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HÅLLBARHETSRAPPORT 2021
Rom byggdes inte på en dag. Och inte alls 
i moduler. Men vi arbetar ständigt med att 
förbättra oss som arbetsplats, hyresvärd  
och leverantör. Ett steg i taget.
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SVANENMÄRKT

Om hållbarhetsrapporten
Denna hållbarhetsrapport sammanfattar Expandia Moduler ABs (Org. nr 556345-7687) hållbarhetsarbete  
under 2021 och är den femte som upprättats. Redovisningen sker årligen och omfattar våra verksamhets-

länder: Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den här rapporten har förberetts i enlighet med  
GRI Standards på nivå Core och GRI-index återfinns på www.expandia.se  

Alla redovisade belopp i denna rapport är i Svenska kronor (SEK).

Kontaktperson: 
Mathias Johansson, mathias.johansson@expandia.se

VIKTIGA HÄNDELSER

SÄLJKONTOR UMEÅ
Norrland är i tillväxt och Expandias 
tillfälliga lokaler behövs snabbare 
än någonsin. Ett säljkontor i Umeå 
startas upp för att öka den lokala 

närvaron i Norrland. 

VÄRMESTUGA ÅT HEMLÖSA
Malmö Stadsmission är i akut 
behov av lokaler och Expandia 

erbjuder en tidigare förskola som 
värmestuga åt hemlösa.

SLEMMESTAD BRYGGE
Under tiden som en helt ny stads-

del byggs upp bildar Expandias 
moduler ett tillfälligt köpcentrum i 

utkanten av området.

OUTLET-LANSERING
Expandia lanserar en sida på 

hemsidan där begagnade moduler 
säljs. Ett led i att återbruka det 

som inte längre hyrs ut. 

NYA TJÄNSTER TILLSÄTTS
Nya marknader och en osäker  
omvärld skapar behov av ny 

kompetens. Strategiska tjänster 
inom IT och inköp tillsätts för att 
utveckla rutiner inom områdena. 

LÄGENHETER ÅT FLYKTINGAR
Kriget i Ukraina skapar behov av 
bostäder för flyktingar. Expandia 
erbjuder, i mars 2022, Västerås 

kommunala bostadsbolag Mimer 
att låna fyra modullägeheter för 
att ta emot flyktingar i Västerås.
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DET HÄR ÄR EXPANDIA

Expandia grundades 1989. Vi startade i liten skala och har genom åren vuxit till ett av 
Nordens största företag vad gäller uthyrning av flyttbara lokaler. Expandia bedriver  
verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Västerås. 

Verksamheten inom Expandiakoncernen bedrivs i Expandia Moduler AB samt i dotter-
bolag i respektive land och styrs ytterst av moderbolagets styrelse som sammanträder 
fyra gånger om året. Expandia ägs av familjen Sköld som också representeras av två 
medlemmar i styrelsen. 

Vår affärsidé är att erbjuda uthyrning av verksamhetsanpassade lokaler för kontor, skola, 
förskola samt vård och boende vid tidsbegränsat behov. Expandia ska vara kundernas 
förstahandsval när det gäller hyra av flyttbara lokaler, genom att erbjuda kunderna verk-
samhetsanpassade standardlösningar. Vår verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt 
vilket innebär att miljö-, ekonomi- och sociala aspekter beaktas i alla processer.

Vårt erbjudande innefattar, förutom uthyrning av moduler, även kompetens gällande 
ritningar, bygglov, etablering och avetablering. Expandias sköter också löpande underhåll 
och service av våra moduler. 

Expandia arbetar också löpande med att skapa samhällsnytta genom att stötta företag 
och organisationer som arbetar för och med människor. Expandiakoncernen stöttar 
Barncancerfonden, Cancerfonden och BRIS. I respektive land stöttar organisationen 
flera idrottslag inom exempelvis basket och hockey.

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.

EXPANDIAS FEM FOKUSOMRÅDEN

 SKOLA FÖRSKOLA KONTOR BOENDE VÅRD

9001 - Kvalitet
14001 - Miljö

45001 - Arbetsmiljö

20 691 moduler
Total lokalyta på 595 900 kvm

HÖGSTA 
KREDITVÄRDIGHET

I 21 ÅR

FINANSIERING
KONCERN 2021

Eget kapital koncern:
1 886 MSEK

Balansomslutning koncern
2 582 MSEK

OMSÄTTNING  
KONCERN 2021

1 070 MSEK

varav moderbolaget
877 MSEK

ANTAL ANSTÄLLDA
(31 december 2021)

82
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För Expandia präglades 2021 av kreativitet och 
innovation kring nya användningsområden för våra 
produkter. Vi har i dag en stor tillgångsmassa på 
cirka 21 000 moduler och under året började vi att 
titta på nya segment, som exempelvis olika former 
av boenden. De stora infrastruktursatsningarna, som 
näringslivet genomför i norra Sverige, skapar ett stort 
behov av flexibla boenden och andra typer av lokaler. 
Många människor kommer att behövas för att bistå 
med kompetens och specialistkunskap inom dessa 
projekt och de kommer att behöva tillfälliga boenden 
på etableringsorterna. Detta 
sker samtidigt som de flesta 
av de orter som berörs av 
infrastruktursatsningar redan 
har brist på bostäder. Här kan 
Expandia bidra med att hitta 
snabba lösningar genom att konvertera existerande 
moduler, framför allt förskolemoduler, till boenden. 
Vi har cirka 2 500 moduler i vårt lager, och förskole-
modulerna är i majoritet då efterfrågan på just dessa 
minskat kraftigt de senaste åren. 

Under året har vi också startat ett samarbete med en 
fabrik som förädlar stommarna i begagnade moduler 
för att använda dem i produktion av nya nyckefärdiga 
villor. Detta är ett annat exempel på ett nytt använd-
ningsområde för våra produkter.

Utmanande prissättning
En stor utmaning för oss har varit prissättningen på 
marknaden. Det har varit en enorm prispress under 
2020 och 2021, särskilt vad gäller priset kopplat till 
offentliga upphandlingar. Det beror delvis på att bran-

schen har 
haft stora 
returer un-
der några år 
när många 
hyreskon-

trakt löpt ut och stora lager därför har byggts upp. 
Prispressen kommer att få effekter även på lång sikt 
då hyresavtalen i branschen löper på flera år. För att 
kompensera har vi försökt jobba kreativt med olika 
idéer och nya lösningar kring våra avtal. 

Från slutet av 2021 har vi märkt av stora prisökningar 
på exempelvis virke, köks- och vitvaror. Vi har ock-
så haft problem med leveranser av vissa ingående 
komponenter, något som ökat under början av 2022 
på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Hittills har 
vi dock klarat att uppfylla våra leveranser, även om det 
har medfört ökade kostnader för oss.

Tvingas tillbaka till vägtransporter
I början av 2022 bröt Green Cargo avtalet med Expan-
dia gällande transporter av moduler på järnväg till de 
norra delarna av 
Sverige. Bakgrun-
den är att Green 
Cargo har fått 
hårdare krav på 
sig från sin ägare 
staten att effektivisera verksamheten. Expandias 
leveranser är svårplanerade för Green Cargo då våra 
beställningar inte kommer i en jämn takt utan är styrt 
av våra kunders behov och genomförda affärer. Att 
Green Cargo nu brutit avtalet utan föregående dialog 
med oss innebär att vi kommit i kläm och olyckligtvis 
slår det mot Expandia på flera sätt, inte minst genom 
att våra utsläpp kommer att stiga till följd av att vi får 
återgå till att transportera på väg. 

Nya regelverk ställer hårda krav
De nya uppdaterade regelverken, som BBR29, ställer 
hårda krav som 
innebär en ut-
maning för hela 
branschen och 
som driver kostna-
der. Lagstiftaren 
har inte tagit hänsyn till branschens specifika förut-
sättningar, att det inte är en byggnad som ska stå i 
100 år, utan att det handlar om tillfälliga lokaler som 
ska stå i cirka tre år. Det blir en stor miljöpåverkan på 
förhållandevis kort tid när modulerna löpande måste 
anpassas efter allt hårdare kravställningar och en stor 
mängd material därför måste bytas ut. En komplice-
rande faktor är också att det ofta ställs varierande 
krav i olika kommuner. 

