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INTRODUKTION

En av Skandinaviens ledande
tekniska entreprenör och
servicepartner
Vi erbjuder tekniska installationer och rådgivning som bidrar
till betydande energibesparingar och miljövinster i kombination
med optimal bekvämlighet för användarna – under alla år som
fastigheten används.
Våra lösningar är baserade på ledande teknik, stor
produktkunskap och flera decenniers erfarenhet. Vår strategi är
närhet till kunden. Vi verkar lokalt, men har samtidigt fördelen av
att ha stor teknisk kompetens och en effektiv central stödapparat.

Grundades 1964

Vi har 3 010 medarbetare på
101 kontor i Skandinavien

58
34

9

Vi utför över 40 000
serviceuppdrag per år

Vi arbetar med över 3 000
projekt per år
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Nyckeltal
RÖRELSEINTÄKTER

EBITDA

RESULTAT FÖRE SKATT

6 051 MNOK

157 MNOK

88 MNOK

6 345 MNOK (2019)

-9 MNOK (2019)

-216 MNOK (2019)

ORDERSTOCK

ANTAL ANSTÄLLDA

H1-VÄRDE

2 497 MNOK

3 010

7,98

2 610 MNOK (2019)

3 199 (2019)

11,04 (2019)

Rörelseintäkter per land

Rörelseintäkter per teknikområde

Norge

3 764 MNOK

Rörverksamhet

Sverige

1 676 MNOK

Elverksamhet

Danmark

594 MNOK

Säkerhetstjänster
Fastighetsdrift
Ventilation

1 367 MNOK
498 MNOK
18 MNOK
11 MNOK
4 137 MNOK
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Vi tog viktiga steg
under ett speciellt år
2020 kommer för alltid att vara coronaåret. Det präglade naturligtvis även GK. Vi hade våra
utmaningar, men vi hanterade dem, levererade bra resultat och lanserade G-Kraft, vår nya
strategi för vår väg mot en grönare framtid.
Jag är väldigt stolt över vad våra anställda presterat under
det här speciella året! Många av oss har jobb som inte kan
utföras hemifrån. Vi måste vara ute på fältet för att se till att
befintliga byggnader fungerar som de ska och att nya projekt
genomförs enligt plan, och det har vi gjort under hela 2020.
Det är också glädjande att se att allas insatser har bidragit
positivt till koncernens ekonomi. 2020 vände vi underskott
till överskott och verksamheten var lönsam i såväl Norge och
Sverige som Danmark.
Lönsamhet, digitalisering och hållbarhet
Under året utformade vi en ny strategi för perioden fram till
2025. Tre nyckelord är: lönsamhet, digitalisering och hållbarhet.
GK har växt kraftigt de senaste decennierna och mer än
sexdubblat omsättningen, till stor del genom ett antal uppköp.
Det har gett oss positionen som ledande skandinavisk teknisk
totalentreprenör och servicepartner.
Nu ska vi bygga vidare på denna position och i ännu högre grad
bli ett GK som går i samlad trupp och utnyttjar vår tvärfackliga
kompetens. Ett GK handlar om kraften i vår gemenskap.
Kraften som frigörs när 3 000 anställda drar åt samma håll.
Vi kallar det G-kraften.

Genom att förlösa denna kraft ska vi se till att trenden från
2020 med förbättrad lönsamhet fortsätter. Det gör oss till en
attraktivare arbetsgivare och en tryggare arbetsplats.
För att kunna bedriva vår verksamhet effektivt och lönsamt
blir digitalisering allt viktigare, och det är en essentiell del
av vår strategi. GK Cloud är vår molnbaserade lösning för
behovsstyrt och förutsägbart underhåll av byggnader, en
lösning som kommer att vara helt central för våra leveranser
de kommande åren.
Vi ska vara en del av lösningen
Lönsam drift och fokus på innovation och digitalisering gör
att vi kan spela en avgörande roll inom hållbarhet, vilket är det
tredje nyckelordet i vår strategi.
Vi vet att vår bransch globalt står för 40 procent av energiförbrukningen och klimatutsläppen, och så kan det inte förbli.
Därför är byggbranschen en helt central del av lösningen på
klimatutmaningarna, och vi bidrar genom att leverera smarta
och energieffektiva lösningar inom alla våra teknikområden.
Långsiktighet och miljö har varit en del av GK:s DNA ända
sedan företaget grundades 1964, men nu gör vi väldigt
medvetna och strategiska val för att säkerställa att vi bidrar

till det stora arbete som krävs för att Parisavtalet och FN:s
17 hållbarhetsmål ska uppfyllas. Som medlem av FN:s Global
Compact har vi förpliktat oss att följa och rapportera om
FN:s principer om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor
och antikorruption. Denna rapport är vår “Communication
on Progress” till FN:s Global Compact. Vi ska ta ansvar och
leverera inom allt ifrån miljö och klimat till socialt ansvar och
sund bolagsstyrning.
Vi ska halvera våra egna utsläpp senast 2030 och halva vår
portfölj ska vara klimatneutral 2035. Vi är modiga nog att våga
säga att vi ska vara en klimatförebild.
Under 2020 har vi minskat våra egna utsläpp av växthusgaser
med 19 procent. Visserligen kommer 10 procent av minskningen från ett minskat flygresande, men övergången till fler
elbilar har också haft en god effekt.
GK ska vara en trygg arbetsplats för alla. Vi är en drivande
kraft när det gäller att främja mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och mångfald samt för att det alltid ska
tas hänsyn till jämställdhet och hälsa, miljö och säkerhet i alla
våra aktiviteter. Bygg och anläggning är en högriskbransch
när det gäller dessa områden, men genom ett kontinuerligt
förbättringsarbete i vår egen organisation och vår värdekedja
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kan vi göra skillnad. Under 2020 har vi arbetat systematiskt för att se till att dessa viktiga aspekter
ingår i våra riskbedömningar, principer och policyer och följs upp med konkreta åtgärder.
En stabil och öppen verksamhetsstyrning är avgörande för företagets värdeskapande, förtroende
och renommé. Våra värderingar, etiska riktlinjer och vår uppförandekod utgör grunden för
styrningen av företaget och allt vi gör. Under det senaste året har vi vidtagit åtgärder för
att se till att alla som arbetar på GK känner till och lovar att följa vår uppförandekod, och vi
har fastställt rutiner för uppföljning av ansvar i leverantörskedjan. Det kanske kan låta både
byråkratiskt och tråkigt, men detta systematiska arbete kommer att göra stor skillnad för vår
förmåga att upptäcka risker och definiera förbättringsområden.
Hållbarhet lönar sig
För oss är det viktigt att vara öppna med var vi står i dag och vart vi är på väg. Därför integrerar
vi vår hållbarhetsrapportering i årsredovisningen, så att alla våra intressenter kan skaffa sig
en helhetsbild av vår verksamhet. Vi ska fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete och för oss
finns det en tydlig koppling mellan hållbarhet och långsiktig lönsamhet. Hållbarhetsarbetet
stärker vår riskhantering, minskar kostnaderna och är viktigt för att alla vi som jobbar på GK
ska kunna känna oss stolta över vårt företag. Vi blir helt enkelt en mer attraktiv leverantör,
samarbetspartner och arbetsgivare.
Vi ska fortsätta att växa, men tillväxten ska vara lönsam och hållbar.
Jag vill tacka alla våra medarbetare som bidrog till att vi tog viktiga steg på denna väg under 2020!

KIM ROBERT LISØ
KONCERNCHEF
6
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Höjdpunkter under 2020
CORONAISOLERADE UTRYMMEN PÅ NIO TIMMAR
I mitten av mars drabbade coronasmittan Norge ännu hårdare vilket gjorde att man tvingades
vidta åtgärder för att ta hand om flygresenärer från utlandet som man misstänkte kunde vara
smittade av coronaviruset. Alla som landade på Oslos flygplats Gardermoen med influensasymtom
isolerades. Inom loppet av nio timmar från påbörjad planering till dess allt var färdigt hade GK
gjort om två patientavdelningar med sammanlagt 60 platser på LHL-sjukhuset i Jessheim till en
coronaisolerad avdelning. De viktigaste åtgärderna var att ändra på luftvolymerna och skapa
ett undertryck i lokalerna. Arbetet med detta underlättades av att GK deltog i byggandet av
LHL-sjukhuset några år tidigare och installerade ett ventilationssystem som var kontrollerbart,
behovsstyrt och hade bra styrverktyg.

