRISK 2

MILJÖRISK 3

LOKALERNAS UPPVÄRMNING
KAN SKE MED FOSSILA RESURSER.

DE INGÅENDE MATERIAL VI
VÄLJER TILL VÅRA PRODUKTER
SKULLE KUNNA HA EN NEGATIV
PÅVERKAN, BÅDE VAD GÄLLER
MILJÖ OCH HÄLSA.

VÅR VERKSAMHET GER
UPPHOV TILL EN VISS MÄNGD
AVFALL SOM MÅSTE HANTERAS.

Vi minimerar energiförbrukningen
genom att uppfylla högt ställda krav
på isolering och energieffektivitet.
Som alternativ till fossil uppvärmning
kan vi erbjuda olika luftvärmepumpar,
anslutning till fjärrvärme, och
solpanelslösningar.
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Vi väljer våra material med omsorg
och låter oberoende experter
granska och godkänna
våra produkter.

Farligt avfall förekommer endast
i ringa omfattning och tas omhand
av avtalad återvinningsentreprenör.
Övrigt avfall sorteras
och återvinns.

Expandia S3000
– ett hållbart val!

Produktlansering för framtida krav
År 2017 lanserade vi vår mest moderna skolmodul hittills, Expandia S3000.
Hållbarhet, framtidens krav och våra kunders önskemål har helt styrt utvecklingen av S3000.
Vi har inte bara höjt nivån till tre våningsplan, vi har höjt nivån på allt. I princip alla material är
valda med hänsyn till miljön. Golvmaterial och mattor är helt PVC-fria, energisnåla LED-lampor
är standard och vi har installerat smartare dörrar och fönster med väsentligt lägre U-värden.
Dessutom går det att sätta solpaneler på taket för att försörja hela byggnaden med grön el.
I likhet med alla Expandias moduler tillverkas även S3000 i Sverige, vilket bidrar till att vi har
full kontroll över våra hållbarhetskrav i allt från produktion till transport.
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Det är lätt att räkna ut
att barnen blir fler.

EKONOMISK HÅLLBARHET OCH STYRNING
Verksamheten inom Expandia följs noga upp med hjälp av en rad
olika ekonomiska rapporter. Här återger vi de viktigaste rapporterna
som ligger till grund för styrning av verksamheten.
Affärsplan
Expandias affärsplan omfattar fem år och utgör
grunden för vår övergripande och långsiktiga plan
framåt. I affärsplanen finns mål för bland annat
investeringar, resultat och lönsamhet.
Revideringsintervall: vart 3:e år.

Periodiserad årsbudget
Under senhösten tar vi fram en periodiserad
årsbudget för det kommande året. Budgeten
gäller koncernens alla bolag.
Budgeten omfattar investeringsplaner, framför allt
inköp av antal moduler, planerade personalutökningar,
förväntad nyuthyrning och returflöde av moduler
samt övriga expansionsplaner.
Satsningarna tillsammans med ordinarie verksamhet
utmynnar i resultaträkningar för varje kostnadsställe,
liksom i balansräkningar för de enskilda bolagen och
koncernen i sin helhet.
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Uppföljning av den ekonomiska
utvecklingen
Uppföljningen av den ekonomiska utvecklingen gör
vi löpande under året genom olika slags rapportering.

Kvartalsvis uppföljning
Vi gör kvartalsvis en uppföljning av resultat- och
balansräkning på alla rapporteringsnivåer. Rapporten
behandlar utfallet för kvartalet med jämförelse mot
budget och föregående års motsvarande period och
även mot uppsatta helårsvärden i form av budget,
föregående år och rullande 12-månaderstrend.
Kvartalsrapporten kompletterar vi med diagram som
speglar utvecklingen av viktiga relativa nyckeltal.
Viktiga nyckeltal
Personalkostnaderna i relation till omsättning är
ett exempel på ett viktigt relativt nyckeltal. Nyckeltalet ska varken under- eller överstiga ett beslutat
målintervall. Ett för lågt värde riskerar att ge negativa effekter på personalen och ett för högt värde
indikerar att effektiviteten avtagit. Om värdet avviker
gör vi en analys och vidtar åtgärder för att åter hamna
inom målintervallet.

Det svåra är att veta
var de vill gå i skolan.