Många nya användningsområden framöver
Utöver infrastruktursatsningar i norra Sverige, som 
vi tror kan ha positiv påverkan på vår affär framåt, är 
äldreboenden ett segment där vi ser att våra produk-
ter skulle kunna komplettera vid ökade behov samt 
vid kommande upprustningar av befintligt bestånd. 
Vi ser dock, precis som med skolor och förskolor för 
tjugo år sedan, att det behövs en värderingsförskjut-
ning hos potentiella kunder, och en förståelse för att 
våra tillfälliga byggnader inte är sämre än en fastig-
het byggd traditionellt. Det skulle också vara möjligt 

att vara ännu mer 
flexibel i valet av mil-
jöer och platser där 
modulerna placeras. 
I och med att det 
är tillfälliga lösning-

ar skulle äldreboenden kunna etableras på sådana 
platser som normalt inte får bebyggas, till exempel vid 
sjönära mark eller i en ljuvlig park. 

År 2022 har börjat med förskräckliga händelser i Eu-
ropa. Rysslands invasion av Ukraina har skapat behov 
av bostäder för ukrainska flyktingar även i Sverige. 
Expandia försöker att bidra på olika sätt och i mars 
erbjöd vi Västerås kommun att låna fyra modulläge-
heter för att ta emot flyktingar. Framåt ser vi också 
kommande behov av skolor och förskolor för barn 
och omsorg, när de nyanlända familjerna och barnen 

väl är på plats i vårt 
samhälle.

Osäkerheten i vår 
omvärld gör att öns-
kan att kunna träffa 

våra kunder och partners samt umgås med kollegor 
och medarbetare igen blivit allt starkare. Digitala lös-
ningar har varit helt avgörande under pandemin men 
det personliga mötet och att göra saker tillsammans 
är mycket viktigt. 2022 är ett år där vi ska bygga vårt 
redan starka team ännu starkare – medarbetare, 
kunder och leverantörer - tillsammans. 

VD HAR ORDET

2022 är ett år där vi 
ska bygga vårt redan 

starka team ännu starkare  
– medarbetare, kunder och  
leverantörer - tillsammans. 

Det har varit en enorm prispress under 
2020 och 2021, särskilt vad gäller priset 
kopplat till de offentliga upphandlingarna.

Expandia försöker att bidra på olika sätt och i 
mars erbjöd vi Västerås kommun att låna fyra 
modullägeheter för att ta emot flyktingar.

I och med att det är tillfälliga lösningar skulle 
äldreboenden kunna etableras på sådana 
platser som normalt inte får bebyggas.

Jonas Wallstedt
VD, Expandia Moduler AB



8  |  EXPANDIAS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021  EXPANDIAS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021  |  9

med kunderna sker på flera sätt, exempelvis genom 
avtalsuppföljningsmöten, byggmöten, mässor och 
konferenser. Expandia genomför även en årlig kundun-
dersökning.

Produkterna som Expandia levererar till samhället om-
fattas av höga lagkrav inom flera områden och behovet 
av att driva frågor i samverkan har blivit än mer tydligt 
de senaste åren. Specifika frågor som rör hela bran-
schen lyfts gemensamt inom branschorganisationen.

Årligen genomförs medarbetarsamtal och medarbe-
tarundersökning, något som utvecklats under 2021 
med ett ökat fokus på engagemang. Finansiell rap-
portering sker löpande och för långivare genomförs 
enskilda möten med huvudfinansiär. Ägarfamiljen är 
representerad i styrelsen.

RAMVERK FÖR HÅLLBARHET
Expandia erbjuder bostäder och lokaler som snabbt möter uppkomna behov. Genom detta bidrar vi till ett 
mer inkluderande samhälle. I samarbete och partnerskap med olika intressenter strävar vi alltid efter att driva 
verksamheten resurseffektivt, genom cirkulära materialflöden och med låg klimatpåverkan. Detta är nyckeln 
för fortsatt hög takt i omställningsarbetet. Expandias värdeord är Trygghet, Engagemang och Gemenskap. 
Värdeorden speglar hur vi arbetar samt vad vi förväntar oss av dem vi samarbetar med. 

Aktiv dialog med intressenter
Expandia har länge bedrivit en aktiv dialog med intres-
senter för att säkerställa att produkter och arbetssätt 
är relevanta. Expandia strävar efter att samverka med 
kunder, användare, medarbetare, leverantörer såväl 
som beslutsfattare och intresseorganisationer. Aktiva 
dialoger med intressenter skapar en kontinuerlig kom-
petenshöjning inom hållbarhetsfrågorna. Dialogerna 
bidrar även till en större förståelse kring området som 
ger möjlighet till gemensamma målsättningar, vilket är 
en framgångsfaktor.

Under 2021 har leverantörssamarbetet fördjupats inom 
klimatområdet då Expandia inlett en diskussion med 
flertalet leverantörer kopplat till produkter och deras 
miljö- och klimatpåverkan igenom livscykeln. Dialog 

EXPANDIAS MÅL OCH RESULTAT

Område Målsättning för koncernen Resultat 2021 Bidrag till Globala målen

Kundnöjdhet
Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 
80 % + följer rekommendationsviljan 
(NPS)

NKI 82.6. 
NPS 98 %

Nöjda hyresgäster i sund 
inomhusmiljö

Nöjd Hyresgäst Index (NHI) minst 70 % 
+ följer rekommendationsviljan (NPS)

2022 ska kemikalier med hälso- eller 
miljöpiktogram ha ersatts eller fasats ut.

NHI 71,9
NPS 80 %

Genomgång av kemika-
lier med faropiktogram 
samt riskanalys för 
kemikalier som behålls 
har genomförts. 

Under 2021 har tio 
kemikalier fasats ut. 

Minska vårt eget klimatav-
tryck (basår 2019) 
scope 1 & 2

Från 2025 ska alla person- och service-
bilar som köps in vara miljöbilar och får 
ej drivas med fossilt bränsle

Sänka vår energiförbrukning

89 % på Sverigenivå 
och 75 % på koncern-
nivå

Målsättning under 2022

Minskad klimatpåverkan
del av scope 3

2023 ska klimatpåverkan per nypro-
ducerad modul ha minskat med 30% 
(basår 2019)

CO2-utsläpp per transporterad mil ska 
halveras till 2025 (basår 2019)

Minskad klimatpåverkan kopplat till 
avfall (basår 2019)

Utredning pågår

Utredning pågår

Målsättning under 2022

Cirkularitet och resursan-
vändning

År 2024 ska samtliga ingående 
byggprodukter vid nyproduktion ha en 
livslängd om minst 15 år.

Utredning pågår

Säkerhet och hälsa
Noll allvarliga olyckor med frånvaro för 
Expandias medarbetare, entreprenörer 
och leverantörer

3 arbetsplatsolyckor  
(2 i leverantörsledet)

Engagerade medarbetare Engagerade medarbetare och hög 
rekommendationsvilja (eNPS)

Engagemangsindex: 
76,15. eNPS: 86 %

Affärsetik
Alla inkommande ärenden via vissel-
blåsarkanalen hanterade och åtgärdade 
enligt uppsatt regelverk

Inga inkomna ärenden

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Expandias väsentliga hållbarhetsfrågor är de som berör verksamhetens ekonomiska, sociala och 
miljömässiga påverkan. En väsentlighetsanalys genomfördes med hjälp av extern konsult 2021 
och analysen omfattar hela bolaget, dvs marknaderna i Sverige, Finland, Norge och Danmark. 