G-KRAFTEN SKA FRIGÖRAS: GKS KONCERNSTRATEGI
2020–2025 LANSERAD
Inledningen av 2020 präglades av slutförandet av det strategiarbete som presenterades i mars i
samband med ett skandinaviskt ledningsmöte. En ny vision och strategi för GK introducerades.
Dessa förändringar är brett förankrade och involverar alla delar på alla nivåer av organisationerna
i Sverige, Danmark och Norge. Strategiplanen mot 2025 fick namnet G-Kraft och är en ambitiös
plan med fokus på hållbarhet och lönsamhet. Byggsektorn spelar en viktig roll när det gäller att
skapa en mer energieffektiv och hållbar framtid. Därför tar GK ansvar för att skapa innovativa,
smarta och lönsamma lösningar för kunderna och att vara en bra och utvecklande arbetsplats
för alla våra medarbetare.

GKS FÖRSTA ESG-RAPPORT OFFENTLIGGJORD
Som en del i arbetet med att säkerställa att GK:s arbete med hållbarhetsmålen blir en integrerad
del av driften och styrningen valde GK att kartlägga och beskriva en rad indikatorer knutna
till miljö, samhällsansvar och verksamhetsstyrning (ESG). I juni levererade GK sin första
ESG-rapport, med utgångspunkt i Nasdaqs ESG-ramverk. Rapporteringen var också en del
av GK:s förpliktelser som medlem i FN:s Global Compact och i arbetet med att skapa ett mer
ansvarstagande näringsliv.

NYTT STARKT LEDNINGSTEAM
Under 2020 förstärktes GK:s koncernledning med Toril Marie Ås som koncerndirektör inom finans
& IT, Heidrun R. Marstein som koncerndirektör för HR och Guro Steine som koncerndirektör för
kommunikation och hållbarhet. Rune Hardersen tog över som vd för GK:s norska verksamhet
och ingår i koncernledningen.
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GK LEVERANTÖR TILL “ÅRETS
BYGGE” I DANMARK
GK var leverantör till de två projekt som vann priset som “Årets
bygge” – kategori öppen” i Danmark under 2020: Maltfabriken
i Ebeltoft och Frihedsmuseet i Köpenhamn.
Den 160 år gamla maltfabriken i Ebeltoft har genomgått en
totalrenovering och GK har ansvarat för projektering och leverans av sprinklers och brandsäkerhet för byggnaden och dess
karakteristiska trästrukturer. Ny Malt, som platsen döpts till, är
ett stycke levande kulturarv som nu förvandlats till en kulturell
mötesplats mitt i Ebeltofts historiska stadskärna. Ursprungligen
och fram till 1998 tillverkades malt i fabriken. Idag inrymmer
byggnaden kulturhus, bibliotek, museum, ungdomskulturmiljö,
Artists-in-Residence, flera kreativa butiker, mikrobryggeri och
mycket mer. Byggnaden har belönats med Loop Awards 2020
och nominerats till Mies van Der Rohe-priset 2020.
Det nya Frihedsmuseet i Köpenhamn öppnades under 2020
sedan det ursprungliga museet brunnit ner 2014. Museet
för Danmarks motståndskamp under andra världskriget är
uppbyggt i tre huvuddelar: en ellipsformad ankomstbyggnad,
en rektangulär, inramad plats och en utställningssal nedgrävd
under jord. Tillsammans utgör de ett offentligt rum och en
paviljong med en utställning på temat Danmarks kamp för
frihet och motstånd mot förtryck och hat. GK var teknisk
totalentreprenör för projektet med ansvar för alla tekniska
entreprenader.
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GK ÄR MED OCH SKAPAR FRAMTIDENS SJUKHUS I
SÖRMLAND

GK GÅR IN SOM DELÄGARE I IT-FÖRETAG – ETT
SAMARBETE SOM DRIVER FRAM INNOVATIONER

I Sörmlandsregionen söder om Stockholm är GK med och bidrar till regionens största byggprojekt
någonsin. Här ska tre sjukhus moderniseras för att kunna möta morgondagens hälso- och
omsorgsbehov. NCC är huvudentreprenör och GK, som ansvarar för ventilationssystemen,
är med som rådgivare under alla faser av projektet och bistår dessutom med projektledning,
funktionslösningar, produktval samt kalkyler och prognosavstämningar.

GK har sedan 2016 samarbetat med IT-företaget Piscada om utvecklande av GK Cloud, ett
molnbaserat styrsystem för fastigheter och fastighetsportföljer. Samarbetet har redan resulterat
i mer än 400 installationer av GK Cloud. I juni gick det strategiska samarbetet in i en ny fas genom
att GK inträdde som delägare i Piscada. Detta var ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen
av morgondagens smarta byggnader där GK vill gå i spetsen för hela Skandinavien. GK Cloud är
särskilt anpassat för drift, övervakning och analys av tekniska installationer i fastigheter. Driftsdata
kan hämtas från i stort sett alla typer av centrala driftsanläggningar och övervakningssystem
och insamlas via Piscadas teknologiplattform i ett enkelt gränssnitt som är tillgängligt från både
datorer, läsplattor och mobiltelefoner.

Projektet omfattar tre sjukhus: Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm
och Nyköpings lasarett, där det ska utföras såväl renoveringar som nybyggnationer. De nya
byggnaderna kommer att få betydligt lägre energiförbrukning och bättre driftsekonomi än de
gamla. Arbetsmiljön för de anställda förbättras och patienterna kommer att erbjudas en mer
effektiv vård och omsorg. Projektet omfattar nära 70 000 kvadratmeter och ska enligt plan
vara färdigt 2025.

STATSBYGG SKA SPARA 69 MILJONER KRONOR OM ÅRET
MED GKS ÅTGÄRDER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING
Med GK som ny huvudpartner ska Statsbygg effektivisera, modernisera och förbättra driften
av 200 statliga byggnader. Statsbygg meddelade i juni att de valt GK som leverantör av ett
nytt centralt byggautomations- och energiuppföljningssystem (BAS och EOS) för Statsbyggs
200 största byggnader. Sammanlagt kommer 2 miljoner kvadratmeter att styras via en och
samma plattform och sörja för en effektiv och framtidsinriktad drift och styrning av statliga
fastigheter. Projektet innebär att Statsbygg kommer att drivas på ett mycket mer hållbart sätt
och att de kommer att kunna spara in 69 miljoner kronor per år på effektiv energiuppföljning
för sina byggnader.
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HÅLLBAR SIGNALBYGGNAD I
TROMSØ
GK tar med sig all erfarenhet och kompetens som teknisk
totalentreprenör in i planeringen av en ny kommersiell byggnad
i Tromsø. Planen är att Gneiskvartalet ska bli en byggnad
som är hållbar under alla livsfaser och kommunicerar GK:s
miljöambitioner. 2020 presenterades planerna som redan
väckt stor uppmärksamhet bland alla näringsidkare på såväl
lokal som nationell nivå som vill identifiera sig med ett hållbart
projekt. Med Gneiskvartalet vill GK vara en förebild som visar
hur tekniska installationer i en byggnad kan samspela med
själva byggnadskroppen och på så sätt skapa energieffektiva
och hållbara hus med ett tydligt livsförloppsfokus. Byggnaden
ska enligt plan stå färdig under 2023.

ÖPPNANDE AV DEICHMAN BJØRVIKA
I juni öppnade Oslos nya huvudbibliotek, Deichman Bjørvika. Det moderna biblioteket erbjuder upplevelser, teknologi och kunskap
i alla former, inte bara litteratur, fördelat på över 19 000 kvadratmeter. 2013 beslutade Oslos stadsfullmäktige att ett nytt bibliotek
skulle byggas. Ett viktigt krav för det nya biblioteket var minskade klimatgasutsläpp och optimal energieffektivisering. Detta skulle
förankras genom planering och val av design, material, fasader, belysning och ventilation. GK har levererat behovsstyrd ventilation,
komplett fastighetsautomation och en central driftsövervakningsanläggning av typ GK Cloud till byggnaden som är ett öppet
biblioteksrum i fem etage. Byggnaden har passivhusstandard och kraftigt minskade växthusgasutsläpp genom sin lokalisering
nära Norges viktigaste kollektivknutpunkt, inga bilparkeringsplatser, kompakt byggnadsvolym, termoaktiva betongdäck och
betong med låg kolhalt och återvunnet stål.