Beläggningsgrad samt
framgångsrik prissättning
Varje kvartal uppdaterar vi diagrammen över beläggningsgradens utveckling för modulflottan. På samma
sätt gör vi med utvecklingen av den kalkylerade prissättningen i de offerter som leder till avtal. Diagrammen är viktiga underlag för att vi ska kunna styra den
kommande prissättningen av produkterbjudanden
till våra kunder.
Månadsvis uppföljning
Vi gör också en snabb månadsvis uppföljning av
särskilt viktiga ekonomiska och statistiska värden
samt nyckeltal. Dessa omfattar bland annat hyres
intäkter, nyuthyrning, returer, beläggning, modulflottans storleksutveckling och orderingång. Vi
jämför mot budget, föregående år samt rullande
12-månaderstrend, vilken relateras till motsvarande
budgeterade helårsvärden.
Veckovis uppföljning
Veckovis gör vi en rapport över orderingången i antal
moduler. Den innehåller jämförelser i form av flerårs
översikt och även trenddiagram. Vi jämför även
diverse statistiska nyckeltal mot tidigare

perioder såsom genomsnittlig storlek uttryckt
i antal moduler och kontrakterade löptider.

Uppföljning av vår likviditet
Vi följer löpande noga upp likviditeten, dels genom
månatlig uppdatering av årsprognoser och dels
via rullande femveckorsprognoser. Dessa rapporter
är viktiga verktyg för att vi ska kunna planera och
förse verksamheten med rätt dimensionerad finansiering över tid.

Rapporternas målgrupper
I avsnitten ovan framgår vår mest väsentliga rapportering. Rapporteringen som vi upprättar distribueras
internt endast till de som har nytta av den.
Det kan vara en kostnadsställerapport till den kostnadsställeansvarige eller en övergripande rapportering
till alla våra anställda vid ett månadsmöte.
Rapporteringen sker till Expandias ledningsgrupp
och till koncernens olika styrelser. I ledningsgruppen
och styrelsen ligger rapporterna till grund för att följa
utvecklingen, diskutera och analysera densamma,
vilket leder till beslut som genomförs i verksamheten.
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SOCIAL HÅLLBARHET
– MEDARBETARE OCH ARBETSVILLKOR
Vi lägger stor vikt på att våra medarbetare mår bra och har de bästa förutsättningarna
för att fortsätta göra ett bra jobb kombinerat med återhämtning, familj och fritid.

Expandiaandan
– omsorg om varandra
Vår organisation genomsyras av
”Expandia-andan” som uppstått genom
att Expandias grundare, Kjell Sköld, vinnlagt sig om att bara anställa de bästa
medarbetarna. Andan kan bäst beskrivas
som att vi har roligt tillsammans, är genuint
intresserade av varandra, samt stöttar
och prioriterar varandra i alla lägen.

Personalförmånspaket för
en attraktiv arbetsplats
Expandias medarbetare är företagets
främsta resurs. För att behålla vår
personal och kunna rekrytera nya attraktiva medarbetare har vi tagit fram ett
omfattande personalförmånspaket som
innefattar följande:

Langjökull Island, november 2016.
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SOCIALT STÄRKANDE
• Gemensamma aktiviteter såsom
Kick-off och julfest
• Återkommande motionsaktiviteter,
exempelvis Vasastafetten och
företagshockey
• Dagliga gemensamma fikastunder
HÄLSA & TRYGGHET
• Regelbundna hälsoundersökningar
• Sjukvårdsförsäkring
• Sjukförsäkring som ger 90 %
ersättning efter 3 månaders
sjukskrivning
• Företagshälsovård inklusive
krishanteringsstöd
• Nybyggda gym på de två största
kontoren
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år

Trivseln inom Expandia får
betyget 4,7 av 5 i senaste
medarbetarundersökningen
(december 2017).

PENSION & FÖRMÅNER
• Ett av branschens bästa pensionsupplägg
inklusive kostnadsfri placeringstjänst och 		
pensionssammanställning
• Förmånsportal
• Tjänstebil eller finansieringsmöjlighet vid
anskaffning av bil
PERSONLIG FRIHET & UTVECKLING
• Flextid och viss flexibilitet att arbeta hemifrån
• Stora kompetensutvecklingsmöjligheter

Nyanställda tas väl om hand
På Expandia lägger vi stor vikt på att introducera
nyanställda. Alla nya medarbetare genomgår därför
ett omfattande introduktionsprogram oavsett

anställningsform. Programmet omfattar alla
områden i vår verksamhet för att ge medarbetarna
de bästa förutsättningarna att förstå och vara en
del i helheten.

Informerade medarbetare
Kommunikation och information är viktigt i vår
verksamhet. Vi har därför gemensamma kontors
möten varannan månad. En informations-TV finns
på varje kontor vilket innebär att alla nås av samma
information samtidigt. Vår VD skickar varje vecka ut
ett mejl till alla medarbetare som tar upp vad som
händer i organisationen. Ett uppskattat verktyg är
vår webbaserade personalhandbok som vägleder
medarbetaren i frågor kring organisation, anställning
och andra arbetsrelaterade frågor.
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ARBETSPLATSOLYCKA

TILLBUD

1 ST 0 ST
INGEN ALLVARIG SKADA
SOM FÖLJD

INGA TILLBUD
RAPPORTERADE

STÖRSTA
IDENTIFIERADE
ARBETSMILJÖRISKEN:
Periodvis hög arbetsbelastning
till följd av verksamhetens
säsongsmönster.