Expandias produkter
• Flexibla lokaler för att möta 
 samhällsbehov i förändring
• Sund inomhusmiljö
• Materialanvändning
• Kemikalieanvändning

EXPANDIAS VÄSENTLIGA FRÅGOR

Expandia som bolag
• Hälsa och säkerhet, arbetsmiljö,  
 antidiskriminering samt arbetares  
 rättigheter och arbetsvillkor i  
 leverantörsledet
• Regelefterlevnad
• Affärsetik inklusive anti-korruption  
 och anti-konkurrensbegränsning
• Datasäkerhet

I hela värdekedjan
• Klimatpåverkan 
• Mänskliga rättigheter

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

• Kvalitets-, miljö- och  
 arbetsmiljöpolicy
• Integritetspolicy
• Policy för jämställdhet  
 och likabehandling

CENTRALA POLICYER  
INOM HÅLLBARHET:
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MÖJLIGGÖR FLEXIBLA LOKALLÖSNINGAR

Flexibla och samhällsnyttiga lokaler
När ett lokalbehov uppstår kan en modullösning, 
anpassad till verksamheten och dess unika behov, 
vara på plats med kort varsel. När behovet av lokaler-
na inte längre finns, monteras de ned och marken kan 
användas för annat ändamål. Just flexibiliteten är en 
stor fördel med modulerna. 

Själva idén med tillfälliga lokaler är att de ska fungera 
minst lika bra som permanenta. Dagens modullös-
ningar håller också samma kvalitet som permanen-
ta bostäder. Kraven på byggteknik, ventilation och 
energieffektivitet är lika höga på moduler som på de 
permanenta modulhus som byggs idag. Dagens mo-
duler har dessutom en så god komfort att de verkligen 
känns som en permanent byggnad. Det handlar om 
en utveckling av bland annat design, ljuddämpning, 
materialval och byggteknik. 

Möter ett akut lokalbehov
Moduler är redan nödvändiga planeringsverktyg för 
kommunerna gällande skolor och förskolor. Det är 
vanligt att det uppstår lokalbehov som behöver han-

teras med kort varsel. Det kan handla om att en skola 
behöver extra utrymmen när antalet elever ökar. Det 
är svårt för kommunerna att långt i förväg bedöma 
elevgruppernas storlek och veta hur stora lokaler som 
kommer att behövas. Modulerna anpassas för de 
exakta behoven och för den särskilda utrustning som 
behövs för exempelvis lektionssalar för hemkunskap, 
slöjd och NO-ämnen.

Det blir allt vanligare att kommuner hyr kompletta 
tillfälliga skolor med slöjdsalar, bibliotek, storkök 
och omklädningsrum med duschar, under tiden som 
den permanenta skolan renoveras eller byggs om. I 
dessa projekt kan det handla om så många som 200 
moduler. Många av skolorna som byggdes i Sverige 
under 1970-talet är nu så gamla att de behöver total-
renoveras eller helt byggas om. När det samtidigt är 
fullt i skolorna går det inte att omlokalisera. Tack vare 
moduler kan verksamheten fortlöpa opåverkad under 
tiden renovering eller nybygge pågår. Trots omfat-
tande projekt färdigställer Expandia en hel skola på 
väldigt kort tid.

Modulerna är mycket uppskattade och många skolor 
och förskolor använder dem i många år. Expandias 
nya moduler har extra gedigna golv och förbättrad 
byggteknik i väggarna, vilket dämpar vibrationer och 
skapar en mycket lugn ljudmiljö. Produktförbättringar 
görs också löpande med ljus, akustik och ventilation, 
vilket är en viktig aspekt i dessa miljöer. 

När en modulskola inte längre behövs, monteras den 
ned och fraktas till nästa plats. Både moduler och 
inredning återanvänds så långt det är möjligt. Förbätt-
ringar och uppfräschningar görs innan modulen tas 
över av nästa användare.

När samhället utvecklas och verksamheter förändras uppstår ofta nya och andra behov  
än vad existerande lokaler är anpassade för. Dessa behov behöver lösas snabbare än vad  
ordinarie byggprocesser kan hantera. Här kan moduler göra stor samhällsnytta. 

Stöttar industrisatsningarna i norr
Expandias kundunderlag består till övervä-
gande del av kommuner även om trenden 
går mot ökad andel privata kunder. Ett 
exempel är de stora industrisatsningarna i 
norra Sverige som visat intresse för både 
kontor och boenden, främst entrepre-
nörsboenden i form av korridorboenden. 
Här ska stora verksamheter byggas upp 
på kort tid, och mycket av arbetskraften 
kommer att vara tillfälligt inflyttad perso-
nal under bygg- och uppstartstiden. Olika 
typer av behov kan tillgodoses snabbt 
och effektivt. När behoven förändras kan 
modulerna, på ett enkelt sätt, flyttas vidare 
och marken kan sedan användas till annat. 
Att modulerna är en del i ett mer cirkulärt 
och hållbart kretslopp, passar också väl in, 
då dessa stora industriprojekt syftar till att 
minska klimatpåverkan och verka för ett 
mer hållbart samhälle. 

Brist på äldreboenden i över 100 kommuner
Äldreboenden är ett annat exempel där Expandias 
moduler kan göra stor samhällsnytta. Gruppen 80+ 
väntas växa till en rekordstor grupp de närmsta tio 
åren, från dagens cirka 530 000 till närmare 800 
000 personer enligt SCB. Många nya äldreboenden 
behövs därför för att möta kommande behov, över 
500 äldreboenden mellan åren 2020 och 2026, 
enligt en analys från Finansdepartementet.

Byggtakten är dock inte så hög. De senaste upp-
gifterna från Boverket visar att 109 av landets 290 
kommuner har brist på särskilda boendeformer för 
äldre som behöver extra stöd. Expandia anser att 
moduler kan vara en del av lösningen på boende-
frågan när 40-talisterna behöver äldreboenden, 
precis som moduler blev räddningen när många 
kommuner behövde tillfälliga förskolor åt de stora 
barnkullarna i början av 2000-talet. Moduler kan anpassas för många olika typer och varianter av bostäder. 

Det finns produkter som är särskilt utvecklade för olika former av 
vårdboenden med extra breda korridorer och stora toaletter.  
LSS-boenden är ett exempel på vårdboende där dessa moduler 
fungerar utmärkt. 

Med nya verksamheter växer behoven av snabba och tillfälliga lokaler också 
inom det privata näringslivet. 



ÅRETS NKI

82,6
(81,4 2020)

98%
AV VÅRA KUNDER SKULLE 

REKOMMENDERA OSS TILL ANDRA
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Innovativa och nya produkttyper
En viktig del i Expandias omställning de senaste åren 
är att gå från en konservativ bransch med produk-
ter som styrts mycket av pris och funktion, mot en 
bransch där kundkrav och andra typer av krav ökar. 
Vikten av att arbeta nära kunden har blivit tydligare.
Kunden förklarar förutsättningar och Expandia får 
möjlighet att presentera lösningar. Moduler fyller en 
viktig funktion som snabb lösning vid hastigt uppkom-
na behov, men då behöver produkten också kunna 
möta dagens alla krav. Detta har gjort Expandia till ett 
mer innovativt bolag, med en diversifierad modulflotta 
och med fler produkttyper. Också delvis med andra 
typer av kunder. En viktig del i detta arbete har varit 
att öppna upp för mer innovation och tankar kring 
användningsområden för modulerna. 

En tydlig trend just nu är att affärerna blir större i 
omfattning; Expandia levererar helhetslösningar för 
exempelvis sjukhus eller skolor. 

Det finns flera exempel på nya verksamhetsområden 
som Expandia tagit sig an under 2021. Ett av dem är 
via ett samarbete med en villaleverantör som köper in 
Expandias stommar och sedan tillverkar nyckelfärdiga 
hus baserat på dem. Det är ett bra sätt att säkerställa 
att stommarna fortsätter att leva och att inte kassera 
sådant som inte längre kan användas. 

Nöjda kunder och hyresgäster
Expandia arbetar löpande och systematiskt med att 
följa upp kund- och hyresgästnöjdhet. Under 2021 
genomfördes en NKI-mätning som besvarades av 
kunder respektive hyresgäster till Expandia. För årets 
undersökning har en ny leverantör upphandlats och 
undersökningen omarbetats. Redovisat utfall bakåt 
i tiden har därför räknats om, baserat på den nya 
undersökningens parametrar. 

Undersökningen skickades till 653 kunder som teck-
nat avtal med Expandia i Sverige, Norge och Dan-

mark. Svarsfrekvensen på koncernnivå var 32 % (31 % 
2020) och resultatet landade på ett NKI på 82.6 (81.4 
2020). Rekommendationsviljan, vilket är ett nytt nyckel-
tal för Expandia, låg på höga 98 % på koncernnivå. 