GK I NY KOSTYM
Att utveckla av en ny visuell profil ingår som en naturlig
del i GKs nya koncernstrategi, vilket även resulterat i en ny
identitetsplattform. Fundamentet för den nya varumärkesstrategin var en tydlig mission och vision tillsammans med
en förstärkning av koncernens värdegrundsarbete. I slutet av
året lanserade GK ett nytt visuellt uttryck. En ny logotyp och
en helt ny grafiska profil ska bidra till att positionera bolaget
som en klimatförebild och en pådrivare för att byggbranschen
ska ta sin del av ansvaret inför det gröna skiftet.
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MISSION

Vi bygger hållbara samhällen
för generationer
Vår bransch står för 40 % av energiförbrukningen och
växthusgasutsläppen och så kan det inte förbli. Vi måste börja med
oss själva och föregå med gott exempel. Det är ett åtagande som får
konsekvenser för våra handlingar och de produkter och tjänster vi
tillhandahåller. Vi ska vara en pådrivare som bygger hållbara samhällen,
både stora och små. Vi ska sätta miljön framför kortsiktig vinst och gå i
bräschen för en hållbar framtid för generationer.

VISION

GK ska vara en klimatförebild
Varför? Eftersom någon måste leda vägen och ta ansvar. Eftersom
världen står inför enorma klimatutmaningar. Utmaningar som ingen
kan lösa ensam, men tillsammans kan vi göra mycket. Att vi är en
klimatförebild kommer att ge oss ett erkännande om vi lyckas utföra
åtgärder som ger resultat när det gäller att bygga ett hållbart samhälle
för kommande generationer.
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KONCERNSTRUKTUR GK-KONCERNEN

VÅRA VÄRDERINGAR
Styrelsen

Inkluderande
På GK delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter och vi respekterar
varandras specialkunskaper och verkligheter. Vi anser att mångfald är viktigt
för att skapa ett bra arbetsklimat. På GK inspireras vi av olikheter och genom
öppenhet, respekt och samarbete bygger vi upp ett ömsesidigt förtroende. Så
skapar vi en hållbar arbetsmiljö för generationer.

Nyfikna
Nyfikenhet är grunden till all innovation, och innovationer är nödvändiga för att
utveckling ska ske. Därför är vi nyfikna på våra egna och andras specialområden
och hur vi kan samarbeta för att skapa mer effektiva, lönsamma och klimatvänliga
lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle i flera generationer.

GK Gruppen AS

GK Gruppen äger 50 % av
GK Gruppen Eiendom AS

GK Norge AS

Gunnar Karlsen
Sverige AB

GK Danmark A/S

GK Rør AS

GK Rör AB

Vagns VVS A/S

GK Elektro AS

Ansvarstagande
Att vara ansvarstagande handlar om vem vi är och vad vi gör. Vi är pålitliga och vi
gör det vi säger att vi ska göra. Så bygger vi förtroende, vilket är avgörande för att
vi ska kunna vara ett långsiktigt värdeskapande företag med specialistkunskaper
som utvecklar hållbara lösningar för generationer.

GK Inneklima AS
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Våra teknikområden
och tjänster
Som ledande totalteknisk leverantör och servicepartner ser vi
till att byggnader fungerar optimalt så länge de är i bruk. Vi bidrar till
energieffektiva lösningar i både nya och befintliga byggnader och jobbar
med allt från rådgivning och design till installation, drift och service.
Våra tjänster omfattar totalteknisk entreprenad, teknisk drift, service
och underhåll samt energirådgivning och förvaltning.

Våra teknikområden

Kyla och
värme

Byggnadsautomation

Ventilation

El

Rör
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Strategi 2020-2025: G-Kraft
GK har utformat en ny strategi för koncernens verksamhet i Norge, Sverige och Danmark för perioden 2020–
2025. Koncernstrategin ger en gemensam och tydlig inriktning för hela koncernen och ska bidra till ökad
effektivitet, motivation och samordning internt, samt ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Strategin har fått det
interna namnet “G-Kraft” och den handlar om den kraft vi kan få ut av att vara ett GK.

I strategin har vi formulerat fyra
överordnade strategiska vägval:
ɠ Vi ska vara ett GK
ɠ Vi ska prioritera lönsamhet före tillväxt
ɠ Vi ska ha ett tydligt fokus på klimatet
och framtiden
ɠ Vi ska vara en ledande totalteknisk
entreprenör och servicepartner

2025

Andelen kvinnor
på GK är 20 %

Vi har definierat GK:s mission, vision, värderingar, roll och löften till medarbetare,
kunder och samhället och vi har skapat en tydlig målbild för vilket vägval vi ska ta under
strategiperioden.
ɠ Vi lockar till oss, utvecklar och behåller de mest kompetenta och engagerade medarbetarna och
cheferna i vår bransch
ɠ Vi har en kundorienterad prestationskultur som drivs av våra värderingar
ɠ Vi har Skandinaviens starkaste varumärke i vår bransch
ɠ Vi har branschens nöjdaste kunder
ɠ Vi är förstahandsvalet för kunder som värdesätter innovativa och hållbara lösningar
ɠ Vi anses vara en förebild och en drivkraft för en mer hållbar byggbransch
ɠ Vi ska ha halverat våra egna CO2-utsläpp senast 2030
ɠ Halva vår portfölj ska vara klimatneutral år 2035

2030

Halverade egna
växthusgasutsläpp
= 5 500 ton CO2

2035

Hälften av byggnaderna och
projekten i kundportföljen är
klimatneutrala
15
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GK:s historia
1964

1967

1981

GK grundas av
Kristian Nordberg

Gunnar Karlsen
blir delägare

Familjen Karlsen
övertar 100 %
av aktierna

1985

1998

2002

GK omsätter
200 miljoner kronor

GK etableras
i Sverige

GK omsätter
1 miljard kronor

2005

2012

2019

GK etableras
i Danmark

GK omsätter
3 miljarder kronor

GK omsätter
6,3 miljarder kronor
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För nästa generation
Generationsperspektivet ligger i GK:s DNA. Det har vi haft med oss sedan
starten och det kommer att stå starkt även framöver.
Ända sedan GK etablerades i mitten av 60-talet har långsiktighet, ansvarstagande och omtanke om människor och
miljö varit de viktigaste och bärande pelarna för företagets
utveckling.
Att ha omtanke om nästa generation innebär att vår generation
måste se till att företaget utvecklas så att vi kan uppfylla
dagens behov utan att försämra möjligheterna för kommande
generationer. Det är en del av vår kultur.
När nu branschen och samhället i övrigt står inför en grön
omställning blir vårt DNA ännu viktigare. Med visionen att
vara en klimatförebild ska vi skapa hållbara och innovativa
lösningar för våra kunder och partner, och vi ska vara en trygg
och utvecklande arbetsplats för dagens och morgondagens
medarbetare.
GK är ett familjeföretag och har varit det sedan vi grundades
som en liten ventilationsfirma i Oslo. Sedan dess har vi vuxit
och blivit Skandinaviens ledande tekniska entreprenör och
servicepartner med över 3 000 anställda i tre länder.

kompetens att företaget är en attraktiv samarbetspartner för
de största och mest komplexa byggprojekten i Skandinavien.
Att GK är ett familjeföretag är en styrka i och med att det ger
långsiktighet och förutsägbarhet. Jag hoppas att jag, liksom
min far, lägger grunden till att mina barn vill fortsätta som
ägare. Jag månar också om alla de andra familjer som har en
samhörighet till GK genom våra anställda. Hela GK-familjen
ska tillsammans känna att de varje dag bidrar till vår mission
att bygga hållbara samhällen för generationer.
Den nya strategin fram till 2025 gör att vi står rustade för att
fortsätta vara en ledande totalteknisk entreprenör och servicepartner. Min ambition är att GK ska vidareutvecklas inom de
olika teknikområdena, ligga i framkant i teknikutvecklingen
och att detta ska ske inom sunda ekonomiska ramar. GK ska
vara ett hållbart företag på ekonomiområdet, men inte minst
på miljöområdet.
Det är vår uppgift att utveckla GK så att vi kan lämna över ett
bättre företag till nästa generation än det vi tog över.