ARBETSMILJÖN
– GRUNDEN FÖR TRYGGHET
På Expandia arbetar vi systematiskt med vår arbetsmiljö och vår
arbetsmiljöpolicy vägleder hela organisationen. Vi ser till att gällande
lagar följs och bedömer löpande risker i verksamheten. En krisorganisation
finns etablerad för våra medarbetare vid eventuell krissituation.
Arbetsmiljöarbetet leds centralt av vår skyddskommitté . Skyddsronderna som vi utför årligen är
en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Ronderna tillsammans med vår årliga medarbetar
enkät, årliga riskintervjuer och varje enskilt utvecklingssamtal ligger till grund för vårt arbete att vara
branschens attraktivaste och tryggaste arbetsplats.
Arbetsplatsolyckor och tillbud reds ut, sammanställs
och följs upp från centralt håll.

På väg mot ISO-certifiering i arbetsmiljö
I augusti 2018 påbörjar vi vår arbetsmiljöcertifiering
ISO 45001. Det är en del i vår strävan att vara den
bästa och tryggaste arbetsplatsen i branschen.

En god arbetsmiljö är allas ansvar
Alla våra medarbetare har ett eget ansvar att bistå
i det dagliga arbetsmiljöarbetet genom att alltid
rapportera sådant som kan innebära en risk eller
en oegentlighet.
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Etik – integritet
Vi vill att Expandia ska vara en attraktiv arbetsplats
för alla. Med detta följer en organisation och attityd
som präglas av allas lika värde och mångfald.
Vi har nolltolerans kring alla former av diskriminering
och kränkande särbehandling. Varje medarbetare
har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på
arbetet. Arbetssökande och praktikanter ska känna
sig väl bemötta och respekterade. Vi verkar för en
ömsesidig, öppen och rak kommunikation. Vi arbetar
aktivt för att uppnå lika rättigheter och möjligheter
i arbetslivet.
I vår verksamhet finns rutiner för att tidigt fånga
upp signaler på diskriminering eller kränkande
särbehandling. Om det finns tecken ska åtgärder
snarast vidtas och följas upp.

Sjukfrånvaron på
Expandia är glädjande låg.
Siffran gäller
1/1 2017 – 31/12 2017

FALL AV
KRÄNKANDE
SÄRBEHANDLING

0 ST

SJUKFRÅNVARO

INGA FALL
RAPPORTERADE

NYA
MEDARBETARE
Visstidsanställda
är inräknat, dock inte
feriemedarbetare.
Medarbetare som
slutat är 7 st.

Leverantörer som delar våra värderingar

Kompetensutveckling

Vi gör årligen en bedömning av våra huvudleverantörer
utifrån mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö och
arbetsrätt. Genom våra entreprenörsföreskrifter
tydliggör vi vilka krav vi har och vad vi förväntar
oss av dem utifrån våra värderingar.

Våra medarbetare kompetensutvecklas löpande.
Kompetensutvecklingsplanen sätts årsvis för varje
enskild medarbetare. Alla medarbetare utbildas enligt
gällande lag inom arbetsmiljö. För att underlätta för
vår service-, lager- och renoveringsavdelning har vi
har sett till att det alltid finns andra medarbetare på
plats som genomgått truckförarutbildning. Samtliga
projektledare har fallskyddsutbildning och vi har
också påbörjat ett projekt där dessa genomgår en
skyliftsutbildning.

Anti-korruption och mänskliga rättigheter
Alla som har en relation till Expandia ska vara medvetna
om att företagets rykte och varumärke skadas om
korruption förekommer i verksamheten. Expandia har
ej identifierat några områden där väsentliga risker
föreligger avseende korruption men en översyn av
våra riktlinjer pågår för att tydliggöra vårt ställningstagande. En riskkartläggning gällande mänskliga
rättigheter kommer att genomföras och vi arbetar
med att även uprätta en policy inom det området.

Vi genomför löpande utbildningar för våra medarbetare,
när vi anser att behov uppstår. Under hösten utbildades
majoriteten av våra medarbetare i entreprenadjuridik.
Samtliga fick även utbildning i trafiksäkerhet där
halkkörning ingår som en del i att få det bättre, roligare
och tryggare på jobbet.