Hyresgästundersökningen skickades ut under sam-
ma period till 718 hyresgäster i Norge och Sverige. 
Svarsfrekvensen på koncernnivå var 28 % (26 % 2020) 
och resultatet landade på ett NHI på 71,9 (67.6 2020). 
Rekommendationsviljan hos Expandias hyresgäster 
låg på 80 %. 

Moduler när andra lokaler inte finns att tillgå
Moduler kan också göra nytta när det uppstår akuta 
problem och när det samtidigt kan vara svårt att hitta 
andra samarbetspartners. Ett exempel är de moduler 
som tidigare använts som extralokaler av en förskola 
i Malmö, som nu fungerar som en värmestuga åt sta-
dens hemlösa. Värmestugan drivs genom ett Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) där Skåne Stadsmission, 
Röda Korset Malmökretsen, Svenska kyrkan Malmö 
samt Fryshuset tillsammans med Malmö stad erbjud-
er natthärbärgen åt stadens behövande. Varje natt, 
från december till april, besöks värmestugan av 30-50 
personer. Organisationerna hade tidigare fått flera nej 
från fastighetsägare med tomma lokaler.

Nya verksamhetsområden växer fram. Ett exempel är samarbetet med en villaleverantör som köper in Expandias stommar och sedan 
tillverkar nyckelfärdiga hus baserat på dem.

En relativt ny kundgrupp är vårdcentraler och sjukhus där Expandias 
lösning, i pandemins efterdyningar, möter ett behov av enpatientrum 
som är smittsäkrare och har högre patientintegritet än de fler- 
patientrum som de ersätter.

En ny kundgrupp för Expandia under 2021 är bygg- och entrepre-
nörsföretag. Vid stora infrastrukturprojekt finns behov av tillfälliga 
boenden för de som arbetar i projektet eller bättre projektkontor för 
de anställda när entreprenadtiderna är långa. 
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SUND INOMHUSMILJÖ 

Expandias lokaler byggs oftast för att skapa tillfälliga 
lösningar under en begränsad period, men för de som 
använder och vistas i lokalen ska den kännas lika väl-
komnande och säker som om det vore en permanent 
byggnad. Eftersom många moduler används som 
förskolor, skolor och äldreboenden är en säker och 
hälsosam inomhusmiljö av högsta vikt. 

Både material och kemikalier som används i bygg-
nader har en potentiell påverkan på både hälsa och 
miljö. Under 2021 har Expandia därför börjat använda 
en ny utvärderingsrutin i samband med införandet av 
nya produkter. Rutinen bygger vidare på det arbete 
som Expandia utförde under 2020 och som resulte-
rade i en rapport över ingående material och kompo-
nenter i modulerna. Påverkan på inomhusmiljön är en 
central parameter i utvärderingen och byggnadsma-
terial, installationer, möbler och färdiga produkter ska 
klara uppsatta krav. Här ingår bland annat emissions-
mätningar, utlakningstester och analys av eventuella 
bindemedel som används.

För Expandia är det av yttersta vikt att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö i modulerna. 
Både material och kemikalier har en potentiell påverkan på hälsan såväl som på miljön. Under 
2021 har en större insikt i materialfrågor uppnåtts och vi har fortsatt att arbeta utifrån den 
rapport som togs fram 2020 gällande ingående material och varor i Expandias produkter. 

Kemikalieanvändningen minskar
Arbetet med att implementera en central styrning av 
kemikalieanvändningen inom koncernen, samt att 
minska antalet kemikalier, har fortsatt under 2021. 
Även om mängden använda kemikalier inom Expan-
dias verksamhet inte är stor, och till större del sker i 
fabrikernas tillverkningsled, är kontroll på användning-
en betydelsefull för att säkra en sund inomhusmiljö. 

EcoOnline har, sedan Expandia började använda sys-
temet 2020, implementerats i hela koncernen. Under 
2021 har vissa anpassningar gjorts. Hänsyn har tagits 
till varje lands specifika områdeskrav och tillgången 
till olika alternativ på marknaderna har säkerställts för 
samtliga kemikalier på listan. Verksamma entreprenö-
rer i de länder där Expandia bedriver verksamhet har 
nu tillgång till kemikalielistor via EcoOnline och vet vil-
ka kemikalier som får användas när de utför uppdrag i 
Expandias moduler. 

Utöver styrning av kemikalieanvändning är en del av 
arbetet även inriktat på substitution. Varje år görs en 
genomgång av kemikalielistan där varje kemikalie ut-
reds om den kan ersättas mot något mindre skadligt 
eller tas bort helt. Under 2021 har Expandia tagit bort 
10 kemikalier från listan. Detta arbete fortsätter som en 
del av ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete.

Målet är att Expandias produkter ska bli ännu säkrare 
för både hälsa och miljö under hela livscykeln, från till-
verkning till användning, och slutligen när de återvinns 
eller blir avfall. 

5 SAKER VI BRYR OSS EXTRA MYCKET OM

VENTILATION
Bra luft gör dig fokuserad och 
skärpt. Därför har våra moduler mo-
derna ventilationsanläggningar med 
hög kapacitet och jämn spridning. 
Detta skapar en ren och frisk luft för 
bästa möjliga fokus. Ventilationsan-
läggningen har dessutom möjlighet 
till närvarostyrning, CO2-kontroll och 
övervakning via molnet.

AKUSTIK
En behaglig ljudmiljö och möjlighet 
till tysta rum är viktigt för koncen-
trationen. Med genomgående solida 
material och ytskikt med högpres-
terande ljudabsorption har vi skapat 
en miljö med god akustik som bidrar 
till en lugn och trivsam atmosfär 
för alla.

LJUS
Rätt ljus gör dig pigg och alert! 
Därför har vi designat fasaden med 
hög andel ljusinsläpp för att skapa 
en luftig och ljus atmosfär. Möjlighet 
finns till dimbara LED-armaturer 
med 4000K för att skapa en dags-
ljuskänsla även under mörka dagar. 
Dessa ger även möjlighet att kunna 
anpassa ljusstyrkan efter behov.

ENERGIEFFEKTIVITET
Energieffektivitet är något vi ständigt 
har i fokus, både för miljön och för 
ekonomins skull. Men också för 
att du ska trivas när du nyttjar våra 
moduler. Flera uppvärmningsformer 
finns som alternativ, exempelvis 
värmepumpar eller varför inte ett till-
skott av solenergi genom solpaneler 
på taket?

SÄKERHET
Alla moduler är svensktillverkade 
och konstruktionen brandprovad 
och dimensionerad efter gällande 
myndighetskrav. Det gör att vi med 
säkerhet kan erbjuda er en lösning 
som både ni och vi kan vara trygga 
med.

System och märkningar hjälper oss 
Expandia använder enbart kemikalier som är EC1- 
respektive M1-märkta. Syftet är att ge vägledning vid 
materialval för att främja en så hälsosam inomhus-
miljö och ett så högt skydd för hälsan som möjligt. 
M1 är en klassificering för byggprodukter med syfte 
att säkra god luftkvalitet inomhus. Produkter med 
märkningen EC2, EC1 eller EC1 plus är klassade uti-
från EMICODE, ett klassificeringssystem som utarbe-
tats inom den tyska byggproduktbranschen. Systemet 
består av standarder och strikta 
byggkriterier som gör det möjligt 
att utvärdera och jämföra hur 
mycket, och vilken typ av, flyktiga 
ämnen en produkt avger. 
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Vikten av engagerade medarbetare
Under 2021 utvecklades Medarbetarundersökning-
en, NMI, med ett medvetet fokus på engagemang. 
En ny undersökning genomfördes, där det utöver 
sedvanliga frågeområden även redovisas ett ledar-
skapsindex för chefer med minst fem underställda, 
samt ett engagemangsindex för de anställda. Med 
utgångspunkt i ledarskapsindex får respektive chef 
ett bättre verktyg att utveckla sitt ledarskap. Både 
ledarskapsindex och engagemangsindex var höga. I 
NMI-undersökningen ställdes också frågan om man 
skulle rekommendera Expandia som arbetsgivare 
vilket 86 % av de anställda svarade ja på. Engagerade 
medarbetare är en mycket viktig framgångsfaktor för 
Expandias fortsatta utvecklingsresa.

