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Luft och vatten är de två element som allt liv är beroende 
av. Utan luft och vatten, inget liv. Det är dessa element 
som vi inom GK jobbar aktivt med varje dag. En byggnad 
utan luft och vatten vill inte någon vistas i under en längre 
period. Allt för ofta tar vi dessa element för självklara och 
på vissa håll använder vi dem till och med som soptunnor. 
Med det sagt så kan jag med säkerhet konstatera att det 
vi gör inom GK är livsviktigt! 

På GK tar vi alltid hänsyn till sociala, miljömässiga och 
ekonomiska intressen. Under 2018 har vi haft ett stort fokus 
på alla som jobbar här. Vi har arbetat intensivt med våra 
interna sociala mål. Det är en gemensam ansträngning och 
prioritering eftersom vi vill skapa en trivsam och utvecklande 
arbetsplats, som i sin tur bidrar till ett bättre samhälle. 
Vi ska inte vara den arbetsplats som är en bidragande 
orsak till att sjukfrånvaron ökar i samhället. GK ska vara en 
arbetsplats där alla människor mår bra. När vi mäter dessa 
frågor så ser vi att både sjukfrånvaro och personalomsättning 
minskat under 2018. Det är ett mått på att utvecklingen går åt 
rätt håll. Inte helt oväntat så får detta konsekvenser för våra 
ekonomiska mål som du kan läsa mer om framöver.  

Men vi nöjer oss inte med den positiva utvecklingen under 
året, vårt arbete fortsätter tills vi når siffror som sticker ut 
rejält, på ett positivt sätt. 

Efterfrågan under 2018 har präglats av globala trender 
som urbanisering och digitalisering samt våra kunders behov 
av att minska klimatpåverkan. Det har varit och är fortfarande 
gynnsamma förutsättningar för ett företag som GK. Det ger 
oss en möjlighet att i större utsträckning samverka med 
kunder, leverantörer och samarbetspartners som delar vår 
mission, för en bättre miljö. 

Under 2019 kommer vi att ytterligare stärka vårt 
erbjudande inom området. Vi kommer att inkludera rådgivning 
i allt vi gör. Det är det våra kunder efterfrågar. Det är det vi vill 
göra och det leder oss mot vårt mål att vara en ledande aktör 
inom ett livsviktigt område, nämligen vatten och luft. 

Göran Krawe
Verkställande direktör i Gunnar Karlsen Sverige AB

Göran har ordet

Vi har arbetat intensivt 
med våra interna sociala 

mål. Det är en gemensam 
ansträngning och prioritering 
eftersom vi vill skapa en trivsam 
och utvecklande arbetsplats, 
som i sin tur bidrar till ett bättre 
samhälle.”
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Utveckling av miljöledningssystem 
Utsläpp av växthusgaser, resursslöseri och linjära kretslopp 
fortsätter vara lokala utmaningar och globala hot. GK:s arbete 
för att minska växthusgasutsläpp genom energieffektiva 
lösningar fortsätter. Inom vår egen verksamhet är 
utmaningarna ständigt aktuella. 

Under 2018 har GK gått igenom en certifiering av 
verksamheten mot ISO 14001:2015. ISO-certifieringen 
har resulterat i ökad ambitionsnivå och bättre systematik i 
miljöarbetet.

Vår omsättning ökar   
Under 2018 har GK haft en organisk tillväxt på cirka 250 
MSEK (17,5 procent) och en total tillväxt på cirka 320 MSEK 
(22 procent) genom vårt förvärv av Essing-koncernen.  

Vi kan med glädje konstatera att en stor del av tillväxten 
kommer från de kunder som vi samarbetat med under en 
längre period. GK Rör har ökat sin omsättning kraftigt under 
året, både genom organisk tillväxt och genom uppköp. 
Index för tillväxten jämfört med 2017 är 235. Vi har stärkt 
vår position på marknaden och ökat vår attraktionskraft som 
arbetsgivare. 

Året i korthet
Omorganisation gör oss effektivare
GK vill samordna stabsfunktionerna för att likrikta vårt 
erbjudande. Vi har under året omorganiserat HR-avdelningen 
till en gemensam bolagsöverskridande avdelning. Det innebär 
att HR i GK Rör övergår till den gemensamma avdelningen. 
HR kommer nu kunna erbjuda en effektiv och enhetlig service 
med fokus på vår gemensamma företagskultur. 
KMA ingår sen tidigare i en gemensam avdelning.
 
Vi köper företag  
GK har under 2018 förvärvat företagen AB Täby Rör, 
Rörcompaniet AB och US Rörteknik AB som tidigare ägdes 
av Essing-koncernen. 

Uppköpet innebär att GK:s rörverksamhet kommer 
att bli en av de ledande aktörerna på VS-marknaden i 
Stockholm. Med förstärkt kompetens kommer vi nu att 
kunna erbjuda helhetslösningar till kunder som efterfrågar en 
långsiktig leverantör, med erfarenhet inom både service och 
entreprenad. Förvärvet av de tre företagen är en del av GK:s 
strategi för att utöka sin verksamhet i Sverige och nu inom rör 
i Stockholmsregion.
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Gunnar Karlsen Sverige AB 2018 2017 2016

Nettoomsättning, MSEK 1 309 1 227 997

Rörelseresultat efter finansiella poster, MSEK 64 31 37

Årets resultat, MSEK 29 17 21

Rörelsemarginal, % 4,8 2,5 3,7

Avkastning på eget kapital, % 40,5 24,6 37,4

Soliditet, % 36,1 32,5 31,6

Medelantal anställda 492 534 470

 Varav kvinnor/män, % 10/90 10/90 10/90

NYCKELTAL FÖR 2018

GK Rör AB 2018 2017 2016*

Nettoomsättning, MSEK 334  165 86

Rörelseresultat efter finansiella poster, MSEK -10 -1 5

Årets resultat, MSEK 0 0 3

Rörelsemarginal, % -3,1 -0,1 5,9

Avkastning på eget kapital, % 2,3 -16,2 42,9

Soliditet, % 5,6 10,1 22,6

Medelantal anställda 176 150 76

 Varav kvinnor/män, % 7/93 5/95 4/96

*8 månader
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Om GK – teknikområden, 
marknad och intressenter
Vi arbetar för en hållbar framtid 
Gunnar Karlsen startades i början på 60-talet av två 
entreprenörer vars vision var att ge människor ett bättre 
inomhusklimat. Resan mot målet har varit framgångsrik och 
företaget levererar idag innovativa och hållbara lösningar inom 
ventilation, byggnadsautomation, rör, kyla och rådgivning. 
GK har genom åren utvecklats till att bli en av de största 
totaltekniska leverantörerna och servicepartners i Norden, 
med tekniska installationer i alla typer av byggnader.

Tack vare GK:s tekniska kompetens inom installation 
kan vi ge service till samtliga tekniska discipliner under 
en fastighets livscykel. Vi arbetar med stort engagemang 
och utvecklas ständigt för att kunna möta dagens och 
morgondagens behov. 

Idag är Gunnar Karlsen en koncern med cirka 3 400 
anställda i Norge, Danmark och Sverige. 

Vi har byggt en stark kultur som skapar unika produkter 
och tjänster. Trots vår storlek är vi fortfarande ett familjeägt 
företag. Detta genomsyrar hela organisationen där alla hjälper 
varandra samtidigt som vi har en tydlig ansvarsfördelning i 
våra projekt. Huvudkontor med koncernledning finns i Oslo 
och omsättningen är cirka 6 miljarder SEK.

I Sverige har vi idag 35 kontor. Verksamheten är indelad i 
fyra regioner med huvudkontor i Stockholm.

En byggnad ska fungera bra under hela sin livslängd
Som totalteknisk leverantör ser vi till att en byggnad fungerar 
optimalt under hela sin livslängd. Vi arbetar med allt från 
rådgivning och projektering till service och installation. 
Ambitionen är att alltid arbeta långsiktigt i våra uppdrag.  Vår 
personal inom respektive teknik- och affärsområde arbetar 
tillsammans och därför kan vi erbjuda lösningar som ger 
största möjliga nytta.

GKs: verksamhet är indelad i olika teknikområden 
för att möta de behov som finns på marknaden.  
Rådgivningsverksamhet knyter ihop samtliga områden inom 
installation och service.

I ständig dialog med omvärlden
GK:s intressenter är allt från kunder, medarbetare och 
leverantörer, till ägare och branschorganisationer. För att 
möta behov och förväntningar arbetar vi hela tiden med tydlig 
kommunikation kring samtliga delar i våra projekt. Vi gör även 
undersökningar med våra kunder för att få feedback på vad vi 
kan göra ännu bättre.