Jag är väldigt stolt över vad GK har blivit. Från en omsättning
på 200 miljoner kronor 1985 till över 6 miljarder kronor i dag
har GK blivit en betydande aktör som sitter på så mycket

JOHN-ERIK KARLSEN
ÄGARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE
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Koncernledningen
i GK Gruppen

Kim R. Lisø
Koncernchef

Torill Marie Ås
Koncerndirektör finans och IT (CFO)

Heidrun R. Marstein
Koncerndirektör HR

Jan Erlend Innselset
Affärsutvecklingschef

Kim R. Lisø (f. 1969) har varit koncernchef
för GK sedan den 1 januari 2019. Lisø har en
civilingenjörsexamen i integrerad fastighetsteknik
från UiT (civilingenjörsutbildningen i Narvik, 1997)
och en doktorsgrad i byggnads- och materialteknik
från NTNU i ämnet klimatförändringars effekter på
bebyggda miljöer (2006). Tidigare har han bland
annat jobbat på Forsvarsbygg, SINTEF, Skanska,
COWI och GK Inneklima. Han har även varit
professor II inom klimatanpassning av byggnader
vid NTNU i Trondheim.

Torill Marie Ås (f. 1970) har varit CFO för GKkoncernen med helhetsansvar för koncernens
ekonomi- och finansstyrning i Skandinavien
sedan 2020. Ås har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Bodö och har dessutom en
Master of Science i Management från London
Business School. Hon kommer från en tjänst
som CFO på Navamedic ASA och har också varit
CFO för Telenors media- och innehållsdivision,
samt chef för Telenors affärsområde “Corporate
Functions and Group Activities”.

Heidrun R. Marstein (f. 1973) har varit HR-chef för
GK-koncernen med helhetsansvar för strategisk HR
för GK:s samlade verksamhet i Norge, Sverige och
Danmark sedan 2021. Hon kom till GK från en tjänst
som global HR-chef för Cermaq Group. Marstein
har en pol.mag.-examen från NTNU (1999) med
inriktning på organisationspsykologi och har gått
utbildningar i förändringsledning på BI (2004) och
affärsförståelse på Insead (2011). Hon har tidigare
även bland annat varit HR-chef på Solar Group,
Schneider Electric Norge och Orkla Care.

Jan Erlend Innselset (f. 1974) har varit
affärsutvecklingschef för GK-koncernen sedan
2019 då han kom från en motsvarande tjänst på
GK Elektro. Innselset har en civilekonomexamen
från Norges handelshögskola (NHH) och har
tidigare arbetat på Peab där han bland annat hade
positionerna teknisk chef och inköpschef.

Per 31.12.2020
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Koncernledningen
i GK Gruppen

Guro Steine
Koncerndirektör kommunikation
och hållbarhet

Rune Hardersen
Verkställande direktör,
GK i Norge

Göran Krawe
Verkställande direktör,
GK i Sverige

Jørgen Christensen
Verkställande direktör,
GK i Danmark

Guro Steine (f. 1973) började på GK-koncernen
2020 och har det övergripande ansvaret för
kommunikation och hållbarhet inom koncernen.
Steine har en civilekonomexamen från Norges
Handelshögskola (NHH) och kom till GK från en
tjänst som marknads- och kommunikationschef på
KPMG. Hon har tidigare bland annat arbetat som
kommunikationschef vid Oslobörsen och har även
jobbat på norska infrastrukturdepartementet och
på Sparebankforeningen.

Rune Hardersen (f. 1975) började på GK 2020 som
vd för GK:s norska verksamhet. Hardersen har
en civilingenjörsexamen från NTNU (2001) och
har även en master i teknikledning från samma
universitet (2009). Han kom till GK från en tjänst
som chef för Akers startup-företag Nordic MBS
och har tidigare bland annat varit vd för ÅF Norge
och ingått i ÅF-koncernens koncernledning.

Göran Krawe (f. 1965) har sedan 2010 varit vd för
Gunnar Karlsen Sverige AB, som är GK:s svenska
verksamhet. Krawe utbildades till VVS-ingenjör
vid Stockholms Tekniska Institut och innan han
började på GK hade han olika tjänster inom Bravida
samt drev ett eget företag.

Jørgen Christensen (f. 1965) har lett
GK:s verksamhet i Danmark sedan 2018.
Christensen har utbildat sig till ELinstallatör vid
Maskinmesterskolan København och även gått
utbildningar vid INSEAD, Oxford University och
IMD. Han kom till GK från en tjänst som chef för
Large Projects vid Caverion Danmark och har
tidigare bland annat varit sektionschef vid NCC
Construction Danmark.

Per 31.12.2020
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GK-koncernens
styrelse
John-Erik Karlsen
Styrelseordförande
John-Erik Karlsen (f. 1955) är den största ägaren i GK-koncernen och han har varit
styrelseordförande sedan 2009. Han har en civilingenjörsexamen från University of Colorado
Boulder och började på GK som projektledare 1985. Han en haft ett antal ledande positioner
inom företaget, bl.a. som avdelningschef, områdesansvarig och ansvarig för HMS-arbetet, men
från 2020 fokuserar han på sin uppgift som styrelseordförande.
Längst bak från vänster: Arne Ramberg, John-Erik Karlsen, Amund Skarholt, Birte W. Sjule och Kaare M. Krane

Kaare M. Krane
Vice ordförande

Amund Skarholt
Styrelseledamot

Kaare M. Krane (f. 1953) har varit styrelseledamot för GK Inneklima/GK Norge/GK Gruppen
sedan 1997, och vice ordförande sedan 2009. Krane utbildade sig till civilekonom vid
Handelshögskolan BI. Han har erfarenhet från bank/finans- och fastighetssektorn och är vd för
IFM Immobilien AG. Han har tidigare haft ett antal ledande positioner på fastighetsrelaterade
företag, bl.a. T. Klaveness Eiendom, Orkla Finans och Catella, samt har bred styrelseerfarenhet,
bl.a. som styrelseordförande för Usbl (2015–2019) och IFM Immobilen AG (2012–2018) samt
som styrelseledamot för Multiconsult (2014–2015) och Furuholmen Eiendom (2013–).

Amund Skarholt (f. 1948) har varit styrelseledamot för GK Norge/GK Gruppen sedan
2012. Han tidigare arbetat i 14 år på olika positioner inom IBM-koncernen och har suttit
i Securitas koncernledning i 12 år. Han har även varit vd för Tomra och Bravida. Skarholt
är styrelseordförande för Avarn Security (tidigare Nokas) och SOS International och har
dessutom ett antal andra styrelseuppdrag, bl.a. som styrelseledamot för Sector Alarm.

Arne Ramberg
Styrelseledamot

Birte K. W. Sjule
Styrelseledamot

Arne Ramberg (f. 1950) har varit styrelseledamot för GK Norge/GK Gruppen sedan 2014.
Ramberg är auktoriserad revisor, utbildad vid Norges Handelshögskola, och har en bakgrund
som partner till Forum Touche Ross (senare Deloitte) (1979–1985) och Ernst & Young
(1986–2012). Han är i dag managing partner för rådgivningsföretaget Arco Nor AS. Ramberg
har konsultuppdrag för flera styrelser och företag i Skandinavien och har även några
styrelseuppdrag. Han har skrivit fackböcker om redovisning, skatt och moms i Norge.

Birte Kristine Wulfsberg Sjule (f. 1978) har varit styrelseledamot för GK-koncernen sedan 2018.
Sjule har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och teknikledning från NTNU och är vd
för Sporveien Trikken AS. Hon har tidigare varit koncernstrategichef för Sportveien, konsult
på Rokade (nu KPMG) och projektplanerare på Aibel. Sjule sitter i flera styrelser i Sportveienkoncernen

Per 31.12.2020
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Årsberättelse för GK Gruppen AS 2020
Verksamhetens art och var den bedrivs

GK är Skandinaviens ledande tekniska entreprenör och
servicepartner. Företaget levererar smarta lösningar inom
ventilation, kyla och värmepumpar, fastighetsautomation, el
och rör. GK:s kärnkompetens är tekniska installationer och
rådgivning som bidrar till betydande energibesparingar och
miljövinster i kombination med optimal bekvämlighet för
användarna – under alla år som fastigheten används.

Den innebär även en tydlig satsning på digitalisering, bland
annat genom att vidareutveckla GK Cloud, ett molnbaserat
styrsystem för bygg- och byggportföljer. Detta är en del av
GK-koncernens strategiska satsning på morgondagens smarta
byggnader.

GK:s övergripande mål är att ha så låg skadefrekvens och
sjukfrånvaro som möjligt, och vi jämför varje år våra så kallade
H- och F-värden med statistik från norska Byggenæringens
Landsforening.

GK Säkerhet knoppades av från GK vid årsskiftet och är nu ett
självständigt företag under ett annat namn.