Under året har även en ny mall för medarbetarsamtal 
tagits fram. Både denna och den nya NMI-undersök-
ningen har en tydligare koppling till Expandias kärnvär-
den; trygghet, engagemang och gemenskap. Det finns 
även kopplingar till det som internt kallas för Expan-
dia-andan, en familjär och entreprenöriell atmosfär 
som är viktig att fortsätta värna när bolaget växer. 

ARBETSPLATS FÖR MÅNGA KOMPETENSER 

Expandia har som ambition att vara branschens mest attraktiva och trygga arbetsplats.  
Förutsättningen för en fortsatt tillväxtresa är medarbetarna - deras engagemang  
och välbefinnande.

NMI-undersökningen har enbart genomförts i Sveri-
ge tidigare. För 2021 genomfördes den även i Norge. 
Svarsfrekvensen i undersökningen blev 93 % vilket 
tyder på ett starkt engagemang bland medarbetarna. 
Expandia har ännu för få medarbetare i Finland och 
Danmark för att en sådan undersökning ska kunna 
genomföras och garantera anonymitet. 

En inkluderande arbetsplats
NMI-undersökningen innehåller även frågor kopplat 
till diskriminering och sexuella trakasserier. Dessa har 
förtydligats, gjorts skarpare och lättare för medarbe-
taren att tyda, baserat på erfarenhet från den tidigare 
undersökningen. I årets mätning var utfallet över 97 % 
i varje delfråga på fråga om Expandia är fritt från 
diskriminering. Ingen av de som besvarade NMI- 
undersökningen anser att sexuella trakasserier och 
repressalier förekommer på Expandia. 

Nya behov av kompetens
En effekt av att Expandia fokuserar mer på innovation 
och produktutveckling är att bolagets kompetensför-
sörjning och kompetensutveckling förändrats. Expan-
dia har gått från att ha många delar av värdekedjan 

utlagt till att ha en bredare kompetens inom bolaget, 
vilket är särskilt tydligt inom renoveringssegmentet. 
Likaså har förflyttningen av affären och påverkan 
inom olika hållbarhetsområden gjort att nya tjänster 
identifierats och tillsatts, som exempelvis IT-, logis-
tik- och inköpsansvarig. Förändringar i produktutbud, 
såväl som nya kundgrupper, blir en omställningsfak-
tor som driver behov av kompetensutveckling och 
teambuilding internt. Ett viktigt fokus för arbetsgrup-
perna inom de olika affärsområdena på Expandia är 
samkörda arbetslag och effektiva arbetssätt för att 
möta efterfrågan och behoven framåt. 

Under 2021 har en repetition av hjärt- lungräddning 
genomförts för alla anställda på bolaget. Likaså har 
Expandia tillsammans med en utbildningsleverantör 
sett över utbildningsområden för medarbetare och 
bland annat tagit fram ett program för nya chefer, 
som tre medarbetare har gått under året. I program-
met finns utbildningar i bland annat arbetsrätt, arbets-
miljö, ekonomi och ledarskap.

En attraktiv arbetsgivare 
För att fortsätta vara stark på marknaden och leverera 
bra produkter behöver Expandia kunna attrahera rätt 
kompetens. Ett fortsatt högt tryck i bygg- och fastig-
hetsbranschen leder till många utmaningar, inte minst 
vid rekrytering. Expandia är inte kollektivavtalsan-
slutna men strävar efter att erbjuda alla medarbetare 
motsvarande eller bättre villkor.

Som ett led i att stärka arbetsgivarvarumärket bild-
ades en ambassadörsgrupp under 2019. Gruppens 
huvudsakliga uppgift är att etablera kontakt med 
framtida potentiella medarbetare genom närvaro på 
olika typer av arbetsmarknadsdagar. Under 2021, då 
pandemin gjorde att aktiviteter som arbetsmarknads-
dagar och liknande inte genomfördes, startade Am-
bassadörsgruppen istället interna digitala möten och 
events. Detta för att skapa engagemang och delaktig-
het för att främja medarbetarnas välmående. 

En återgång till nytt normalt
Under slutet av 2021 och i början av 2022 påbörjades 
en långsam återgång till arbetsplatsen och kontoren 
igen. Tjänstemän som arbetar på Expandia har under 
pandemin arbetat hemifrån för att minska risken för 
smitta. För de som arbetar i funktioner där hemarbete 
inte varit möjligt, exempelvis lager- och renoverings-
personal, erbjöd Expandia de anställda att vara hem-
ma med full lön från dag ett, innan karensdagen togs 
bort. Fortsatt är distansarbete hemifrån möjligt men 
den huvudsakliga arbetsplatsen är åter igen kontoret. 
Expandias tjänstemän har egna kontorsrum vilket 
underlättat återgången ur smittskyddssynpunkt.

ANDEL KVINNOR AV STYRELSELEDAMÖTER (%) 2021 2020 2019

Sverige 50 50 29 

Norge 25 25 25

Danmark 20 20 20

Finland 25 25 25

Åldersfördelning

14%

65%

21%

< 30 år 30-50 år > 50 år

24%

76%

Kvinnor Män

Könsfördelning

EXPANDIA KONCERN

Geografisk fördelning

76%

13%
6% 5%

Sverige Norge Danmark Finland
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Hälsosam och säker arbetsmiljö
I Expandias verksamhet finns det risker kopplat till 
arbetsmiljön, särskilt för de som arbetar med att 
tillverka, montera, transportera, renovera och demon-
tera modulerna. Arbetsmiljöarbetet har därför ett 
särskilt fokus på att alla som arbetar med Expandias 
produkter ska garanteras en hälsosam inomhusmiljö 
och så hög säkerhet som möjligt. Några av de största 
riskerna som identifierats är fallrisk och risker vid 
modullyft. Under 2021 genomfördes en utredning 
kring fallrisker. 

Expandia bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
och är certifierade i enlighet med ISO 45000:2015. 
Ledningssystemet lägger grunden för arbetet och i 
det systematiska förebyggande arbetet ingår bland 
annat riskbedömningar, skyddsronder och brandsy-
ner. Det centrala arbetsmiljöarbetet leds centralt av 
skyddskommittén som sammanträder en gång per 
kvartal. Arbetet följs också upp regelbundet på Kva-
litet, Miljö och Arbetsmiljömöten (KMA). Utöver det 
sedvanliga arbetsmiljöarbetet ingår arbetsmiljö också 
som en del av den nya rutinen för utvärdering av nya 
produkter som infördes under 2021. 

Risker fångas upp på flera sätt
Expandia har sedan länge genomfört riskdialoger 
med medarbetarna för att fånga upp eventuella risker 
i arbetsmiljön. Denna dialog har ersatts av en enkät 
som genomförs vartannat år, samt av medarbetar-
undersökningen som utvecklats under 2021. 

Under året fortsatte den Corona-grupp, som skapa-
des under 2020, att träffas veckovis. Förutom läges-
avstämningar görs även bedömningar om det behövs 
ytterligare insatser från gruppen eller information till 
medarbetarna. Under året har mycket av informa-
tionen till medarbetarna handlat om Covid-19, men 
också om ergonomi vid hemarbete för att minska 
risker som detta kan medföra. Expandia har som 
internt arbetsmiljömål att öka antalet inrapporterade 

Ny rutin vid visselblåsning
Under 2021 har Expandia sett över rutinen för vissel-
blåsning i samband med den nya visselblåsarlagen. 
Vi har även inlett ett arbete med en ny leverantör av 
tjänsten där hanteringen av ärenden sker av en obero-
ende jurist. Vid utgången av 2021 hade inga ärenden 
inkommit i systemet. 