Inget kollektivavtal
Vi är inte anslutna till något kollektivavtal, men
vi strävar efter att erbjuda alla medarbetare
motsvarande eller bättre anställningsvillkor.
EXPANDIAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017
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GRI-INDEX
UPPLYSNING

BESKRIVNING

KOMMENTAR

SIDA

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR
STRATEGI OCH ANALYS
G4-1

VD har ordet

4-5

ORGANISATIONSPROFIL
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

Organisationens namn
Viktigaste varumärkena, produkterna och
tjänsterna
Lokalisering av organisationens huvudkontor
Viktiga länder där organisationen är verksam
Ägarstruktur och organisationsform
Marknader som organisationen är verksam på
Den redovisande organisationens storlek
Antal anställda
Andel av personalstyrkan som omfattas av
kollektivavtal
Organisationens leverantörskedja

3
3

Redovisar ej uppdelat per kön, region och villkor.
Inte anslutna til något kollektivavtal.

8-11

Väsentliga förändringar av organisationens
struktur, storlek och ägande.
Tillämpning av försiktighetsprincipen
Externa principer eller andra initiativ som
organisationen stödjer
Medlemskap i organisationer

3
3
3
3
3
3
18-19

4-5
12
Ej aktuellt.
Ej aktuellt.

VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

Koncernbolag som omfattas av redovisningen
Process för definition av innehållet
Väsentliga aspekter som har identifierats
Avgränsningar inom organisationen för
väsentliga aspekter
Avgränsningar utom organisationen för
väsentliga aspekter
Förändringar av tidigare redovisad information
Väsentliga förändringar av redovisningens
avgränsningar och omfattning

2
6-7
7
Se index för respektive upplysning.
Se index för respektive upplysning.
Ej aktuellt.
Ej aktuellt.

KOMMUNIKATION MED INTRESSENTER
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

Intressentgrupper som organisationen har
kontakt med
Princip för identifiering och urval
Tillvägagångssätt vid kommunikation med
intressenter
Viktiga frågor som lyfts via kommunikation
med intressenter

6-7
6-7
6-7
6-11,
13

REDOVISNINGSPROFIL
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

Redovisningsperiod
Datum för publicering av den senaste
Ej aktuellt.
redovisningen
Redovisningscykel
Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll
Redovisning i enlighet med GRIs riktlinjer och
GRI index
Policy och tillämpning beträffande externt
bestyrkande

2

2
2
2
21

BOLAGSSTYRNING
G4-34
G4-56

Redogörelse för bolagets bolagsstyrning
Etik och integritet
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14-15
18-19

UPPLYSNING

BESKRIVNING

KOMMENTAR

SIDA

För ytterligare information, se vår årsredovisning.

14-15

För ytterligare information, se vår årsredovisning.

14-15

SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR
EKONOMI
G4-EC1
G4-EC8

Kontroll över utvecklingen av ekonomiskt
resultat
Indirekt ekonomisk påverkan

MILJÖ
G4-EN29

Lagefterlevnad Miljö

6

G4-EN1

Materialanvändning

9, 11

G4-EN3

Energieffektivitet och användning av förnyelse- Energianvänding för Expandias verksamhetskontor
bar energi i verksamheten och för produkter och redovisas i tabellen. Elförbrukningen i Expandias
tjänster som tillhandahålls.
uthyrda moduler styr kunderna själva.
Solpanelsanäggningen i Västerås genererade 48727
kWh under 2017.
Aktiva åtgärder för att minska avfall, inklusive
Tabellen gäller endast Expandia Moduler AB.
farligt avfall under produktion och i den löpande
verksamheten
Leverantörskontroll Miljö

12-13

G4-SO8

Lagefterlevnad sociala aspekter

6

G4-LA6
G4-LA11
G4-LA14
G4-PR2
G4-PR5

Främjande av fysisk och psykisk hälsa
Kompetensutveckling och personlig utveckling
Leverantörskontroll Sociala aspekter
Kunders hälsa och säkerhet
Uppföljning och åtgärder för att öka kundnöjdhet

16-17
12-13
10
6-11
6

G4-EN23

G4-EN32

11

10

SOCIALT

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Expandia Moduler AB, org.nr 556345-7687
UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 5 juni 2018

Ernst & Young AB				Olof Andersson
Mikael Sjölander				Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor			
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EXPANDIA MODULER AB är Skandinaviens ledande leverantör när det gäller uthyrning
av flyttbara lokaler, så kallade paviljonger, för skola, förskola, kontor och boende.
Totalt äger och förvaltar Expandia över 500 000 kvm flyttbara lokaler och företaget
har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Med närmare 400 000 kvm lokaler
ämnade enbart för segmentet förskola och skola är Expandia marknadsledande
i hela Europa inom den kundkategorin.

22 | EXPANDIAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