HMS är som internkontrollområde förankrat i en gemensam
koncernpolicy som definierar vad GK menar med HMS och
vilka handlingar vi anser vara viktiga för att säkerställa en bra
och trygg kultur för alla som jobbar med eller på GK.

GK är medlem av FN:s Global Compact och publicerar egna
hållbarhetsrapporter. Det här innebär att vi sätter upp
ambitiösa hållbarhetsmål som vi är skyldiga att rapportera
om, i enlighet med den nya koncernstrategin för perioden
2020 till 2025.

Koncernledningen förstärktes med flera nya ledamöter under
2020. Under 2020 tillträdde en ny finanschef, en koncerndirektör för kommunikation och hållbarhet och en vd för GK i
Norge. I början av 2021 tillträdde dessutom en ny HR-chef.

Nyckeltal för HMS rapporteras till koncernledningen och
styrelsen varje kvartal.

Koncernen har 58 kontor i Norge, 34 kontor i Sverige och 9
kontor i Danmark.

Den 31/12 2020 hade koncernen 3 010 anställda.

Huvudkontoret för GK Gruppen AS och den norska verksamheten ligger på Ryen i Oslo. Den svenska verksamheten leds
från Stockholm medan det danska huvudkontoret ligger till
Odense.
Koncernens verksamhet är organiserad landsvis med
geografiska regioner inom affärsområdena Nya byggnader
(tekniska entreprenader) och Befintliga byggnader (drift- och
servicepartner).

Nyetableringar och satsningar

2020 lanserade GK sin nya koncernstrategi och genomförandet pågår i alla delar av verksamheten. Strategin innebär att
lönsamhet tydligt prioriteras framför tillväxt.
Den nya strategin innehåller också tydliga riktlinjer för hur GK
ska arbeta framöver för att vara en aktiv pådrivare inför den
gröna omställningen.

Organisation

En tydlig satsning på kompetensutveckling, samarbete och
tekniska utmaningar lägger grunden till en bra arbetsmiljö på
GK – en viktig förklaring till att många trivs och stannar kvar.
Vi strävar efter att ge våra medarbetare en bra yrkesmässig
utveckling, exempelvis genom vårt interna kompetensprogram
GK-Skolan.

Hälsa, miljö och säkerhet

GK:s HMS-vision är att alla medarbetare, genom professionella
och ansvarstagande handlingar och beslut, ska bidra till att
skador och olyckor förhindras.
Arbetsskador och annan oönskad påverkan på hälsa, miljö och
material, såväl fysiska som psykosociala faktorer, ska identifieras och åtgärdas. GK:s interna HMS-system ska säkerställa att
alla medarbetare rapporterar in HMS-tillbud så att åtgärder
kan vidtas och oönskade händelser och sjukfrånvaro undvikas.

I enlighet med gällande lagar och föreskrifter sammanställer
GK en översikt över den totala sjukfrånvaron bland de
anställda. 2020 var sjukfrånvaron inom koncernen 6,4 procent,
jämfört med 5,1 procent 2019. Ökningen förmodas i hög grad
vara relaterad till covid-19-pandemin.
GK har metoder och rutiner för att minska sjukfrånvaron och
målet är att inga arbetsrelaterade skador ska förekomma.
Under 2020 rapporterades 46 arbetsrelaterade skador inom
koncernen som resulterade i sjukfrånvaro. Det motsvarar ett
H1-värde på 7,98 per den 31/12 2020. Hos en av GK:s underentreprenörer registrerades under 2020 dessvärre ett dödsfall
orsakat av en arbetsplatsolycka.
GK har företagshälsovård och skyddsombud vid alla kontor
och uppfyller avtalsmässiga och lagstadgade personal- och
hälsoföreskrifter i Norge, liksom vid dotterbolagen i Sverige
och Danmark.
Styrelsen bedömer arbetsmiljön som god vid alla koncernens
arbetsplatser och det är ett mål att företaget ska vara en
attraktiv arbetsgivare även vad beträffar arbetsmiljö och HMS.
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Påverkan på den yttre miljön

GK:s långsiktiga miljömål är att halvera de egna utsläppen
till senast 2030 och bidra till att halva portföljen med
kunduppdrag är klimatneutral 2035. De främsta källorna till
de egna utsläppen är transporter och energiförbrukningen i
de byggnader vi själv använder.
GK strävar efter att bedriva all verksamhet på ett miljömässigt
hållbart sätt samt överträffa, eller som minimum uppfylla, de
miljö- och lagkrav som myndigheter och uppdragsgivare ställer.
Det innebär att minska utsläppen till luft, mark och vatten,
minimera avfallsmängden samt optimera våra tjänster och
processer så att vi minskar energiförbrukningen och utnyttjar
naturresurser så effektivt som möjligt. GK ska undvika material
och metoder som innebär en risk för miljö och klimat, så länge
det finns andra funktionella alternativ tillgängliga.
Därutöver ska GK säkerställa att alla leverantörer och samarbetspartner kontinuerligt minskar miljöbelastningen från sina
leveranser, och de ska förplikta sig att följa GK:s uppförandekod
för leverantörer. Deras miljöarbete ska också bedömas på
samma sätt som deras arbete med kvalitet, hälsa och säkerhet.
Styrelsens bedömning är att företagets produktion inte
förorenar den yttre miljön mer än vad som är normalt för
denna typ av verksamhet.

Jämställdhet och åtgärder mot
diskriminering
Koncernen hade den 31/12 2020 en kvinnoandel på 9,9 procent.
Andelen kvinnor med tjänster på seniornivå har ökat från 5,5
procent 2019 till 10,9 år 2020. Det sker ett löpande arbete
för att öka andelen kvinnor och företaget har en uttalad
målsättning att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom
koncernen till 20 procent. Kvinnor på ledande positioner

rekryteras på samma villkor som män, och det arbetas aktivt
för att uppnå en ökad andel kvinnor på ledande positioner
och som specialister.
Allt fler kvinnor utbildar sig inom våra specialområden och
det förväntas därför att förutsättningarna för att rekrytera
kvinnor förbättras framöver.
Företaget håller på att bygga en gemensam plattform för att
attrahera nya kandidater och det pågår ett arbete med att
identifiera målgrupper och bemanningshypoteser för olika
grupper. Sammantaget ska detta skapa förutsättningar för
en vidareutveckling av företagets rekryteringsarbete. Detta
arbete kommer bland annat att resultera i en handlingsplan
med konkreta måltal för andelen kvinnor på olika positioner.
Under 2020 utgjorde deltidsanställda 2,9 procent av arbetsstyrkan.
Företaget har utformat system för att småbarnsföräldrar
ska kunna ha flexibla arbetstider och för att det ska gå att
kombinera familj och arbete på ett så bra sätt som möjligt
för både kvinnor och män.
GK har formella och fasta rutiner för rekrytering och
lönesättning som syftar till att förhindra diskriminering. År
2020 infördes nya lagkrav i Norge, vilket gör att verksamheten
i alla länder där GK verkar i dag omfattas av kravet på att
uppgifter kopplade till likalöneprincipen ska offentliggöras.
Eftersom det hittills gällt olika regler i olika länder har det fram
till nu bara varit Sverige som har rapporterat och offentliggjort lönegap och lönekartläggningar. De kartläggningar som
gjorts är av enkel karaktär och har inte avslöjat några osakliga
löneskillnader mellan kvinnor och män för lika arbete.
I GK:s interna uppförandekod och etiska riktlinjer anges
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tydligt att GK:s mål är att vara en inkluderande och attraktiv
arbetsplats med bra arbetsförhållanden, en säker arbetsmiljö,
mångfald och en balanserad könsfördelning. Alla anställda
på GK får utbildning i företagets interna uppförandekod och
utbildningen ingår som en del av introduktionsprogrammet för
alla nyanställda på företaget. GK accepterar inte några former
av trakasserier, diskriminering eller annat uppförande som kan
uppfattas som hotfullt eller nedvärderande, och företagets
chefer har ett särskilt ansvar för att främja öppenhet, lojalitet
och respekt.

Årsredovisning

Företaget har infört en ny årlig medarbetarundersökning där
diskriminering och arbetsmiljö ingår bland de ämnen som
behandlas. Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg
som ger alla anställda möjlighet att komma med synpunkter på
arbetsmiljön. Den ger också GK:s bolag värdefulla kunskaper
så att de kan identifiera och vidta förbättringsåtgärder.