Tillsammans med våra medarbetare har vi dialog via  
medarbetarsamtal. Vi använder GK:s sociala nätverk Yammer,  
forum för samarbeten och avdelningsmöten. Dessutom 
genomför vi medarbetarundersökningar, ordnar konferenser 
och kick-offer. 

När vi är med på upphandlingar och skriver avtal 
med leverantörer ställer vi krav på att de ska följa våra 
etiska riktlinjer. Våra ägare tar del av årsredovisningar och 
kvartalsrapporter. 

Genom vårt medlemskap i Svensk Ventilation har vi bland 
annat ett nära och viktigt samarbete med yrkeshögskolor 
inom branschen.
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VÅRA TEKNIKOMRÅDEN

VENTILATION
En viktig del i att skapa ett bra inneklimat och inomhusluft 

är att ha väl fungerande ventilation. Vi levererar anpassade venti-
lationsinstallationer både till nya och befintliga byggnader. Arbetet 
anpassas till de regler som gäller för varje fastighet och målet att 
nå lägsta möjliga driftskostnader.  

BYGGNADSAUTOMATION
I dagens moderna byggnader fungerar automationslös-

ningar som ”hjärnan” i byggnaden och samverkar mellan de olika 
tekniska områdena. Våra kunder kan arbeta med webb-baserade 
automationslösningar för drift av tekniska installationer i sina  
byggnader. Byggnadsautomation finns både som enskild tjänst och 
som del av vårt utbud inom nybyggnation och befintliga byggnader.  
Vi kallar det TotalTeknisk entreprenad (TTE) och TotalTeknisk 
service (TTS).

RÖR
Vårt dotterbolag GK Rör AB arbetar med tekniska lösningar 

för fjärrvärme, industri-, kyl- och värmeanläggningar, värmepumpar, 
sanitet och badrum. All personal är certifierade VS-installatörer 
och certifierade enligt Säker Vatteninstallation. GK Rör AB är även 
licensierade för gas-, el- och TIG-svetsning.

 KYLA 
GK designar, levererar och monterar behovsanpassade 
kylanläggningar samt utför service och underhåll på befintlig 

utrustning. Lösningar som ger energioptimering för alla  
installationer.

RÅDGIVNING
Vi har lång erfarenhet av driftsoptimering och energieffek-

tivisering. Energirådgivning är en kompetens som är integrerad i 
hela vår verksamhet och inom samtliga teknikområden. Inom vår 
rådgivningsverksamhet arbetar arbetsmiljöingenjörer, miljövetare, 
ingenjörer och mättekniker med målet att skapa ett bättre inom-
husklimat. Våra ingenjörer är experter på att hitta de mest energi-
effektiva lösningarna, både på kort och lång sikt. Verksamheten 
bygger på uppfinningsrikedom och energieffektiva, klimatsmarta 
lösningar.
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Ventilation

Rör
Kyla

Byggnadsautomation
Rådgivning

Teknik- 
områden

Läs mer om våra teknikområden och vårt erbjudande på www.gk.se.
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Vi skapar en miljö där 
alla trivs på jobbet

Avdelning 511 i Göteborg är Årets VILJA-avdelning 2018.  
Motiveringen lyder: För en medveten satsning på utveckling 
och samverkansformer där VILJA är grunden till allt. 

– Vi jobbar tätt tillsammans vilket vi tror är nödvändigt 
för att kunna leverera det lilla extra till våra kunder, säger 
Daniel Moritz, avdelningschef.  

Resultatet visar att metoder, prestation och ambition går hand 
i hand på avdelning 511. Här jobbar montörer, arbetsledare, 
entreprenadingenjörer, projektledare och projektkoordinatorer. 
Det finns helt enkelt en bra mix av personer, inom olika 
yrkesroller, med olika erfarenheter, som tillsammans utvecklar 
avdelningen.  

Värderingar som verktyg 
Årets VILJA-avdelning är ett nytt internt pris som företaget har 
inrättat för att uppmärksamma och lyfta en specifik avdelning 
som metodiskt och engagerat jobbar utifrån GK:s värdegrund. 
Ledningen ser detta som ett viktigt initiativ mot att bli ett mer 
värdegrundstyrt företag. Ambitionen är att VILJA ska vara 
styrande för beslut, kommunikation och vardagliga handlingar.  

– För att bli ännu mer värdegrundstyrda så tror jag att det 
handlar mycket om att ha ett förhållningssätt som genomsyrar 
hela verksamheten. Det vi kan göra på de olika avdelningarna 
är att arbeta tillsammans och ha en öppen dialog så att vi 
agerar rätt i vardagen, berättar Daniel. Det ska vara lätt att 
arbeta med en satt värdegrund, som ska vara en naturlig del 
i vardagen. Då gäller det även att alla får rätt förutsättningar 
och har just vilja. Det handlar om allt från rätt kunder, det vill 
säga avtal och projekt, till rätt medarbetare som stimuleras av 

sina arbetsuppgifter och gillar sitt arbete. Det är i alla fall så vi 
jobbar på vår avdelning.  

Alla är VILJA-ambassadörer
Daniel menar att det finns saker som kan utvecklas i arbetet 
med VILJA, på både individ- och gruppnivå. Han tror att 
alla medarbetare skulle kunna prata mer om VILJA och 
uppmärksamma vad de redan gör på GK. Upplevelsen är 
att många medarbetare har svårt att på egen hand definiera 
att de är VILJA-ambassadörer. Detta är något som bör 
uppmärksammas för att medarbetarna ska bli inspirerade och 
engagerade.   

En utmaning för GK har länge varit att ha en gemensam 
företagskultur som spänner över alla kontor i Sverige. 
Eftersom verksamheten är så geografiskt utspridd så tillämpas 
rutiner och processer på olika sätt. Efter en granskning av hur 
olika avdelningar lever efter värdegrunden har ledningsgruppen 
bestämt att satsa mer på att uppmärksamma goda exempel 
och jobba för ett engagerat ledarskap.   

En del av vardagen
– Mitt råd till andra avdelningar på GK är att hitta sin egen 
betydelse i VILJA, för att värdegrunden på ett så naturligt sätt 
som möjligt ska bli en del av vardagen. Vi har till exempel 
väldigt roligt tillsammans när vi samarbetar och vågar prata 
om beteenden och vad vi har gjort bra eller dåligt. Jag tror att 
det är viktigt att det är högt i tak när det gäller den här typen 
av diskussioner. Det gör att man kan fånga upp sådant som 
man kan behöva förändra för att få en mer tillåtande, öppen 
och likriktad kultur, avslutar Daniel. 

På GK jobbar vi för att vara en arbetsplats som är 
tillåtande, utvecklande, rolig och värdeskapande. Både 
för våra medarbetare och för våra kunder. GK ska vara 
ett företag där vi respekterar och hjälper varandra i alla 
lägen. Samtidigt som vi är värdeskapande i allt vi gör. Det 
är kärnan i vår företagskultur. 

Vår värdegrund kallar vi för VILJA som står för Värdeskapande, 
Innovativ, Långsiktig, Juste och Affärsmässig. Det som 
utmärker våra arbetsplatser runtom i Sverige är att 
medarbetarna trivs, samarbetar och har roligt tillsammans. 
Däremot är vi medvetna om att vi hela tiden behöver bli bättre 
på att leva enligt vår värdegrund. Den ska genomsyra våra 
beslut, arbetssätt och bemötande. 

Föregå med gott exempel
För oss är det viktigt att chefer och ledare på GK föregår med 
gott exempel genom att följa våra riktlinjer och är lyhörda för 
hur våra medarbetare trivs. Därför har vi under hösten 2018 
fokuserat på att konkretisera och utveckla hur vi arbetar med 
vår värdegrund i vårt dagliga arbete. 

Resultatet är en inventering av vilka aktiviteter vi ska 
fortsätta arbeta med. Vi har även lagt till nya aktiviteter som vi 
tror kommer att förbättra vår kultur. Exempel på förändringar 
är bland annat en uppdatering av våra styrdokument för 
medarbetarsamtal, lönekriterier och rekrytering. Vi har också 
förtydligat innehållet och skapat nya rutiner för hur vi ska följa 
upp hur de används. 

Mer och bättre interninformation
Vi har också tagit fram ett nytt material i form av broschyrer, 
interna och externa presentationer och mallar som på ett 
tydligare sätt bottnar i vår värdegrund VILJA. Syftet är att 
materialet ska stötta chefer, ledare och medarbetare i det 

dagliga arbetet. Under 2018 har vi även fokuserat en hel 
del på att uppmärksamma duktiga medarbetare genom 
att lyfta fram dem extra i våra interna kanaler. Det har 
varit väldigt uppskattat och vi tror att det skapar en bättre 
sammanhållning och stämning på våra arbetsplatser.  

GK Whistle gör skillnad 
GK:s ambition är att fortsätta driva och utveckla arbetet mot 
att bli en värdegrundstyrd organisation som attraherar och 
står för sundhet, framgång och hållbarhet. 