Kontroll av regelefterlevnad
Kontroll av lagefterlevnad genomförs årligen, både via 
intern- och extern revision. Lagbevakning sker kvar-
talsvis i det svenska bolaget, i enlighet med fastslag-
na rutiner. Lagändringar kvitteras av KMA-ansvarig 
som skickar vidare till berörd processägare. Denne 
ansvarar för att justera relevanta styr- och stöddoku-
ment. Förändringar i arbetssätt kommuniceras till den 
grupp inom Expandia som kan komma att påverkas.

Leverantörsbedömning
Expandias arbete med leverantörsbedömning och 
kontroller har utvecklats mycket de senaste åren. 
Bedömningsmodellen innefattar i dagsläget olika 
relevanta risker med en koppling till leverantörens 
specifika produktområde. Bedömningen tar också 
hänsyn till de krav som Expandias ISO-certifieringar 
medför. I början av 2022 anställdes en inköpsansvarig 
på Expandia för att ytterligare förtydliga och utveckla 
rutiner på området.

Expandia ställer krav på leverantörer och entrepre-
nörer genom särskilda entreprenörsföreskrifter, vilka 
uppdaterades i mars 2021. Varje medarbetare hos 
entreprenören, som ska arbeta för Expandia, under-
tecknar dessa föreskrifter innan arbetet påbörjas. 
De leverantörer som Expandia arbetar med förbinder 
sig att jobba aktivt med antidiskriminering och Ex-
pandia ställer krav på att alla anställda ska ha skäliga 
kollektivavtalsenliga villkor samt skriftliga anställ-
ningsvillkor. Entreprenören får inte heller orsaka, bidra 
eller vara kopplad till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. De ska arbeta för att förhindra kränk-
ningar och åtgärda eventuell negativ påverkan. Detta 
ska även omfatta eventuella underentreprenörer som 
används för Expandias räkning, liksom för inköp av 
varor och tjänster som entreprenören ombesörjer.
Expandia skickar årligen ut en leverantörsbedömning 
till de största och mest affärskritiska leverantörerna. I 
bedömningen ingår arbetsmiljö samt övriga områden 
i entreprenörsföreskriften. Under 2021 har 33 väsent-
liga leverantörer till Expandia bedömts och godkänts. 

Under 2021 har en ny rutin införts för bedömning av 
nya produkter från leverantörer som ska användas 
i Expandias moduler. Syftet är att säkerställa att 
produkten lever upp till de mål som Expandia har satt 
på respektive område och innebär en kvalitetskontroll 
inom områdena kvalitet, arbetsmiljö, inomhusmiljö 
och cirkularitet.

tillbud och olyckor, både för att minska eventuella 
mörkertal och för att få bättre underlag att utgå ifrån 
vid förebyggande arbete. 

Säker arbetsmiljö i hela leveranskedjan
Expandia har högt ställda krav på arbetsmiljöarbetet 
även hos externa entreprenörer. Detta innebär bland 
annat att nödvändiga tillstånd och säkerhetsutrust-
ning ska finnas och vara i linje med lagkrav. Entrepre-
nörer ska också rapportera personskador, olyckor och 
övriga tillbud om detta inträffar när de utför arbete 
åt Expandia. Dessa rapporteras vidare till Expandias 
centrala skyddskommitté. Arbetsmiljö är ett delområ-
de i Expandias leverantörsbedömning, som skickas ut 
årligen till alla väsentliga leverantörer.

KPI koncern 2021 2020 2019

Arbetsplatsolycka 3 1 0

Tillbud 10 9 7

Sjukfrånvaro (%) 2,46 2,46 1,91

Personalomsättning (%) 6,17 2,56 3,13

Omfattas av årliga samtal (%) 97,6 97,5 97,4

Tillsvidareanställning (%) 97,6 97,5 96,2

Heltidsanställd (%) 100 96,3 97,4

Visstidsanställd (%) 2,4 2,5 3,8

Några av de största riskerna som identifierats är fallrisk och risker 
vid modullyft. Under 2021 genomfördes en utredning kring fallrisker. 

Ansvarsfullt företagande är grunden för all verksamhet inom Expandia. Värdeorden; Trygghet, 
Engagemang och Gemenskap sätter riktlinjer för att värna om kunder, hyresgäster, leverantörer 
och varandra inom Expandia. 

ETIK ÄR GRUNDEN TILL ALLT
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Produktdesignen lägger grunden 
I designprocessen och inom produktutvecklingen 
bestäms en stor del av modulens framtida miljöpå-
verkan kopplat till materialval, energiförbrukning och 
avfall. Expandia har därför arbetat aktivt med att öka 
medvetenheten kring hur påverkan ser ut och var 
den uppstår, såväl internt som hos kunder och andra 
intressenter. Produktutvecklingen har gått från att till 
största del fokusera på funktion och pris, via medve-
tenhet om produkters inverkan på hälsan hos de som 
arbetar med och vistas i modulerna. Nu ligger fokus 
också på det cirkulära med återbruk och återvinning. 
Ett konkret exempel är när Expandia valde att byta 
fönsterleverantör 2021. Det gjorde vi bland annat för 
att den nya leverantören kunde erbjuda möjlighet till 
återvinning av produkten.

Produktutvecklingen på Expandia har systematiserats 
de senaste åren. Rutiner och arbetssätt inom området 
har utvecklats och förbättrats till en tydlig systematik 
och skalbarhet. Ett fortsatt ökat behov av kunskap och 
kompetens inom montage och demontage är nöd-
vändigt för att minimera spill och resursförbrukning. 
Expandia fokuserar nu på att hitta leverantörer kopplat 
till specifika komponenter i modulerna.

Expandia har under året arbetat med klimatpåverkan utifrån flera perspektiv. Verksamheten 
har en klimatpåverkan genom hela värdekedjan, både uppströms och nedströms. De fokus-
områden som identifierats är materialval, transporter, energiförbrukning och avfall.

Expandia har som mål att samtliga ingående produk-
ter och material vid nyproduktion av moduler år 2024 
ska ha en livslängd på minst 15 år. Det är en utma-
ning i en verksamhet där lagkraven på produkterna är 
högt ställda, inom exempelvis ljud och brand, och där 
slitaget kan vara stort, som det ofta är, i skolor och 
förskolor. 

Expandia styr vilka material som ska användas vid 
såväl nyproduktion som renovering och underhåll. 
Expandia har de senaste åren ställt om mot ökat 
underhåll och renovering, det senare alltmer i egen 
regi. På så vis ökar rådigheten kring de material som 
används, på resursförbrukning och avfallshantering. 

MINSKA KLIMATPÅVERKAN
Under 2021 har totalt 225 moduler renoverats, varav 
96 moduler i egen regi. För 2022 är målet att renovera 
405 moduler, varav 135 i egen regi.

Fortsatt utredning av material
Arbetet med att utreda ingående material och varor i 
Expandias moduler har fortsatt under året. Utifrån den 
rapport kring byggmaterial, som togs fram internt 2020, 
har Expandia under 2021 fortsatt arbetet med att utre-
da ingående material ur ett utsläpps- och livscykelper-
spektiv. Detta för att identifiera relevant påverkan samt 
vilka åtgärder som är möjliga för Expandia att genom-
föra. Flera faktorer beaktas; materialets livslängd, hur 
stor del av materialet som inte kan återanvändas vid 
renovering av modulen och materialets miljöbelastning 
vid såväl tillverkning som sluthantering.

Det finns flera utmaningar inom området relevant 
klimatdata för material. Det finns också utmaningar 
kopplat till upprättandet av en baslinje för mätning, då 
flertalet åtgärder görs löpande och det nya mätvärdet 
på så vis inkorporeras i analysarbetet. Vid framtagning 
av nya material i modulerna görs sedan 2021 en ut-
värdering tillsammans med de fabriker som Expandia 
använder. Täta dialoger med befintliga leverantörer ger 
båda parter en gemensam kompetenshöjning och på 
så vis utvecklas långsiktiga samarbeten.

Materialbristen är en utmaning
Expandia har också andra utmaningar kopplat till 
materialfrågan och det är resursbristen som är tydlig 
i branschen idag. När tillgången på material är låg är 
det svårt att följa önskvärda rutiner för utvärdering, 
då materialen säljer slut snabbt. Bristen på material 
leder till inköp i större partier, men framför allt ökade 
dialoger med leverantörer för att säkerställa material 
till produktionen. Tillsättning av en inköpsansvarig 
på Expandia under 2021 visar att denna funktion fått 
större vikt och betydelse för området.
 