Ökad bruttovinst och minskade personalkostnader har bidragit
till resultatförbättringen. 2019 gjordes även en nedskrivning
på NOK 120 miljoner kopplat till ett nu avslutat ERP-projekt.
Koncernens resultatökning sker trots att covid-19-pandemin
orsakat driftsmässiga utmaningar för GK. Liksom andra företag
utför GK arbeten som inte kan bedrivas hemifrån till hundra
procent.

Arbetet med att främja jämställdhet och förhindra diskriminering kommer att fortgå under 2021. GK:s ambition är att
göra djupare och mer omfattande analyser med koppling till
likalöneprincipen, anställningsformer och diskriminering i
samtliga länder för att få en översikt samt identifiera eventuella
utvecklingsområden.

Forskning och utveckling

Koncernen hade 2020 rörelseintäkter på NOK 6 051 miljoner,
jämfört med NOK 6 345 miljoner 2019. EBITDA (rörelseresultat
före avskrivningar) blev NOK 157,2 miljoner, mot NOK –9,4
miljoner 2019. Rörelseresultatet blev NOK 88,7 miljoner, mot
NOK –213,3 miljoner 2019. Norge, Sverige och Danmark hade
alla en positiv utveckling och lönsam verksamhet 2020.
Resultatet före skatt blev NOK 88,3 miljoner, jämfört med NOK
–216,0 miljoner 2019.

Nettokassaflödet från operationella aktiviteter blev NOK 183,7
miljoner, jämfört med 53,0 miljoner 2019. Nettokassaflödet
från investeringsaktiviteter utgjorde NOK 34,6 miljoner,
jämfört med NOK -147,6 år 2019. Finansieringsaktiviteterna
gav ett nettokassaflöde på NOK 31,2 miljoner, jämfört med
NOK –8,4 miljoner 2019.

Egenkapitalet uppgick till NOK 349 miljoner, en ökning från
NOK 245 miljoner. GK:s ägare gick 2020 in med NOK 30 miljoner i nytt egenkapital. Andelen eget kapital ökade därigenom
från 12,52 procent till 17,9 procent.
Eget kapital för moderbolaget utgjorde den 31/12 2020 NOK
446 miljoner, mot NOK 208 miljoner per den 31/12 2019.
Det har inte inträffat några väsentliga förändringar efter
balansdagen som har någon betydelse för värderingen av
årsbokslutet.

Framtida utveckling

Situationen på den underliggande bygg- och anläggningsmarknaden är bra på alla våra hemmamarknader.
Orderingången för det första kvartalet 2021 är tillfredsställande. Produktionen var det första kvartalet högre än budgeterat, men något lägre än samma period 2020. Koncernens
redovisar det första kvartalet 2021 ett positivt rörelseresultat
före skatt.
Det råder fortfarande osäkerhet kring hur covid-19 kommer
att påverka 2021 marknadsmässigt och ekonomiskt, och det
är också nödvändigt att fortsatt ha interna smittskyddsföreskrifter. De negativa effekterna har dock varit hanterbara och
situationen förväntas stegvis normaliseras under 2021, i takt
med en ökad vaccineringsgrad.

Genom sin koppling till branschorganisationer, forskningsinstitutioner och universitet bidrar GK till finansieringen av
professurer och lärartjänster med inriktning på vår bransch
och våra specialområden.

Koncernens likviditet är tillfredsställande och var den 31/12
2020 NOK 351 miljoner, jämfört med NOK 102 miljoner den
31/12 2019. Koncernen har ett avtal med sin bankförbindelse
om en gemensam cash-pool.

GK deltar löpande i forskningsprojekt med koppling till
inomhusklimat och energiförbrukning i byggnader. Vi är
partner till NTNU/SINTEF:s forskningscenter för nollutsläppsområden i smarta städer, ZEN (som stöds av Norges
forskningsråd).

Koncernen arbetar med att förstärka likviditeten genom att
minska kapitalbindningen i den operationella verksamheten.

Koncernledningen arbetar löpande med att hantera den finansiella risken genom att aktivt följa upp de olika affärsområdena
och relaterade risker.

Koncernens balansomslutning per den 31/12 2020 var
NOK 1 953 miljoner, mot NOK 1 958 miljoner ett år tidigare.

Valutarisk
Företaget är i viss mån exponerat för valutakursförändringar.

Finansiell risk
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Detta gäller i synnerhet svenska och danska kronor, eftersom en del av de intäkter som kommer från dotterbolagen i
Danmark och Sverige är i utländsk valuta. Investeringar i dessa
dotterbolag görs också i landets valuta. Projektinköp och
projektfakturering görs i de flesta fall i den lokala valutan, vilket
gör att det inte sker någon större exponering för valutarisker.
För enstaka inköp och kontrakt används annan valuta, bland
annat euro. Vid dessa tillfällen görs bedömningar från fall till
fall. En eventuell ränterisk bedöms som liten.

Likviditetsrisk
Företaget bedömer likviditeten som tillfredsställande och
det har inte beslutats om några åtgärder som förändrar
likviditetsrisken. Förfallotiderna för kundfordringar behålls
eller förkortas för vissa tjänstesegment. Koncernen har per
den 31/12 2020 en outnyttjad kreditreserv på NOK 277 miljoner.
Därutöver har fastighetsverksamheten en outnyttjad ram på
NOK 10 miljoner.

Kreditrisk
Risken för att affärspartner inte har ekonomisk förmåga att
uppfylla sina förpliktelser bedöms som måttlig. Fordringar har
historiskt sett orsakat få förluster och det finns bra rutiner för
kreditvärdering. Omsättningen är fördelad på ett stort antal
kunder och enskilda projekt. Samtidigt finns det vissa projekt
som har stora tillgodohavanden som beror på att projekten
inte har avslutats och det finns omtvistade aspekter i avtalen.

Resultatet för GK Gruppen AS 2020 visar på betydande
förbättringar jämfört med i fjol.

Fortsatt goda resultat

Även fortsättningsvis kommer lönsamhetsförbättrande
åtgärder att prioriteras, och den nya koncernstrategin innebär
att lönsamhet ska prioriteras framför tillväxt.
Produktionsreserven är tillfredsställande totalt sett för
koncernen. Egenkapitalet och likviditeten är tillräckliga.
Grunden för den fortsatta driften av GK Gruppen AS är
fastställd och årsredovisningen är presenterad enligt dessa
förutsättningar.

Förslag till disposition av årets resultat

Styrelsen föreslår att årsresultatet disponeras på följande sätt:
Koncernen hade 2020 en positiv lönsamhetsutveckling totalt
sett för alla affärsområden. I synnerhet serviceverksamheten
i samtliga länder redovisar starka resultat.
Det var solida resultat för inneklimat, samt en positiv utveckling
för el och rör i Norge.

Avsatt för utdelningar: 		

NOK 10 000 000

Avsatt till egenkapital: 		

NOK 56 305 069

Disponibelt belopp: 		

NOK 66 305 069

Den 22 april 2021
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen
Styrelseordförande

Kaare M. Krane
Vice ordförande

Amund Skarholt
Styrelseledamot

Arne Ramberg
Styrelseledamot

Birte K. W. Sjule
Styrelseledamot

Kim R. Lisø
Koncernchef
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Årsredovisning
koncernen

ÅRSREDOVISNING KONCERNEN

Resultaträkning
Note

2020

2019

2, 3, 18

6 033 752 743

6 335 808 034

18

16 861 167

9 111 633

6 050 613 910

6 344 919 667

Rörelseintäkter och driftkostnader
Försäljningsintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Varukostnader

4, 18, 21

2 770 839 286

3 296 813 944

Lönekostnader

5, 6

2 351 530 518

2 393 408 525

Avskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

7, 8

68 563 180

83 831 140

8

3 771

120 000 000

18

771 010 063

664 146 330

5 961 946 818

6 558 199 938

88 666 070

-213 280 271

Nedskrivning av immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och finanskostnader
Övriga ränteintäkter

23

100 640

528 964

Övriga finansiella intäkter

23

3 782 325

927 981

Övriga räntekostnader

23

1 762 832

3 301 926

Övriga finansiella kostnader

23

2 464 782

826 777

-344 649

-2 671 758

88 321 421

-215 952 029

Finansnetto
Ordinarie resultat före skatt
Skattebelopp på ordinarie resultat

14

21 943 314

-42 492 974

Ordinarie resultat

66 378 107

-173 459 054

Årets resultat

66 378 107

-173 459 054

73 038

-261 836

Minoritetsandel
Överföringar
Avsatt för utdelningar
Avsatt för övrigt egenkapital
Summa disponerad