Förutom att arbeta aktivt med de interna rutinerna kring 
jämställdhet och kränkande behandling, jobbar GK för att 
upprätthålla ett öppet affärsklimat med hög affärsetik. GK 
Whistle är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra 
etiska riktlinjer. Detta är också en del i vårt fortsatta arbete 
mot en jämlik arbetsplats.  

Som medarbetare har vi alla en nyckelroll i att fånga upp 
eventuella oegentligheter, felaktigt agerande och oetiska 
värderingar som behöver korrigeras. GK Whistle ger en 
möjlighet för våra medarbetare att konfidentiellt kommunicera 
misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska 
risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet.

Visselblåsartjänsten kan användas för att uppmärksamma 
oss om allvarliga risker som kan skada individer, vårt företag 
och organisation eller samhället och miljön. Det kan gälla 
sådant som rör bolagets eller koncernens intressen eller 
enskildas liv och hälsa. Till exempel allvarliga miljöbrott, stora 
brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga 
former av diskriminering och trakasserier. Hjälpmedel och 
vägledning kring detta finns tillgängligt på vårt intranät och 
kommuniceras regelbundet för att se till att oegentligheter 
rapporteras och åtgärdas.

VILJA ÄR KÄRNAN I VÅR FÖRETAGSKULTUR 

AVDELNING 511 I GÖTEBORG ÄR ÅRETS VILJA-AVDELNING 

Vi jobbar tätt tillsammans 
vilket vi tror är nödvändigt 

för att kunna leverera det lilla extra 
till våra kunder.”
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SÅ JOBBAR VI MED RISKHANTERING PÅ GK
På GK har vi en aktiv riskhantering och jobbar 
förebyggande kring de risker som kan uppstå inom 
organisationen. Vårt dokumenterade arbetssätt för 
riskhantering innebär att vi arbetar med riskidentifiering, 
riskbedömning, riskåtgärder och uppföljning.  

Ökad miljömedvetenhet
Under 2018 arbetade vi fram en plan för hur miljömedvetenheten 
ska öka på företaget. Resultatet blev en miljöutbildning som 
lanserades under första kvartalet 2019 och riktar sig till alla 
medarbetare på GK. 

Utbildningen tydliggör sambanden och synergierna 
mellan de tre grundbultarna i hållbar utveckling: ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt. Målet med utbildningen är att 
skapa förståelse för vikten av hållbar resursanvändning 
och nyttjande av kretslopp. Utbildningen knyter ihop GK:s 
egna rutiner till miljömålen och varför dessa är viktiga att nå. 
Medarbetarna får reflektera över sitt eget bidrag till att nå 
miljömålen i sin dagliga verksamhet. 

Sociala risker inom GK
Vårt arbete inom hälsa, miljö och säkerhet är omfattande och 
betydelsefullt. För att lyfta området har vi nu startat ett HMS-
forum med representanter från hela landet för att fokusera på 
det fysiska och psykosociala arbetet. Detta kommer att leda 
till större spridning och åtgärder för att vi hela tiden ska bli 
bättre när det gäller arbetsmiljö. 

GK Whistle mot korruption
I våra etiska riktlinjer beskrivs vårt förhållningssätt kring mutor 
och korruption. Vi har under 2018 även lanserat vår nya vissel-
blåsartjänst GK Whistle som du kan läsa mer om på sidan 10.

GK Whistle ger möjlighet att konfidentiellt kommunicera 
misstankar om oegentligheter och korruption. 

Mänskliga rättigheter 
Kunskap om grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet är viktigt för arbetet med mänskliga rättigheter 
på vår arbetsplats. Kunskapsbrist är en risk som kan leda till 
negativa konsekvenser. Därför är våra utbildningar inom bland 
annat arbetsrätt och psykosocial arbetsmiljö obligatoriska för 
alla chefer. 

Det finns även en risk i att våra leverantörer inte följer 
ILO:s kärnkonventioner och att brott mot de mänskliga 
rättigheterna av denna anledning sker i leverantörsledet. 
Under 2019 kommer därför de 10 största leverantörerna 
att följas upp genom platsbesök för att säkerställa att 
konventioner och lagar följs.

HUR VI JOBBAR MED VÅRT  
HÅLLBARHETSARBETE 
GK:s styrelse är ansvarig för hållbarhetsrapporten och 
ledningsgruppen godkänner och fastställer de prioriterade 
hållbarhetsområdena. Verkställande direktören ansvarar 
för arbetet i organisationen och att samarbete sker med 
andra funktioner som miljö- och kvalitetschef, HR-chef, 
ekonomichef och kommunikatör. Genom etablerade 
processer och verksamhetsstyrning går hållbarhetsarbetet 
genom hela organisationen. Utveckling styrs genom svensk 
lagstiftning, våra interna policyer och etiska riktlinjer samt 
riskhantering av hållbarhetsfrågorna.
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GK:s övergripande 
målsättningar
Våra målsättningar fram till 2022 bygger på visionen att bli ledande i Norden på 
tekniska installationer i fastigheter. Under resans gång ska vi alltid ta hänsyn till 
sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen för att skapa långsiktighet i vårt 
arbete. Detta gör vi också genom att fortsätta förena kunskap och kompetens 
från våra duktiga medarbetare, så att nya insikter och idéer kan växa till smarta 
lösningar som för samhället framåt.

Ett nytt område som vi har identifierat 
under 2018 och som är betydande för 
GK:s verksamhet är hållbar konsumtion 
och produktion (FN:s Globala Hållbar-
hetsmål nr. 12). Här har vi samlat förslag 
på områden där vi vill ha en god standard 
som vi regelbundet ska följa upp, för att 
kunna minska vår miljöpåverkan. 

På GK är vi måna om att reducera 
kemikalier och växthusgasutsläpp och 
ser möjligheten att lyckas med detta 
genom att välja material och produkter 
som vi köper in till verksamheten med 
omsorg. Det handlar om allt från livs-
medel och städkemikalier på kontoren 

till arbetskläder och material i våra 
projekt. Under 2019 kommer vi granska 
detta område närmare för att ta fram en 
heltäckande inköpspolicy och en hand-
lingsplan. Därefter kommer vi att följa 
upp hur denna policy och plan följs runt 
omkring i landet. 

Environmental Product 
Declaration 
Under 2019 kommer vi att använda den 
frivilliga Environmental Product Decla-
ration (EPD) som en metod att påverka 
våra leverantörer att ta fram bättre data 
och information om de stora material- 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Vi behöver bli mer effektiva i vår användning av jordens resurser 
för att de ska räcka till och kunna fördelas rättvist. Det innebär rätt 
materialval, mindre svinn och cirkulära materialflöden. Det innebär 
också ökad kunskap för en mer hållbar livsstil.

VI MINSKAR MILJÖBELASTNINGEN

volymerna vi köper in. EPD:er är en 
slags byggvarubedömning som görs 
utifrån ett livscykelperspektiv och gran-
skas av en oberoende part. 

Vi vill ta ansvar genom att öka 
vår kännedom om våra leverantörers 
miljöprestanda, eftersom detta kan leda 
till effektivare resursförvaltning. Vid våra 
projekt beställs material där vi ser till att 
vi får sammanhängande leveranser för 
att minska antal transporter till arbets-
platsen. När vi planerar inköpen styckas 
materialet i lämpliga delar för att  
minimera spill och mängden emballage.

GK har under 2018 blivit medlem i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) som 
arbetar för att utveckla moderniseringen av teknik och energieffektiviseringen av 
anläggningar som skapar mervärden. Ett mål med vårt medlemskap är att diskutera 
utmaningar och möjligheter (FN:s Globala Hållbarhetsmål nr. 7). Det handlar om 
hållbar energi, energieffektivisering och vår möjlighet att sprida goda idéer och 
resultat av vårt pilotprojekt. 

Genom effektiv energirådgivning till våra kunder kan vi bidra till minskade 
koldioxidutsläpp, samtidigt som det innebär en ekonomisk besparing. I graferna 
nedan visas ett exempel på just detta.

Mål 7: Hållbar energi för alla
Genom att förändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi 
säkerställa att alla får tillgång till el och energitjänster.

VI ARBETAR MED EFFEKTIV ENERGIRÅDGIVNING

Ystad kommun och GK:s energiarbete i besparingar (SEK)
Årlig besparing och ackumulerad besparing i SEK.
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För att vi ska kunna vara långsiktigt 
hållbara behövs en stabil ekonomisk 
situation. Ekonomisk lönsamhet skapar 
förutsättningar för att vi ska kunna 
utveckla företaget i linje med vår  
långsiktiga vision och uppnå uppsatta 
mål. Det ger också möjlighet att erbjuda 
trygg anställning för våra medarbetare. 