Fortsatt ökad sorteringsgrad
Expandia har under 2021 fortsatt att öka sorteringsgra-
den på fabriker, renoveringshallar och under montage 
och demontage. I Expandias egna hallar finns stor rå-
dighet och det senaste året har flera samarbeten inletts 
med enskilda leverantörer för att möjliggöra utsortering 
av leverantörsspecifika produkter. Ett exempel på ett 
sådant leverantörssamarbete är med Tarkett, som nu-
mera tar tillbaka Expandias spill från golvmattor. Utan 
detta samarbete skulle spillet ha hanterats som bränn-
bart material, men genom detta partnerskap går spillet 
tillbaka till producenten och blir ingående material i nya 
mattor. Utöver leverantörssamarbeten har nya frak-
tioner för sortering av plast, gips och isolering i egna 
anläggningar införts. Bättre proaktivitet och planering 
runt demontagen resulterar i bättre sortering genom att 
möta upp med rätt antal fraktioner.

Expandia har också under året inlett en dialog med det 
avfallsbolag som är kontrakterat, i syfte att utreda fler 
producenter som kan ta ansvar för sina produkter. Det 
finns en stor potential att ytterligare öka sorteringsgra-
den inom olika produktgrupper. 

Utmaningarna med att arbeta med avfallsfrågan är 
flera. Vid montage och demontage är det ibland ut-
rymmesbrist, vilket håller nere antalet möjliga fraktio-
ner på platsen. I vissa projekt bestämmer byggherren 
vad som ska sorteras och Expandias rådighet är då 
för liten. En annan utmaning är datainsamling och 
redovisning av påverkan kopplat till avfallsområdet. 

Mål för minskad klimatpåverkan (scope 3) 
samt resursanvändning och cirkularitet

År 2022 - Minska klimatpåverkan kopplat till avfall jämfört 
med 2019

År 2023 - Minska klimatpåverkan per nyproducerad modul 
med 30 % jämfört med 2019

År 2024 - Samtliga ingående produkter och material vid 
nyproduktion av moduler har en livslängd på minst 15 år

År 2025 - CO2-utsläpp per transporterad mil ska halveras 
jämfört med 2019

Expandias moduler består till största del av trä, både till vikt och volym. Då trä inte är ett sammansatt material har det ingen möjlighet att 
utgöras av återvunnet innehåll. Expandia har därför fokuserat på resterande material där det, utöver trä, finns ett genomsnittligt återvunnet 
innehåll på 63 % respektive 42 %.

LAND 2021 2020

Sverige 497,0 470,7 

Avfall per monterad och demonterad modul (kg) 

För montage och demontage som sker i övriga Norden kan vi ännu inte  
särredovisa projektavfall från total mängd avfall.

ANDEL ÅTERVUNNET MATERIAL I MODULERNA (EXKL. TRÄ)

Återvunnet
63%

Återvunnet
42%

Modulserie S2000 Modulserie S3000
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Utmaningar med transporter
En utmaning i branschen är att reducera utsläppen 
och hejda den globala uppvärmningen. För Expandias 
del har fokus legat på att minska utsläppen kopplat 
till transporter, då modulerna behöver färdas inom 
Sverige såväl som till övriga delar av Norden för att 
komma till kund. 

Expandia Sverige har som mål att till 2025 halvera 
CO2-utsläppet per transporterad mil i samband med 
modultransporter, jämfört med 2019.

I slutet av 2019 inledde Expandia ett samarbete med 
Green Cargo i syfte att få ner klimatavtrycket kopplat 
till transporter. Tillsammans lät Expandia och Green 
Cargo renovera och anpassa åtta tågvagnar med 
total lastkapacitet på 16 moduler. Från och med sista 
januari 2022 har Green Cargo dessvärre brutit avtalet 
med Expandia på grund av att Expandias leveranser är 
för svårplanerade då de styrs av uppkomna kundbehov. 
Detta får flera konsekvenser; Expandias utsläpp kom-
mer att öka eftersom tågtransporterna ersätts med 
lastbil, den negativa klimatpåverkan ökar och möjlighe-
ten att vara en näringsidkare som gör aktiva val för att 
förbättra sitt klimatavtryck försvåras. Expandia hade 
önskat att, i stället för att bryta avtalet, ha en dialog 
kring hur samarbetet skulle kunna förbättras. 

Effektiv transportering av moduler på lastbil sker 
genom samlastning av moduler och material, och 
genom att hålla transportsträckorna så korta som 
möjligt. Under 2021 har därför en egen avdelning för 
transport och logistik skapats på Expandia Sverige. 
Syftet är att ytterligare arbeta med styrning av modu-
ler och logistikprocesser för att minska utsläppen på 
området. Expandia kravställer i dagsläget inte bräns-
letyp hos transportörerna men ser ett behov av att 
öka dialogen med de transportörer som anlitas för att 
öka kompetensen på området. 
  
Energianvändning i hela värdekedjan
Expandia har påverkan genom hela värdekedjan 
gällande energianvändning kopplad till produkter och 
tjänster. Uppströms handlar det om energianvänd-
ning vid tillverkning av de material som används i 
modulerna samt vid tillverkning av själva modulerna.
Expandia låter tillverka sina moduler i Sverige, hos två 
olika leverantörer. 

Den direkta energianvändningen för Expandia som 
bolag är kopplad till företagets kontor och renove-
ringshallar. Förflyttningen mot en ökad renovering i 
egen regi gör att energianvändningen ökar. Expandia 
Sverige har solcellsanläggningar i Västerås och Klip-
pan vilket genererar tillförd energi. 

Nedströms handlar det om den indirekta energi som 
förbrukas genom hyresgästernas verksamhet, i exem-
pelvis skolor, förskolor och kontor. Expandia har stor 
rådighet över kommande förbrukning i produktutveck-
lingsfasen, där förutsättningar för modulens framtida 
miljöpåverkan bestäms. Energianvändningen styrs 
genom lagkrav eller kundkrav som verifieras genom 
energiberäkningar. Kunderna erbjuds solpaneler och 
värmepumpar som komplement till mer traditionella 
energilösningar. En viktig del i Expandias erbjudande 
är att tillhandahålla användarvänliga energisystem 
samt att informera kunderna om hur lokalerna ska 
användas för minsta möjliga energiåtgång. Rådighe-
ten för Expandia avseende den faktiska energianvänd-
ningen hos hyresgäst är dock låg.

Mot ökad andel miljöbilar
Expandias affärsmodell med projektverksamhet 
utspritt över länderna gör tjänsteresor nödvändiga, 
särskilt för säljare, projektledare och driftpersonal. 
Projektledare reser till olika platser i landet i sam-
band med montage och demontage. För Expandias 
förvaltningsorganisation är tjänsteresor nödvändiga i 
samband med löpande underhåll och felanmälan från 
kunder. Under 2021 har resandet legat på en lägre 
nivå kopplat till Covid-19.
 
För att minska klimatpåverkan knutet till utsläpp från 
tjänsteresor har Expandia Sverige som mål att 70 % 
av personbils- och serviceflottan ska vara miljöbilar 
2022. 100 % av inköpen av person- och servicebilar ska 
vara miljöbilar och inte drivas av fossilt bränsle efter 
2025. Vid utgången av 2021 var 89 % av Expandias 
tjänstebilsflotta i Sverige miljöbilar. På koncernnivå var 
den 75 %.

Scope 1 inkluderar egenproducerad energi, företagsbilar, lastbilar 
och maskiner. Även bergvärme och köldmedia har beaktats men 
viss data saknas/kan inte särredovisas.

Scope 2 inkluderar elförbrukning egna verksamhetslokaler samt 
fjärrvärme. Endast kontoret i Västerås kan särredovisa fjärrvärme, 
och beräkningen har gjorts enligt ”market based method”.
Klimatberäkningarna för elförbrukningen för Sverige (exkl. Umeå), 
Norge, Danmark och lagerlokal i Finland har gjorts enligt ”market 
based method”. Klimatberäkningen för kontor i Finland och Umeå 
har skett enligt ”location based method”.