15

10 000 000

0

56 305 069

-173 197 218

66 305 069

-173 197 218
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ÅRSREDOVISNING KONCERNEN

Balans

Note

2020

2019

TILLGÅNGAR

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Immateriella tillgångar
Forskning och utveckling

Varulager och andra lager
8

729 081

Övriga immateriella tillgångar

7, 8

23 750 295

9 534 490

Goodwill

7, 8

31 671 953

38 902 102

Kundfordringar

56 151 329

49 436 592

Övriga kortfristiga fordringar

Summa immateriella tillgångar

Note

2020

2019

4

37 306 944

39 517 762

3

1 218 860 922

1 424 685 940

1 000 000

Fordringar

Summa fordringar

146 782 930

109 265 366

3, 11

1 365 643 852

1 533 951 306

10

Långsiktiga anläggningstillgångar
Tomter, byggnader och fast egendom

7

51 544 414

45 446 516

Maskiner och anläggningar

7

25 677 403

125 734 852

Lösöre, inventarier och utrustning

7

24 979 359

32 135 907

Kostnad hyrda lokaler

7

25 279 470

27 815 009

127 480 645

231 132 284

Summa anläggningstillgångar

9, 13, 19

550 818

692 023

Investeringar i aktier och andelar

10

13 510 050

510 761

Övriga långsiktiga fordringar

11

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Marknadsbaserade aktier

28 927

29 948

Övriga marknadsbaserade finansiella
instrument

32 351

21 869

Summa investeringar

61 278

51 817

351 271 414

101 767 274

Summa omsättningstillgångar

1 754 283 488

1 675 288 160

Summa tillgångar

1 952 658 173

1 958 378 639

Banktillgångar, likvida medel

Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i koncernbolag

Investeringar

681 842

1 318 819

14 742 710

2 521 603

198 374 685

283 090 479

17
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ÅRSREDOVISNING KONCERNEN

Balans

Note

2020

2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Note

Tillskjutet eget kapital

2019

Skulder
Övriga långfristiga skulder

Aktiekapital

15

98 273 600

68 272 000

Premier

15

150 617 280

150 617 280

Övrigt tillskjutet eget kapital

15

24 904 306

24 904 306

273 795 186

243 793 586

55 583 338

-18 301 877

Skulder till kreditinstitut

55 583 338

-18 301 877

Övriga långfristiga skulder

Summa tillskjutet eget kapital
Intjänat eget kapital
Övrigt eget kapital

2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Pensionsåtaganden
Uppskjuten skatt

6

1 898 591

3 276 586

14

68 739 091

44 594 280

70 637 682

47 870 866

9 000 000

3 000 000

0

4 954 094

9 000 000

7 954 094

Summa övriga långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

15

Summa intjänat eget kapital

Summa övriga långfristiga skulder
Minoritetsintressen

19 805 130

19 731 761

349 183 654

245 223 470

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital

15

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Förfallen skatt

14

Utestående offentliga avgifter
Övriga kortfristiga skulder

3

0

335 872

481 092 470

553 622 931

3 632 185

415 958

240 982 680

216 399 979

798 129 500

886 555 469

Summa kortfristiga skulder

1 523 836 836

1 657 330 209

Summa skulder

1 603 474 519

1 713 155 169

Summa eget kapital och skulder

1 952 658 173

1 958 378 639

Den 22 april 2021
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen
Styrelseordförande

Kaare M. Krane
Vice ordförande

Amund Skarholt
Styrelseledamot

Arne Ramberg
Styrelseledamot

Birte K. W. Sjule
Styrelseledamot

Kim R. Lisø
Koncernchef
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ÅRSREDOVISNING KONCERNEN

Kassaflöde
2020

2019

88 321 421

-215 952 029

-415 958

-4 582 130

Kassaflöden från operationella aktiviteter
Resultat före skatt
Betald skatt för perioden
Förlust/vinst vid försäljning av anläggningstillgångar

-3 333 152

1 782 000

Ordinarie avskrivningar

68 563 180

83 831 140

3 771

120 000 000

Nedskrivning av anläggningstillgångar
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av andra kortfristiga poster
Nettokassaflöde från operationella aktiviteter

2 210 818

920 471

205 825 017

-27 232 640

-72 530 461

-91 793 374

-104 902 782

186 043 969

183 741 854

53 017 408

Kassaflöden från investeringsaktiviteter
Inbetalningar vid försäljning av långsiktiga anläggningstillgångar

88 751 948

28 718 000

Utbetalningar vid köp av långsiktiga anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

-36 513 721

-176 315 000

Utbetalningar vid köp av aktier och andelar i andra företag

-17 759 646

0

In-/utbetalningar vid utlån
Förändringar andra investeringar
Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter

0

0

131 744

-962

34 610 325

-147 597 962

1 045 906

7 954 094

104 455

309

0

-16 320 000

Kassaflöden från finansieringsaktiviteter
Inbetalningar vid indrivna nya långfristiga skulder
Inbetalning av utdelning
Utbetalningar av utdelning
Kapitaltillskott/kapitalökning

30 001 600

0

Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter

31 151 961

-8 365 597

Nettoförändring av kontanter och likvida medel

249 504 140

-102 946 151

Behållning av kontanter och likvida medel vid periodens början

101 767 274

204 713 425

Behållning av kontanter och likvida medel vid periodens slut

351 271 414

101 767 274
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ÅRSREDOVISNING GK GRUPPEN AS

Resultaträkning
Note

2020

2019

2, 3, 18

132 264 627

109 049 084

18

258 486

10 642 969

132 523 113

119 692 053

Rörelseintäkter och driftkostnader
Försäljningsintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Varukostnader

4, 18, 21

0

0

Lönekostnader

5, 6

53 805 288

57 394 537

Avskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

7, 8

8 064 640

11 283 998

8

0

120 000 000

18

100 938 115

41 708 863

Summa rörelsekostnader

162 808 043

230 387 397

Rörelseresultat

-30 284 931

-110 695 344

Nedskrivning av immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader

Finansiella intäkter och finanskostnader
Övriga ränteintäkter

23

249 361

250 807

Övriga finansiella intäkter

23

260 584 115

327 521

Övriga räntekostnader

23

588 533

3 172 198

Övriga finansiella kostnader

23

1 097 296

227 858

259 147 647

-2 821 729

228 862 717

-113 517 073

10 749 905

-24 948 234

Ordinarie resultat

218 112 812

-88 568 839

Årets resultat

218 112 812

-88 568 839

Finansnetto
Ordinarie resultat före skatt
Skattebelopp på ordinarie resultat

14

Överföringar
Avsatt för utdelningar
Avsatt för övrigt eget kapital
Summa disponerad

15

10 000 000

0

208 112 812

-88 568 839

218 112 812

-88 568 839
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ÅRSREDOVISNING GK GRUPPEN AS

Balans

Note

2020

2019

Note

TILLGÅNGAR

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fordringar

Immateriella tillgångar
Forskning och utveckling
Övriga immateriella tillgångar
Uppskjuten skatteförmån

Kundfordringar
1 000 000

Övriga kortfristiga fordringar

18 688 609

9 356 980

Summa fordringar

18 406 415

29 156 320

37 761 690

39 513 300

2 592 462

8

666 667

7, 8
14

Summa immateriella tillgångar
Långsiktiga anläggningstillgångar

Banktillgångar, likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Maskiner och anläggningar

7

1 842 652

Lösöre, inventarier och utrustning

7

6 354 443

9 310 538

8 197 095

11 903 000

385 719 617

445 918 337

Summa anläggningstillgångar

Summa tillgångar

3

2020

2019

10 094 033

27 893 911

432 777 789

56 746 750

3, 11

442 871 823

84 640 661

17

310 416 216

5 721 903

753 288 039

90 362 564

1 184 966 440

587 997 201

Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag

9, 19

Lån till företag inom koncernen

9, 19

0

300 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

385 719 617

446 218 337

Summa anläggningstillgångar

431 678 402

497 634 637
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Balans

Note

2020

2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Tillskjutet eget kapital

2019

6

Övriga långfristiga skulder

15

98 273 600

68 272 000

Premier

15

150 617 280

150 617 280

Övrigt tillskjutet eget kapital

15

24 904 306

24 904 306

273 795 186

243 793 586

172 088 462

-36 024 350

Leverantörsskulder

172 088 462

-36 024 350

Utestående offentliga avgifter

Summa tillskjutet eget kapital
Intjänat eget kapital

Pensionsåtaganden

1 658 845

3 036 840

Övriga långfristiga skulder

5 144 970

4 590 300

Summa övrigt långfristigt

6 803 815

7 627 140

11 328 789

14 341 380

Kortfristiga skulder
15

Summa intjänat eget kapital

2 837 660

3 702 162

718 112 529

354 557 283

Summa kortfristiga skulder

732 278 978

372 600 825

Summa skulder

739 082 793

380 227 965

1 184 966 440

587 997 201

Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital

2020

Skulder

Aktiekapital

Övrigt eget kapital

Note
EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

445 883 648

207 769 236

3

Summa eget kapital och skulder

Den 22 april 2021
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen
Styrelseordförande