Under 2018 nådde vi inte riktigt upp 
till målet 5 procent i vinstmarginal, vilket 
till stor del berodde på fortsatta  
satsningar inom vår rörverksamhet. 
Dessa har hanterat en stor andel 
strukturella kostnader i samband med 
nyetableringar och förvärv.

EKONOMISK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

Under 2018 har vi inte haft några 
inrapporterade dokumenterade fel vid 
överlämnandet till kund. Detta tack vare 
att vi har arbetat med att förbättra våra 
processer och rutiner. 

Vi har tillsatt forum inom våra 
verksamhetsgrenar för att fånga upp 
förbättringsmöjligheter och brister inom 
respektive region. Forumen har också till 
uppgift att hitta lösningar och genomföra 
de gemensamma beslut som fattas.

Till exempel har vi inom service 
bland annat tagit fram en film om vikten 

att ha en bra kontakt med kunden. 
Filmen visar också hur vi ska återrap-
portera viktiga händelser för att kunna 
agera tidigt och förebygga kundklago-
mål. Inom entreprenad har vi förbättrat 
arbetet med garantiservice vid överläm-
nande av anläggning till våra kunder.

En mätning av kundlojaliteten 
kommer att genomföras under 2019. 
GK har haft en uppåtgående trend och 
vid senaste mätningen låg värdet för 
existerande byggnader på 72 och för 
nybyggnationer på 78.

INRAPPORTERADE DOKUMENTERADE FEL
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GK har under året arbetat vidare med 
nollvisionen om antal arbetsplatsolyckor. 
Medlemskapet i Håll Nollan leder till 
förbättringar som vi kan föra in i våra 
rutiner för att minska olyckor och tillbud. 

Genom att använda AFA:s webba-
serade system för tillbud och olyckor 
har vi haft möjlighet att ta fram utbild-
ningsmaterial för samtliga medarbetare. 
Dessutom har vi förbättrat våra rutiner 
inom det fysiska arbetsmiljöarbetet. 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Att skapa trygga och säkra arbetsplatser är ett av delmålen för mål 8.

VI BYGGER EN TRYGG OCH SÄKER ARBETSPLATS

Eftersom vi lyckats höja rapporteringen 
av tillbud kommer vi under 2019 starta 
ett forum för arbetsmiljö. Här kommer 
vi att ha representanter från alla delar 
av vår verksamhet som tillsammans kan 
sprida tanken kring en säker arbetsplats 
(FN:s Globala Hållbarhetsmål nr. 8).

Förbättring av arbetsmiljöarbetet
Vi kommer också att ta fram nya hjälp-
medel och utbildningar baserat på den 
data som rapporteras in i AFA-systemet. 

Det här kommer att ge oss bra förut-
sättningar till att hela tiden förbättra vårt 
arbetsmiljöarbete. 

Det totala antalet registrerade tillbud 
har ökat och olyckor har minskat mellan 
åren 2017 till 2018 i förhållande till antal 
anställda. Vi ser mycket positivt på att 
vi fått in mer inrapporterade tillbud än 
tidigare då vi under 2018 aktivt arbetat  
med information om vikten av att rappor-
tera tillbud. Tack vare detta kan vi sätta in 
åtgärder för att förhindra att en olycka sker. 
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GK jobbar aktivt med miljön  
GK bedriver ett aktivt systematiskt miljöarbete. Våra 
övergripande miljömål är: 
• Minska koldioxidutsläpp från persontransporter  

(bilpark och flyg).  
• Höja miljökompetens och medvetande.  
• Öka extern miljökommunikation. 
• Minska energianvändningen i våra kunders fastigheter. 

Hur vi arbetar med energieffektivisering för våra kunder kan 
du läsa mer om i avsnittet “GK:s prioriterade områden inom 
hållbarhet”. Här följer information om de andra målområdena. 

Minska antalet resor och utsläpp  
Inom GK görs våra persontransporter med service- och 
tjänstebilar, taxi och flyg. Vi har som målsättning att minska 
utsläppen från våra persontransporter genom att minska 
antalet resor och minska utsläppen av CO2 per körd 
km. GK kommer fortsätta att utbilda våra medarbetare i 
vårt inköpssystem för att minimera transporter från våra 
materialleverantörer. Genom att mäta kvartalsvis ser vi hur 
stor andel EDI-orders som läggs i systemet. 

Under 2018 omarbetades och uppdaterades delar av 
bilpolicyn. Bland annat med en utökad bilbudget för att vi vill 
göra det möjligt för våra medarbetare att välja ett miljövänligare 
alternativ vid val av bil. Nya miljövänligare bilar har lagts in i vår 
bilportal i form av 15 alternativ av elbilar och hybrider. 

Plan för ökad miljömedvetenhet 
Under 2018 arbetade vi fram en plan för hur miljömedveten-
heten ska öka i verksamheten. Detta resulterade i en satsning 
på miljöutbildning. Utbildningen lanserades under Q1 2019 
och riktar sig till samtliga medarbetare på GK. Den fokuserar 
på att göra sambanden och synergierna tydliga mellan de 
tre grundbultarna i hållbar utveckling: ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt. 

Målet är att skapa förståelse för vikten av hållbar resurs-
användning och användande av kretslopp. Utbildningen 
knyter GK:s egna rutiner till miljömålen och varför dessa är 
viktiga att nå. Våra medarbetare ska också reflektera över 
sina egna bidrag till att nå miljömålen genom sin dagliga 
verksamhet. 

Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015 
Utsläpp av växthusgaser, resursslöseri och linjära kretslopp 
fortsätter vara lokala utmaningar och globala hot. Vår strävan 

GK jobbar aktivt  
med miljön

efter minskade växthusgasutsläpp genom energieffektiva 
lösningar fortsätter. Inom vår egen verksamhet är 
utmaningarna ständigt aktuella. 

Året som miljöcertifierad verksamhet 
Under 2017 genomfördes ett omfattande arbete för att 
certifieras mot ISO 14001:2015 under år 2018. ISO-
certifieringen har resulterat i att ytterligare en person har 
anställts på miljö- och kvalitetsavdelningen och externa 
konsulter har kontaktats som resursstöd och för rådgivning. 
Med ISO som grund har systematiseringen av miljöarbetet 
förenklats. Mer tid finns nu i vårt miljöarbete för planering, 
genomförande och uppföljning. Våra ambitioner att nå 
förbättringar och se värdet av arbetet sker på ett naturligt sätt 
genom ledningssystemets krav på ständig förbättring. 

Våra mål har anpassats efter kraven på mätbarhet. Vi ser 
att ju noggrannare vi kan mäta våra processer och resultat, ju 
bättre beslut vi fattar, desto enklare blir det att nå förbättringar 
och se faktiska skillnader. Varje år. 

Tidigare mättes ekonomin i verksamheten med kontinuitet, 
nu ingår även energiavvikelser, så kallade QuickFixes, och 
energiutredningar. Vi ser även behovet av att följa upp 
statistiken för koldioxidutsläpp från olika transportmedel. 
Detta för att tidigare uppfatta behovet av åtgärder för att 
minska utsläppen. 

Positiva resultat med ISO 14001 
Vi har redan sett positiva resultat från investeringen att 
certifieras mot ISO 14001. Genom certifikatet har vi kunnat 
sluta avtal med flera privata rikstäckande verksamheter som 
ställer skarpa krav på ISO 14001. 

När vi gör upphandlingar under Lagen om Offentlig 
Upphandling behöver vi ett certifierat ledningssystem för att 
kunna visa att vi har tillräckliga processer inom vår verksamhet. 
Vi ser många positiva kedjeeffekter av miljöledningssystemet. 
Genom att verksamhetens processer anpassas i en 
kvalitetsmiljö och arbetsmiljöplan i driftentreprenader så 
minskar vi resursanvändningen. Samtidigt stärker vi dialogen 
med kunden kring miljö, energi och hur vi ska minimera 
avfallet. 

Trovärdigheten för vårt miljöarbete ökar, vi får marknads-
fördelar vilket ger oss större möjligheter att vinna anbud.

Dessutom sparar vi tid och pengar och ser konkurrens- och 
rekryteringsfördelar. Framförallt blir det lättare att leva som vi 
lär samt hjälpa kunden att nå sina miljömål och förena miljön i 
företags- och affärskulturen. Dessa fördelar vill vi inte vara utan.

 18  •  GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2018
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miljöarbetet förenklats. 

Mer tid finns nu i vårt miljöarbete 
för planering, genomförande och 
uppföljning.”
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– NCC utvecklar en ny hållbar 
stadsstruktur i Kvartersstaden 
Järva Krog. Här byggs bland annat 
tre nya stadskvarter med kontor, 
restauranger, handel och bostäder 
tillsammans med nya torg och 
gator. GK är kontrakterade som en 
strategisk rådgivande partner och 
entreprenör för projektet. Istället för 
en trafikplats bygger vi en levande 
stad, säger Åsa Gatter, projektledare 
på NCC Property Development.