Scope 3 inkluderar i nuläget tjänsteresor (flyg, hotell, taxi, tåg, hyr-
bil, leasingbilar) och transporter (lastbil och tåg). Transportsträcka 
i Finland har beräknats som schablon. För material, avfall och 
energiförbrukning från tillverkning, montage, demontage, renove-
ring etc. finns viss data och arbete pågår. Arbete pågår också för 
att hitta relativa mätvärden och jämförbara siffror. T.ex. påverkas 
utsläppen gällande transporter och tjänsteresor av var i Norden vi 
ställer ut moduler.

 

 2021 2020 2019

Scope 1 308 305 411

Scope 2  8 5 11

Scope 3 1009 815 1383

Totala utsläpp (ton CO2e)

Mål för minskad klimatpåverkan (scope 1, 2) 

År 2022 - Sänka vår energiförbrukning

År 2025 - Alla person- och servicebilar som köps in ska  
vara miljöbilar och får ej drivas med fossilt bränsle
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Expandia bedriver ett kontinuerligt arbete för 
att så långt som möjligt säkerställa hållbarhets-
aspekter inom de olika delarna i värdekedjan. 
På så vis skapar vi långsiktig konkurrenskraft 
och tar ansvar för de risker som kan uppkom-
ma. I flera delar av vår värdekedja förlitar vi oss 
på leverantörer och samarbetspartners; vid 

tillverkning, transport, montage och demontage 
såväl som underhåll av våra moduler. Under 
2021 har Expandia ytterligare ökat förmågan 
att renovera i egen regi och det är fortsatt 
viktigt för oss att kravställa och kontrollera 
efterlevnad för att maximera värdeskapandet 
och leverera värde åt våra intressenter. 

VÄRDEKEDJA

DEMONTERING

RENOVERING

END OF LIFE

PRODUKT- 
UTVECKLING

TILLVERKNING

TRANSPORT

MONTERING

DRIFT & 
UNDERHÅLL

En av de viktigaste hållbarhetsspekterna är att välja bra  
ingående material och produkter sett till miljö, ekonomi och 
hälsa. I tät dialog med våra intressenter och tillverkare utvecklar 
vi produkterna för att möta morgondagens behov.

Inköp av material görs i samråd med våra modul-
tillverkare. Expandia sätter upp specifikationer 
och krav som moduler och ingående material ska 
uppfylla. Modulerna serietillverkas i stora partier 
vilket ger en effektiv tillverkning med lägre pris på 
material och minimalt med byggspill.

De totala utsläppen från modultransporter är en betydande 
negativ miljöpåverkan i verksamheten. För att optimera 
lastbilstransporter är Expandias moduler byggda efter de 
svenska måtten på lastbilsflak. På så sätt kan vi inom Sverige 
transportera två moduler per transport utan följebil. Under 
2020 och 2021 fraktar Expandia delar av sin modulflotta med 
tåg för att minska klimatavtrycket. 

En snabb och effektiv montering av modulerna genom-
förs av Expandias entreprenörer. Avfallet som uppstår 
sorteras för att återvinna så mycket som möjligt. 

Regelbundet och planlagt underhåll förlänger 
modulernas livslängd. Underhållspersonal 
som målare, service- och ventilationstekniker 
ser kontinuerligt över lokalerna under hyres-
perioden.

När en kund inte längre behöver sin lokal demonteras den för 
att åter kunna hyras ut till nya kunder. Allt standardmaterial 
som följer med modulerna är utvecklat för enkel demonte-
ring för att kunna användas igen, och igen.

Modulerna får nya ytskikt och uppgraderas inom ener-
gieffektivitet och byggteknik för att möta aktuella bygg-
regler. Trasiga och omoderna komponenter plockas bort 
och sorteras på återvinningscentraler. Expandias ökade 
kapacitet för renovering i egen regi ger större möjlighet 
att kontrollera avfallet och möjlighet att minimera det.

Trasiga och omoderna komponenter som inte uppfyller 
dagens regelverk och krav byts ut och ersätts med 
nytt material. Avfallet från renoveringen hamnar på 
återvinningscentraler. 

När en modul efter många år cirkulerat färdigt 
i Expandias kretslopp får den i de allra flesta 
fall en permanent plats. Kanske hamnar den 
på en fritidshustomt, hos en idrottsklubb eller 
blir kvar för gott i skolan som hyrt den. 



Kemikalieanvändning

Utsläpp till luft

Resursförbrukning

Produktion av avfall  
och farligt avfall

Säkerhet och hälsa på  
byggarbetsplatsen

Kränkningar av  
mänskliga rättigheter

Kundernas säkerhet  
och hälsa

Otillbörliga affärs- 
relationer

Diskriminering eller annan  
kränkande särbehandling

RISKER OCH RISKHANTERING

Godkända kemikalier att använda styrs genom 
EcoOnline. Pågående arbete med substitution 
och utfasning

Utvärdering av nya och befintliga material 
ur klimathänseende. Målsättningar gällande 
minskade utsläpp kopplat till scope 1, 2 och 
del av scope 3. 

Expandia strävar mot en allt mer cirkulär 
affärsmodell med målsättning att ingående 
komponenter ska ha en livslängd på minst 15 
år samt att graden återvunnet material ska 
öka. Riktlinjer för avfallshantering finns vid 
montage och demontage. 

Expandia styr uppkomst av avfall från 
produktutveckling och val av material till end 
of life. Riktlinjer för avfallshantering finns vid 
montage och demontage. 

Expandia arbetar systematiskt med arbets-
miljö och är certifierade i enlighet med ISO 
45000:2015. I det systematiska och förebyg-
gande arbetet ingår bland annat riskbedöm-
ningar, skyddsronder och brandsyner.

Entreprenörsföreskrifter och leverantörsbe-
dömningar. 

Vilka kemikalier som får användas styrs i 
montagehandbok och EcoOnline

Expandia styr området genom arbetsmiljöfö-
reskrifter, montagehandbok, entreprenörsföre-
skrifter, personalhandbok och skyddsronder. 

Rutiner för aktiva åtgärder, medarbetarsamtal, 
NMI-undersökning samt riskenkäter. 

Användning och utsläpp av kemikalier kan ge 
upphov till skador på människa och miljö. 

Utsläpp av koldioxid vid tillverkning, energi-
användning, transporter och tjänsteresor ger 
upphov till en negativ klimatpåverkan. 

Omfattande materialflöden vid tillverkning, monta-
ge och demontage samt renovering medför en be-
tydande miljöpåverkan genom att stora mängder 
råvaror och energi förbrukas. 

Uppkomst av avfall ger upphov till negativ mil-
jöpåverkan genom resursförbrukning. 

Risk för arbetsplatsolyckor på våra arbetsplatser 
både i intern och extern regi. 

Risk för kränkning av mänskliga rättigheter i 
samband med leverantörers eller underleveran-
törers utförande av arbete, alternativt i anslut-
ning till inköp av varor och material. 

Risk för negativ påverkan på kunders och hyres-
gästers hälsa genom att hälsofarliga kemikalier 
kan byggas in. 

I samband med affärsrelationer finns alltid 
risken för otillbörlig påverkan. Risk finns även för 
negativ påverkan i form av osund konkurrens. 

Risk finns att medarbetare utsätts för diskrimi-
nering eller kränkande särbehandling

 RISK RISKBESKRIVNING EXPANDIAS HANTERING
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Expandia erbjuder snabb uthyrning av tillfälliga lokaler för skola,  
förskola, kontor, vård och boende. Vi har marknadens modernaste moduler 

 som vi levererar och installerar på väldigt kort tid. 

Hela Expandia präglas av en cirkulär modell där vårt genomtänkta modulsystem 
 är grunden i vår affär. Vi kombinerar och återanvänder våra moduler i flera cykler.  

Inget skapas kortsiktigt. Allt skapas för att återanvändas. Vår filosofi har i mer än 30 år  
hjälpt våra kunder och gjort oss till ett av Sveriges största uthyrningsföretag av tillfälliga lokaler.

Expandia Moduler AB


