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Skanska är en engagerad och mångsidig samhällsutvecklare. Vi har en tydlig ambition att vara ledande i 
branschen inom grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Under Almedalsveckan medverkar vi gärna i seminarier, 
paneldebatter och rundabordssamtal. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan bidra.
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Bygg (bo)städer
Samhället är inte i närheten av att 
motsvara behovet av bostäder, och 
situationen är akut. Vi måste bygga mer 
för att lösa krisen.

Fungerande bostadsområden behöver 
skolor, sjukvård, arbetsplatser, service, 
trygghet och inkluderande mötesplater. 
De behöver en hållbar infrastruktur och 
blandade upplåtelseformer för att  
öka integrationen. 

För att klara utmaningen krävs 
långsiktighet, enklare regler, 
samplanering med infrastruktur och 
stadsutveckling av större landområden.

Ställ rätt krav
Varje år investeras 600 miljarder i vår 
gemensamma välfärd. Detta innebär ett 
stort ansvar för oss leverantörer men 
också för upphandlare. 

Det är viktigare än någonsin att 
varje offentlig krona gör mesta 
möjliga samhällsnytta. Då kan rätt 
upphandlingsform för rätt projekt göra 
hela skillnaden. Att kvaliteten höjs. Att 
fler jobb skapas. Att resurseffektivitet 
säkras och naturen skonas. 

Vi vill att våra kunder ska ställa höga 
krav, men framför allt rätt krav.

Pröva nya vägar
Många är idag eniga om att det 
är nödvändigt att lösa de sociala 
utmaningarna, nå våra hållbarhetsmål 
och stärka vår tillväxt – att bygga ett 
bättre samhälle. Rätt investeringar i 
infrastruktur tar oss dit. 

Ny infrastruktur är en satsning på 
framtiden. Med alternativa modeller 
kan vi skapa innovativa och driftsäkra  
lösningar som är lönsamma från start. 
Och det skapar jobb. 

Samhällsledare måste våga investera i 
framtiden — för tillväxt, arbetstillfällen 
och pålitliga kommunikationer. 

Skanska kommer att ha ytterligare talespersoner närvarande i Almedalen som är väl insatta i frågor som
•  Etik •  Samhällsutveckling •  Offentlig privat samverkan
•  Klimat och miljömässig hållbarhet  •  Ledarskap och mångfald •  Arbetsmarknadsfrågor

Även personer från BoKlok är på plats. Boklok är ett annolunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. 
BoKlok utmanar och visar att det går att bygga bostäder för de många människorna.

Kontaktperson: Louise Schenholm, louise.schenholm@skanska.se, 070 – 690 73 51

Bygg ett bättre samhälle
Fler bostäder, ökad sysselsättning och bättre integration. Sverige står inför många utmaningar. Vi på Skanska 
vill bygga ett bättre samhälle. Lösningarna finns, det gäller bara att politiker och näringsliv tillsammans vågar 
tänka nytt och bygga hållbart. 