– Vi skapar en attraktiv plats på ett av 
norra Stockholms mest tillgängliga läge. 
Järva Krog ska bli en levande stad,  
dygnet runt. Närheten till natur och city 
gör platsen unik, konstaterar Åsa.

NCC utvecklar två kontorsprojekt 

med cirka 32 000 kvadratmeter yta för 
kontor, restaurang, handel och service. 
I delar av den ena kontorsbyggnaden 
kommer NCC att flytta in sitt huvud- 
kontor under 2019. Resten av ytan hyrs 
ut till kontor. Den andra byggnaden blir 
klar under 2020.  

Louise Wall som är gruppchef på 
NCC Building berättar:
–  När första etappen är färdig och vi 
flyttar in i vårt nya huvudkontor kommer 
den gamla byggnaden som är kvar att 
rivas. Här kommer vi att bygga kontor, 
handel, bostäder och förskola. Området 
kring Järva Krog med ny bebyggelse i 
Ulriksdal är ett lyft för hela stadsdelen.

Viktiga aspekter för hållbarhet
– I det här projektet kan vi verkligen dra 

nytta av tidigare projekt där vi har lärt 
oss vad som fungerar i praktiken när 
husen används. För området Järva Krog 
har vi tagit fram ett övergripande håll-
barhetsprogram med fem områden: 
En tillgänglig attraktiv och levande 
stadsdel, Hållbara materialval, Cirkulär 
resursanvändning, En energieffektiv 
byggnad samt Grönska och naturliga 
inslag. Utifrån programmet identifierar 
vi hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor-
na i projektets hållbarhetsplan, berättar 
Louise.

NCC använder miljöklassificeringen 
BREEAM, BRE Environmental Assess-
ment Method. BREEAM är det mest 
utbredda systemet för miljöcertifiering i 
Europa och har fokus på miljöpåverkan. 
De klassificeringsområden som  

BREEAM fokuserar på är energi, miljö-
ledning, hälsa, transporter, vatten,  
material, avfall, landanvändning, ekologi 
och föroreningar.

– Vi har valt nivån Excellent, som är 
den näst högsta klassificeringsnivån i 
BREEAM, för projektet Järva Krog.  
Certifieringen görs via en extern gran-
skare. Det finns dock hållbarhetsaspek-
ter som inte täcks in i BREEAM som till 
exempel resurseffektivitet och social 
hållbarhet. Dessa har vi istället täckt in 
via vår hållbarhetsplan, menar Åsa.  

– GK fungerar som både rådgivare 
och utförare i arbetet med miljöcertifie-
ringen. Det handlar om hur man når de 
poäng man förväntar sig via analyser 
och materialval ur både ett ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. Här kan vi 
dra nytta av våra tidigare erfarenheter, 
säger Simon Jennstål, regionchef Öst 
på GK. 

Både GK och NCC har ett generellt 
högt fokus kring miljö och hållbarhet. 
Båda är exempelvis medlemmar i 
SGBC, Sweden Green Building Council, 
som är Sveriges ledande organisation  
för hållbart samhällsbyggande. SGBC 
skapar, genom sitt arbete med certifie-
ringen, bättre och mer hållbara bygg-
nader och platser för människor att 
vistas i. Organisationen arbetar med de 
flesta miljöcertifieringar på den svenska 
marknaden. 

– Vårt fokus på hållbarhet är en  
viktig del i det dagliga arbetet. Det  
hjälper oss att skapa mål och engage-
mang i projektet. Det är detta som gör 
att vi lyckas så bra i vårt samarbete, 
konstaterar Åsa.

– När man jobbar med certifierings-
processen måste man planera i god tid. 
Vissa tekniska lösningar och materialval 
behöver låsas i ett tidigare skede och 
produktionen får färre sena ändringar. 
Det ger fler aktörer en möjlighet att hålla 
de tider man utlovat. Kvaliteten blir bättre 
i hela projektet. Deltagarna hjälper och 
stöttar varandra på ett mycket bra sätt.

Tidiga skeden bygger 
långsiktighet
– Att komma in i ett tidigt skede bygger 
långsiktiga relationer. GK har stöttat 
NCC under tidigare projekt, bland annat 
kvarteren Torsplan 1 och 2 i Hagasta-
den, berättar Simon.

 – I Järva Krog är vi kontrakterade 

som en strategisk partner. Nu bygger vi 
en struktur som gör att båda bolagen 
arbetar mot samma mål och har kunden 
i fokus. Vårt engagemang innebär en 
rådgivande roll där vår erfarenhet med 
inspel på både teknik och ekonomi 
används. När projektet sedan övergår till 
produktionsfasen installerar vi anlägg-
ningen och följer noggrant upp att vi 
verkligen levererar och bygger så som vi 
tillsammans bestämt.

– Vi har en gemensam ekonomisk 
modell och samarbetsform där vi kan 
utveckla och optimera projektet under 
resans gång. Med våra olika infallsvink-
lar hjälper och bevakar vi frågor åt  
varandra. Det finns ingen prestige alls i 
vårt samarbete. Alla på NCC vet att de 
kan ringa till GK och ställa frågor när som 
helst under resans gång, säger Åsa.

Framtidens arbetssätt
– Vi har ju samarbetat på detta sätt 
under en längre tid så vi kan jämföra 
med tidigare projekt och hamnar rätt i 
våra beräkningar. Arbetssättet skapar 
ett stort intresse från alla inblandade. 
Resultatet blir större engagemang och 
att prognoser och tidsplaner följs med 
större pricksäkerhet. För oss på GK är 

det dessutom intressant att vi är med 
i hela kedjan från start till att hitta rätt 
hyresgäster, menar Simon. Och  
fortsätter:

– Ärlighet och öppenhet hela vägen 
från oss som strategisk underentre-
prenör till beställare hjälper oss att slå 
sönder gamla barriärer och hierarkier i 
branschen. Det är många olika spets-
kompetenser inblandade och det gäller 
att inse att det handlar om att bygga 
ett bra hus tillsammans. Vi ändrar fokus 
från den egna entreprenaden till projek-
tet Järva Krog. Jag tycker att det här är 
framtidens sätt att jobba på. 

Vi utvecklar företagets återbruk
– Att få igång logistiken kring återbruk är 
ett viktigt mål för oss. Att matcha i tid, 

Ärlighet och öppenhet hela vägen från 
oss som strategisk underentreprenör 

till beställare hjälper oss att slå sönder gamla 
barriärer och hierarkier i branschen.”

EN NY HÅLLBAR STADSDEL
NCC bygger Kvartersstaden i Järva Krog

välja rätt material etc. Cirkulär ekonomi 
visar på den helhet som vi som företag 
bör ha kring material, avfall och trans-
porter. Detta med återbruk är komplext. 
Hela branschen tittar nu på hur vi alla 
ska få fram bättre och mer hållbara 
lösningar, konstaterar Louise.

– Genom att krossa material på plats 
kan vi minska antalet transporter. Vi har 
till exempel minskat antalet lastbils- 
transporter med 2 000 lastbilar i Järva 
Krog. Sen tittar vi även på möjligheter 
för att slippa lagra byggmaterial på 
plats. Om man planerar för återvinning 
i ett tidigt skede så kan man få med sig 
delar som kan återanvändas på andra 
ställen. Till exempel ventilationsaggregat 
eller andra standardiserade produkter 
som vi monterar i olika projekt, säger 
Simon.

Hållbart byggande en 
hygienfaktor
– BREEAM utvecklas kontinuerligt i takt 
med att allt fler byggnader certifieras. 
Krav på hållbart byggande har blivit en 
hygienfaktor för företag. Ju mer  
branschen lär sig, desto billigare blir det 
att bygga hållbart, säger Louise.

– Att leva som man lär är viktigt. 

Hållbarhet är något som måste ligga i  
företagets DNA. Inte något som klistras  
på efteråt. Det är viktigt att detta 
genomsyrar hela arbetet. Därför arbetar 
vi för att anställa medarbetare med rätt 
värderingar och personliga egenskaper 
när vi rekryterar.

– På både NCC och GK finns en vilja 
att hela tiden utvecklas. Det får våra 
medarbetare att dra åt samma håll. Alla 
hos oss har drivet att bli bättre. Kanske 
beror på att man känner att man har 
möjlighet att påverka här. Våra bygg- 
processmätningar visar fantastiska 
resultat. Det tror jag beror på att det är 
högt i tak, okej att göra fel, vi är mot-
tagliga för förslag och nya idéer och vill 
prova nya saker, avslutar Åsa.

Louise Wall, gruppchef NCC Building, Åsa Gatter, projektledare NCC Property Development och Simon Jennstål, regionchef Öst på GK.
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Alla medarbetare 
är kulturbärare!
Under 2018 har en stor del av 
fokus på GK varit att förbättra 
företagets onboardingprocess. Det 
vill säga vårt sätt att ta emot nya 
medarbetare. Det blev tydligt i vår 
medarbetarundersökning 2017 att 
vi inte riktigt hade lyckats. Cirka 50 
procent upplevde att introduktionen 
inte var tillräckligt bra. Därför tar vi 
nya tag så att alla nya medarbetare 
ska få en så bra introduktion som 
möjligt och för att de snabbt ska 
känna sig trygga och trivas hos oss 
på GK. 
 
I en bransch där jakten på kompetens 
är stor och personalomsättningen hög 
har det blivit viktigt för oss på GK att 
prioritera introduktionen av nya med-
arbetare. Vi har därför tittat på hur våra 
processer ser ut, var vi brister och vad 
vi kan förbättra. 

Ny pedagogisk struktur
Under året har vi satsat på att arbeta 
fram en gedigen onboardingprocess 
med välkomstpaket, förberedelser innan 
medarbetaren börjar, introduktionskur-
ser, filmer, mentorskapsprogram och 
uppföljningar. En bra process kräver 
struktur, engagemang och ledarskap av 
våra chefer. En värdefull investering för 
både medarbetare och arbetsgivare. 
Vi har jobbat med att förtydliga rutiner, 
implementera nya och skapa en syste-
matik för att kunna följa upp arbetet. Vi 

behövde förbättra chefsverktygen som 
var i stort behov av utveckling; infor-
mationen på vårt intranät var otydligt 
utformad och inte användarvänlig 
och behövde förbättras.

Många medarbetare upplevde upp-
lägget som opedagogiskt vilket gjorde 
att arbetet och informationsinhämtningen 
tog för lång tid och skapade ineffekti-
vitet. Idag är både vårt intranät och vår 
chefsportal mer tillgängliga och mer 
pedagogiska än tidigare. Vi har skapat 
en bättre navigering och struktur samt 
rensat bland innehållet och materialet.  

Nytt mentorskapsprogram
GK:s mentorskapsprogram ska ge varje 
medarbetare en mentor som hälsar en 
välkommen och sedan finns tillgänglig. 
Mentorprogrammet ska skapa mervärde 
och ge trygghet. Genom att kvalitets-
säkra introduktionen ser vi till att den 
nya medarbetaren kommer in i de nya 
arbetsuppgifterna snabbt. Vi lägger 
grunden för en god relation från början, 
minskar produktionsbortfallet och även 
personalomsättningen.  

Mentorns uppgift är att ta emot den 
nya medarbetaren första dagen och att 
”gå bredvid” under en period. Mentorn 
har ett introduktionsansvar för den nya 
medarbetaren. Att svara på frågor, ge 
råd, ge konstruktiv feedback, presentera 
kollegor, säkerställa att medarbetaren 
fått tillbehör och arbetsverktyg är viktiga 
uppgifter. Om något saknas eller känns 

oklart hjälper mentorn till att hitta till 
rätt person som kan hjälpa till. Interna 
system som scheman, intranät, perso-
nalhandbok etc. gås också igenom. 

Fler mentorer utbildas
HR kommer att följa den nya onboar-
dingprocessen på flera sätt. HR kommer 
till exempel varje kvartal att följa upp 
antalet nyanställda och antal utförda 
utbildningsinsatser. Målet är att utbilda 
två mentorer per avdelning, ett mål som 
är lätt att mäta. Under 2017 och 2018   
har vi utbildat ett femtiotal mentorer 
utspritt på 30 avdelningar. Fler mentorer 
kommer att utbildas.
 
Kompetensutveckling skapar 
trivsel
För att trivas på en arbetsplats behöver 
de flesta av oss känna att vi utvecklas.  
Kompetensutveckling är viktigt för att 
känna trygghet i det du gör, för att  
kunna utföra arbetet så bra som möjligt 
och för att trivas. På GK får våra medar-
betare möjlighet till både kompetens- 
utveckling och personlig utveckling, för 
att förbättra kunskapsöverföringen. 

Vi vill ge våra medarbetare möjlig-
heten att bidra till hela verksamhetens 
utveckling. Det tror och hoppas vi  
kommer att motivera och engagera.  
  
Rätt kompetens på rätt plats
På GK arbetar vi aktivt med Employer  
Branding. Inom vår bransch finns 
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I en bransch där behovet 
av kompetenta och duktiga 
medarbetare är kritiskt, 

måste vi förbättra vårt sätt att ta hand 
om de duktiga resurser vi rekryterar. 
Så att de verkligen trivs och stannar 
kvar hos oss på GK.”
Eva Ekelund, HR-chef
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många bristyrken vilket innebär att det 
är en utmaning att rekrytera rätt kompe-
tens på rätt plats. Vi behöver attrahera 
duktiga medarbetare på andra sätt än 
enbart med lön.  

GK-skolan har en viktig roll i detta 
arbete och är något vi lyfter i olika sam-
manhang för att potentiella medarbetare 
som är drivna och engagerade ska vilja 
söka sig till oss. Vår tydliga satsning på 
ledarskapsutbildningar för GK:s många 
chefer och ledare är också en del av 
en medveten satsning när det gäller 
Employer Branding. Med rätt ledare 
får våra medarbetare rätt stöd, deras 
engagemang och vilja lyfts och tillvara-
tas, de känner trivsel och får möjligheter 
att växa.  

Egna lärare på GK-skolan 
I GK-skolan erbjuder vi ett särskilt  
kursprogram varje vår och höst, inom 
både teknikområdena och chef- och 
ledarskap. Vi är stolta över att i den 
interna GK-skolan kunna lyfta egna 
duktiga experter som utbildningsledare. 
Det ger stor effekt att kunna förklara och 
anpassa frågorna utifrån GK:s verksam-
het. Medarbetare från staben håller flera 
av kurserna, bland annat chefer från HR, 
KMA och Ekonomi. Vi har flera medar-
betare med tekniska specialistkunskaper 
som håller i kurser kring teknik. Det är 
ofta personer med ledande positioner 
på lokala avdelningar. I dagsläget finns 
9 lärarledda utbildningar och 17 olika 
e-utbildningar.  

För hälsans skull   
Sjukskrivningarna på GK har sjunkit från 
4,2 procent till 3,9 procent under 2018. 
Vi kan se att ett ökat proaktivt arbete 
med Previas företagshälsovård, tjänsten 
Previa Sjuk och Frisk samt HR:s ökade 
chefsstöd har gett resultat. På Gunnar 
Karlsen har vi avtal med vår företagshäl-
sovård Previa som vi använder oss av i 
olika frågor. Här ska våra medarbetare 

göra sin sjuk- och friskanmälan vid sjuk-
dom samt vid Vård Av Barn. Dels för att 
få stöd med medicinsk rådgivning men 
även för att föra statistik över sjukskriv-
ningar med mera för uppföljning och  
utvärdering.

En jämställd arbetsplats 
Jämställdhetsfrågor är på många sätt 
i fokus i svenskt arbetsliv. Inte minst 
har vi en diskrimineringslag som visar 
på arbetsgivarens skyldighet att arbeta 
förebyggande. Detta för att det inte ska 
uppstå situationer där någon särbe-
handlas eller kränks. Aktiva åtgärder ska 
tas när det gäller exempelvis arbetsför-
hållanden, rekrytering och trakasserier. 

Lagen handlar om att ta ett helhets-

grepp på hela organisationen. Arbetet 
mot diskriminering ska inte vara en 
enskild fråga, utan en del i det dagliga 
arbetet. För att arbeta aktivt och mot-
verka all form av negativa mönster krävs 
en genomgripande satsning. För GK är 
detta arbete oerhört viktigt. Vi arbetar 
aktivt med att stärka chefer och ledare i 
deras arbetsgivaransvar och en obliga-
torisk utbildning i psykosocial arbetsmiljö 
ges till alla chefer. 

Det finns även en arbetsmiljöaspekt 
på denna fråga som behandlas i AFS  
2015:4 och som talar om vikten av rutiner. 
Tanken med aktiva åtgärder är att de 
ska förebygga att diskriminerande 
situationer uppstår. För att komma åt 
detta arbetar vi mycket med normer och 
värderingar för att på lång sikt säkerställa  
att våra arbetsplatser är trygga och 
jämställda. 

Tillsyn av 
Diskrimineringsombudsmannen  
Under hösten 2018 har Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) särskilt granskat 
bygg- och anläggningsbranschen. Ett 
50-tal företag valdes ut för att följa upp 
de riktlinjer och rutiner som finns för att 
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förhindra trakasserier, sexuella trakasse-
rier och repressalier. 

I samband med metoo-diskussio-
nerna i media var bygg- och anlägg-
ningsbranschen en av de branscherna 
där det framkom många vittnesmål om 
allvarliga missförhållanden. Tillsynen är 
också en fortsättning på den granskning 
DO inledde under 2017 i samband 
med att de nya bestämmelserna om 
Aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen 
trädde i kraft den 1 januari. Hittills har 
bland annat alla kommuner och  
landsting granskats. 

Gunnar Karlsen under granskning 
– vi arbetar rätt! 
Gunnar Karlsen Sverige AB och GK 
Rör AB är två av dessa företag som har 
granskats i särskilda tillsyner. Rapporter 
med våra rutiner, policys, handlings-
planer och strategiska mål sändes in 
för de båda företagen för granskning. 
Bedömningen är nu gjord. Vi har fått 
besked om att GK:s riktlinjer och rutiner, 
som syftar till att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier, 
på ett mycket bra sätt uppfyller kraven 
på de riktlinjer som avses i Diskrimine-
ringslagen. 

Arbetet fortsätter och både GK som 
företag och samhället i stort har en väg 
att vandra. Rutiner är inte allt, men det 
är en bra start och hjälper oss att  
förebygga all typ av diskriminering. 

För oss på GK är frågan om en jämställd 
arbetsplats en självklarhet. Det handlar om 

grundläggande mänskliga värderingar och  
rättigheter. På GK råder det absolut nolltolerans!”
Göran Krawe, vd

11,8%
Andel anställda – kvinnor 2017 & 2018*

13,7%
Andel nyanställda – kvinnor 2017*

9,8%
Andel nyanställda – kvinnor 2018*

*Gunnar Karlsen Sverige AB
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Värdegrund som 
inspirerar
– Det bästa med att jobba på GK är 
helheten. Att vi inom bolaget har alla 
discipliner och att vi är rikstäckande gör 
oss tillgängliga på ett enkelt sätt, säger 
Maria Hyborn som har jobbat tio år 
som certifierad energiexpert i konsult-
branschen och ett år på GK.

Energirådgivning jobbar med allt från 
förstudier till utförande och implemen-
tering av åtgärder till att genomföra 
uppföljningar. På så sätt följs kunden åt i 
alla skeden och GK kan vara en samar-
betspartner under resans gång.  

GK:s värdegrund VILJA är en viktig 
komponent i GK:s arbetssätt. VILJA står 
för Värdeskapande, Innovativ, Långsik-
tig, Juste och Affärsmässig.

– Jag har med VILJA i alla proces-
ser och kommunicerar värdeorden både 
internt och externt i mitt arbete. VILJA 
täcker det vi vill åstadkomma på GK 
på ett bra sätt. Att vi tänker långsiktigt, 
agerar juste och är innovativa. Jag får bra 
respons i samtalen med kunder när jag 
pratar om mjuka värden och beskriver hur 
vi vill jobba internt samt tillsammans med 
våra uppdragsgivare. VILJA belyser de 
flesta viktiga delarna i en arbetsrelation. 
Mitt favoritvärdeord är innovativ, som 
återspeglar vårt sätt att jobba med energi-
effektivisering där vi försöker vara kreativa 
i att hitta de små åtgärderna som ger stor 
effekt, berättar Maria. 

Vi blir ännu bättre inom hållbarhet
– Inom GK-koncernen finns tyvärr få 
kvinnliga chefer men GK jobbar aktivt för 

Världens bästa jobb
– Det bästa med att jobba på GK är min 
frihet. Jag planerar mitt jobb själv utifrån 
mina kunders behov och vad som behö-
ver göras i övrigt på företaget. Två stora 
fasta kunder tar största delen av min tid 
och ibland jobbar jag med kollegor på 
andra uppdrag där det behövs förstärk-
ning, säger Jan Torstensson som jobbat 
i två år på GK.  

– Jag tycker att jag har världens 
bästa jobb! Det är både självständigt 
och ganska ensamt. 

Så vill man jobba som jag gör så 
måste man nog veta med sig att man 
passar för detta. 

Man behöver kunna anpassa sig 
snabbt till olika miljöer. Ett stort intresse 
för teknik och problemlösning är också 
bra. En annan komponent är envishet, 
att inte ge sig förrän ett problem är löst, 
och du är säker på allt fungerar på lång 
sikt. Jag drivs av viljan att ta reda på 
varför ett problem uppstår, konstaterar 
Jan. 

 

att få in fler kvinnor i ledande befattning-
ar på företaget. Eller fler kvinnor över-
huvudtaget. Vi tar små steg mot en mer 
jämlik nivå. För mig är det både positivt 
och utmanande att vara med i det här 
arbetet som är en fortgående process, 
säger Maria.

Ett annat viktigt område där GK ligger 
långt fram är kompetensutveckling. 

– Vi har en engagerad HR-avdelning 
som arbetar aktivt med vår utveck-
ling på ett bra sätt. Som medarbetare 
finns information om utbildning inom 
olika viktiga områden som bland annat 
arbetsmiljö och psykosociala arbetsför-
hållanden. Allt för att vi på GK ska må 
bra, trivas tillsammans samt verka i en 
miljö som skapar arbetsglädje, konsta-
terar Maria.

Ständig utveckling
– Ett tydligt exempel på utveckling är 
den avdelning som jag leder idag, Råd-
givning Stockholm. Det är en ny avdel-
ning som jobbar med rådgivning inom 
energi och miljö. Att vi nu även finns i 
Stockholm gör oss mer tillgängliga och 
underlättar för oss alla att samverka. 

– Jag söker ständigt efter nya 
kollegor som har ett genuint intresse av 
miljö- och energiområdet. Personer som 
har naturlig fallenhet för kartläggningar 
och analyser. Att jobba med energi-
beräkningar i tidiga skeenden, innan 
en byggnad uppförts, hjälper oss till 
exempel att från början ta reda på hur 
mycket byggnaden kommer att förbruka 
i energi. Vi kan simulera olika förutsätt-
ningar och vägleda våra kunder till bästa 
möjliga beslut. Eftersom vi är en partner 
som stöttar hela vägen är det viktigt 
att ha rätt förutsättningar från början, 
avslutar Maria.

Finns inget tak på GK
– Det bästa med GK är att det är 
mer än högt i tak. Det finns inget 
tak! Jag känner att det inte finns 
några begränsningar för vad vi kan 
åstadkomma tillsammans. Alla som 
jobbar på företaget är prestigelösa 
och lätta att ha att göra med. Det här 
genomsyrar hela organisationen och 
märks tydligt när vi jobbar med andra 
områden på företaget, konstaterar 

Anders Johansson, verksamhetsutvecklare 
i Uppsala. 

Anders mål är att alla inom GK Rör 
ska ha ett likriktat arbetssätt i framtiden. 
GK har tagit flera steg mot att uppfattas 
som ett företag istället för en stor grupp av 
företag. 

– Jag tror detta delvis beror på bättre 
information än tidigare. Förut var vi Rör 
eller Ventilation, nu är vi GK Rör eller GK 
Ventilation.

Miljövänligare alternativ
GK jobbar aktivt med förbättringar 
inom hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö, 
jämställdhet och kompetensutveckling.

– Vi har en ny bilpolicy där alla som 
väljer miljövänligare alternativ premieras. 
Det är bra tycker jag. Det gäller både val 
av tjänstebilar och när vi bokar bilar till 
exempelvis montörer. Det här leder ju till 
att GK ser över miljöavtrycket kring alla 
transporter, säger Anders.

GK ligger också långt framme inom 
kompetensutveckling. Företaget har ett 
digert och inspirerande utbildningspro-
gram.

– Känslan på GK är att det finns många 
möjligheter till vidareutbildning och 
utveckling. 

En annat område som vi arbetar aktivt 

med är jämställdhet. En reflektion jag 
gjort är att vi inte fick några anmärkningar 
i samband med DO:s, Diskriminerings-
ombudsmannens, stora granskning av 
vår bransch efter metoo.

Juste är en favorit 
– VILJA finns med i mitt arbete hela 
tiden, berättar Anders. När jag ställs 
inför kniviga problem, till exempel om 
jag ska göra en affärsmässig avvägning, 
så använder jag mig av vår värdegrund. 
Jag brukar ställa mig frågan om vi gör 
rätt utifrån VILJA. Eller om jag skulle 
vara nöjd med GK:s agerande om 
jag var kund. Mitt favoritord är juste 
eftersom jag tycker att alla delar i 
värdegrunden leder till juste. Om vi är 
justa så blir vi både affärsmässiga och 
långsiktiga. Värdegrunden är något 
som behöver hållas vid liv hela tiden, så 
självklart behöver vi som medarbetare 
påminnas om den kontinuerligt.

– En egenskap som är viktig när man 
jobbar med verksamhetsutveckling som 
jag gör är att ta på sig någon annans 
glasögon. Att titta på frågor och problem 
ur andras perspektiv kan vara avgörande. 
Mitt jobb är ju en stödfunktion till en 
verksamhet och inte tvärtom. Det är 
viktigt att komma ihåg, avslutar Anders.

Satsning på arbetsmiljön
– På GK satsas det en hel del på arbets-
miljön med utbildningar, som till exempel 
utbildning inom fallskydd som är aktuellt 
för min del. Det är bra att få tips på utbild-
ningar som hjälper mig att utvecklas på 
jobbet. Nyligen har jag till exempel fördjupat 
mig kring styrsystem inom ventilation och 
nu funderar jag på att gå en utbildning 
inom området, berättar Jan. 

Information bra för affärerna
– Något som har blivit bättre på GK sedan 
jag började är interninformationen. Ett stort 
plus för mig som jobbar mycket ensam ute 
på fältet. 

Jan skulle dessutom gärna vilja ha 
ännu mer information om GK:s värdegrund 
VILJA.

– Jag använder VILJA i jobbet efter-
som jag jobbar en del med försäljning mot 
mina befintliga kunder. Det handlar om att 
ge kunden en juste lösning på ett problem 
och skapa en ännu bättre lösning ur ener-
gisynpunkt. Orden Juste och Affärsmässig 

är begrepp som är extra viktiga för mig. 
Och för mina kunder. Att ta fram justa 
och ärliga förslag är bra för affärerna. 
Innovativ hänger ju också ihop med 
detta och det leder till långsiktiga affärer, 
avslutar Jan.

INTERVJUER MED GK-PERSONAL INOM OLIKA YRKESROLLER

Maria Hyborn, Avdelningschef 
Energirådgivning, Stockholm

Anders Johansson,  
Verksamhetsutvecklare, Uppsala

Jan Torstensson,  
Servicetekniker, Göteborg
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Vi tar ansvar  
för vår omvärld
Vi på GK tar ansvar som företag och engagerar oss 
i viktiga frågor både lokalt och globalt. I våra etiska 
riktlinjer prioriteras samhällsinitiativ med koppling till 
vår verksamhet, god hälsa, ren miljö och geografiska 
närvaro. GK stimulerar även till rekrytering och 
kompetensutveckling i branschen. Som samhällsaktör 
bidrar vi till miljövänlig, hållbar konstruktion och drift av 
fastigheter. Det innebär att vi värnar om och alltid har 
hållbarhet som fokus inom alla våra teknikområden och 
projekt som vi arbetar i.  

GK vill även vara en betydande aktör för branschorganisa-
tioner, lokala miljöer, skolor och utbildningar. Till exempel 
genom att ta ansvar, bidra med utbildningsresurser och 
anställa lärlingar. Vad vi gör idag påverkar nästa generation 
men också vår omvärld här och nu.  
  
Engagemang i branschens skolor 
Genom vår branschorganisation Svensk Ventilation och 
arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen är vi delaktiga 
i branschens skolor och nätverk. Vi är engagerade i landets 
lokala yrkesskolor genom att vara på plats och bidra till skolans 
och utbildningens utveckling. Engagemanget skapar en bro 
mellan utbildning och näringsliv där vi ser möjligheter för oss 
att skapa goda relationer på ett tidigt stadie i ungas yrkesliv.  
  
Ronald McDonald Hus 
Stiftelsen Ronald McDonald Barnfonds filosofi bygger på 
att barn som behöver vård läker bättre och mår bättre då de 
under sin vistelse på vårdinstitution får vara nära sin familj. 
Därför stödjer vi huset i Lund där barn som är i behov av 
vård på sjukhus, som ligger långt från sitt eget hem, kan bo 
med hela sin familj. Ronald McDonald Hus ska vara så nära 
ett riktigt hem som möjligt, exempelvis får barnen hjälp med 
läxor och lärare. Vi vill att Ronald McDonald Hus ska ge de 
bästa förutsättningarna för barnen och stöttar därför med vår 
kunskap och resurser för en god inomhusmiljö.  

Under 2018 utförde vi vårt första servicebesök i Ronald  
McDonalds fastighet i Lund. Vi har färdigställt vår fastighets-
rapport som stiftelsen nu använder som beslutsunderlag för 

att förbättra fastighetens miljö, energi och klimat.  
Vi har kombinerat vår närvaro i Loge47 som är GK:s loge 

på Malmö Stadion under Malmö FF:s hemmamatcher med 
vårt engagemang i stiftelsen. Under matcherna har GK haft en 
insamling där besökare, kunder, leverantörer och kollegor fick 
tävla om fina priser. 

Alla pengarna som vi fått in har oavkortat gått till stiftelsen. 
Målet under 2018 var att få in 60 000 kr som skulle gå till 
renovering av ett av de 27 rummen som finns i huset i Lund. 
Vi nådde nästan målet vilket gör att renoveringen kommer 
att kunna genomföras under 2019. Läs mer på www.lund.
ronaldmcdonaldhus.se. 

Idrott och välgörenhet förenar
Idrott förenar familjer med olika bakgrund och bidrar till 
god hälsa och socialt umgänge. Vi tycker det är viktigt med 
engagemang i lokala föreningar och stöttar det arbete som 
lokala föreningar gör för sina städer och invånarna.  

GK stöttar även en del lokala initiativ som till exempel 
Barnens jul som drivs av den ideella organisationen Vildakidz 
som jobbar för att hjälpa barn i Norrbotten. Det årligen 
återkommande eventet ger 100 barn med familj, som har det 
svårt ekonomisk, möjlighet att fira julafton. De möts på ett 
lekland där de får leka, äta julmat och träffa tomten som delar 
ut julklappar. Familjerna får även med sig en kasse julmat hem.  

Det är viktigt för oss att stötta både små och större 
välgörenhetsorganisationer, i den mån vi kan, för att ta vårt 
samhällsansvar. 
  
Röda Korset i Libanon
GK Gruppen fortsätter sitt arbete för en hållbar utveckling 
utomlands i samarbete med Röda Korset. Genom GK 
Gruppen är vi med och stödjer projektet Vatten och sanitet i 
Libanon. För snart åtta år sedan startade konflikten i Syrien 
och sedan dess är många miljoner människor på flykt och 
i stor nöd. I Libanon bor just nu två miljoner flyktingar, 
många från Syrien. Vatten och sanitet, latriner och hygien, 
tillsammans med psykosociala insatser, är Röda Korsets 
viktigaste uppgifter på plats i Libanon idag. Läs mer på  
www.gk.se och www.redcross.se. 

Vi stöttar Ronald McDonald Barnfonds viktiga arbete att möjliggöra för barn som vårdas att vara nära sin familj.

Genom GK Gruppen är vi med och stödjer projektet Vatten och sanitet i Libanon.
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Hållbarhetsredovisningen 2018 för Gunnar Karlsen Sverige AB 
är företagets andra hållbarhetsredovisning. Den utgår från de 
lagstadgade regler som gäller enligt ÅRL (1995:1554). 

Hållbarhetsredovisningens omfattning och 
avgränsning
Gunnar Karlsen Sverige AB hållbarhetsredovisning för 
verksamhetsår 2018 omfattar bolagen Gunnar Karlsen 
Sverige AB och GK Rör AB. 

Om hållbarhetsredovisningen
Hållbarhetsområden
De betydande hållbarhetsområdena som redovisas i 
hållbarhetsredovisningen speglar de områden Gunnar Karlsen 
Sverige AB har funnit som mest betydande under 2018.
Hållbarhetsområdena härstammar från prioriteringar gjorda  
inom ramen för verksamhetens systematiska förbättrings-
arbete, ett arbete som baserar sig på standarderna ISO 14001 
och ISO 26000. De prioriterade hållbarhetsområdena har 
dessutom satts i relation till FN:s globala hållbarhetsmål.

Till bolagsstämman i Gunnar Karlsen Sverige AB, org.nr 
556607-5692

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2018 på sidorna 4-31 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s 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.

Malmö den 8 maj 2019
Ernst & Young AB

Thomas Swenson
Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
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LEDANDE OCH HÅLLBARA 
LÖSNINGAR  

FÖR EN BÄTTRE FRAMTID 
Gunnar Karlsen erbjuder rådgivning och tjänster inom tekniska 
installationer för alla typer av byggnader, under hela deras livslängd. 

Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående 
produktkännedom samt flera årtionden av erfarenhet inom 
installation och service. 

Vi vill med vår expertis inom el, ventilation, rör, byggnadsautomation, 
energi och kyla skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens 
byggnader. 

GK Sverige ägs av GK Gruppen AS med säte i Oslo, Norge. GK 
Gruppen AS har drygt 3 400 medarbetare och en omsättning på 
över 6 miljarder.