Kaare M. Krane
Vice ordförande

Amund Skarholt
Styrelseledamot

Arne Ramberg
Styrelseledamot

Birte K. W. Sjule
Styrelseledamot

Kim R. Lisø
Koncernchef
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Kassaflöde
2020

2019

228 862 717

-113 517 073

Kassaflöden från operationella aktiviteter
Resultat före skatt
Betald skatt för perioden
Förlust/vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Ordinarie avskrivningar

0

0

-258 486

202 223

8 064 640

11 283 998

0

120 000 000

Förändring av kundfordringar

17 799 877

-1 896 777

Förändring av leverantörsskulder

-3 012 592

2 535 224

Förändring av andra kortfristiga poster

-12 178 948

73 755 816

Nettokassaflöde från operationella aktiviteter

239 277 209

92 363 411

Nedskrivning av anläggningstillgångar

Kassaflöden från investeringsaktiviteter
Inbetalningar vid försäljning av långsiktiga anläggningstillgångar
Utbetalningar vid köp av långsiktiga anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Kapitaltillskott

350 000

805 360

-13 448 544

-65 146 501

0

-11 000 000

In-/utbetalningar vid utlån

48 514 046

0

Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter

35 415 502

-75 341 141

0

-16 320 000

Kassaflöden från finansieringsaktiviteter
Utbetalningar av utdelning
Kapitalökning

30 001 600

0

Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter

30 001 600

-16 320 000

Nettoförändring av kontanter och likvida medel
Behållning av kontanter och likvida medel vid periodens början
Behållning av kontanter och likvida medel vid periodens slut

304 694 311

702 270

5 721 903

5 019 633

310 416 214

5 721 903
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NOTER TILL ÅRSBOKSLUTEN

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsbokslutet redovisas i enlighet med bokföringslagens bestämmelser samt god redovisningssed.
Konsolideringsprinciper
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget GK Gruppen AS och dotterbolagen Hammerfest
Kjøleservice AS, GK Inneklimat AB, Gunnar Karlsen Sverige AB med dotterbolagen GK Rör AB,
AB Täby Rör, US Rörteknik AB och Rörcompaniet AB, GK Danmark A/S med dotterbolaget
Vagns VVS-Comfort A/S, GK Norge AS med dotterbolagen GK Norge Utleie AS, ML 33 Drift
AS, GK Sikkerhet AS, GK Rør AS, GK Elektro AS med dotterbolaget GK Elektro Lillehammer
samt GK Inneklima AS med dotterbolaget Kitek AS, Norsk Teknisk Totalentreprenør AS, EK
Automasjon AS och GK Nord-Trøndelag AS, GK Konsern AS och GK Gruppen Eiendom AS
med dotterbolagen Fiolvegen 13 Tromsø AS och Fiolvegen Tromsø AS. Koncernredovisningen
utformas enligt enhetsprincipen, dvs. att dotterbolagen följer samma redovisningsprinciper
som moderbolaget. Interna transaktioner, fordringar och skulder elimineras.
Vid köp av dotterbolag vägs inköpspriset på aktier i moderbolaget mot egenkapitalet i dotterbolaget vid tidpunkten för köpet. Skillnaden mellan inköpspris och bokfört nettovärde vid
tidpunkten för köp av tillgångar i dotterbolag läggs till de tillgångar som mervärdet kopplas till
vad gäller marknadsvärdet på dessa tillgångar. Den del av inköpspriset som inte kan hänföras
till specifika tillgångar representerar goodwill. Goodwill avskrivs linjärt under den beräknade
ekonomiska nyttjandeperioden.
Dotterbolag
Dotterbolagen värderas enligt kostnadsmetoden i bolagsredovisningen. Investeringen värderas
till anskaffningskostnad för aktierna, såvida inte nedskrivning varit nödvändig. Det har gjorts
nedskrivningar till det faktiska värdet när värdeminskningen beror på orsaker som inte kan antas
vara övergående inom överskådlig framtid och detta anses nödvändigt enligt god redovisningssed.
Nedskrivningar reverseras när orsaken till nedskrivningen inte längre föreligger.
Aktiebyten och andra utdelningar bokförs som intäkter samma år som de avsätts i dotterbolaget. Om värdet av aktiebytet överstiger det framskjutna resultatet efter köpet, representerar
den överskjutande delen återbetalning av investerat kapital, och utdelningarna dras av från
investeringens värde i balansräkningen.

Koncernbolag
Koncernbolag värderas enligt kostnadsmetoden i företagets redovisning, samt enligt egenkapitalmetoden i koncernredovisningen. I företagets redovisning räknas investeringen som anskaffningskostnad för aktierna, såvida inte en nedskrivning varit nödvändig. I koncernredovisningen
räknas investeringen som anskaffningskostnad för aktierna, justerat för andelen av resultatet
under ägarperioden. Nedskrivningar görs till det faktiska värdet när värdeminskningen beror
på orsaker som inte kan antas vara övergående under överskådlig framtid. Nedskrivningar
reverseras när orsaken till nedskrivningen inte längre föreligger.
Försäljningsintäkter
Vid försäljning av varor bokförs beloppet som intäkt vid tidpunkten för leveransen. Tjänster
intäktsförs i takt med att de utförs.
Klassificering och värdering av balansposter
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder omfattar poster som förfaller till betalning
inom ett år, samt poster som är relaterade till produktcykeln. Övriga poster klassificeras som
anläggningstillgång/långfristig skuld.
Omsättningstillgångar beräknas till den lägsta anskaffningskostnaden och det faktiska värdet.
Kortfristiga skulder balansförs som det nominella värdet den 31/12.
Anläggningstillgångar beräknas på anskaffningskostnaden, men skrivs ner till det faktiska
värdet om värdeminskningen inte väntas vara tillfällig. Nedskrivningar reverseras när orsaken
till nedskrivningen inte längre föreligger. Långfristiga skulder balansförs som det nominella
värdet den 31/12.
Fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar bokförs som upplupna efter avdrag för avsättning för
förväntad förlust. Avsättning för förlust görs baserat på separata värderingar av de enskilda
fordringarna. För övriga kundfordringar görs en ospecificerad avsättning för att täcka en antagen
förlust.
Valuta
Poster i utländsk valuta anges i den kurs som gäller vid räkenskapsårets slut. Koncernredovisningen presenteras i norska kronor. Balansposter omräknas till kursen per den 31/12 och i
resultaträkningen räknas kursen om baserat på genomsnittskursen för året.
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Varulager
Lager av inköpta varor värderas till den lägsta anskaffningskostnaden enligt FIFO-principen och
det faktiska värdet. Egentillverkade färdiga varor och produkter under tillverkning värderas till
den fulla tillverkningskostnaden. Nedskrivningar görs för beräknat nedsatt värde.
Anläggningsavtal
Anläggningsavtal bokförs enligt löpande avräkningsmetod. Det innebär att intäktsföringen sker
i takt med projektens framskridande. Bokföringen av intäkter reflekterar projektens slutförandegrad. Slutförandegraden beräknas utifrån utförd produktion. Utförd produktion beräknas
på de upplupna projektkostnaderna, och slutförandegraden beräknas som förhållandet mellan
upplupna projektkostnader och beräknade totalkostnader för projekten.
Långsiktiga anläggningstillgångar
Långsiktiga anläggningstillgångar balansförs och avskrivs under anläggningens förväntade
livslängd. Direkt underhåll av anläggningstillgångar kostnadsförs löpande under rörelsekostnader,
medan omkostnader eller förbättringar läggs till anläggningstillgångens kostnadspris och avskrivs i
takt med anläggningstillgången. Om ett återvinningsbart belopp av anläggningstillgången är lägre
än det bokförda värdet görs en nedskrivning till det återvinningsbara beloppet. Återvinningsbart
belopp är nettoförsäljningsvärdet eller bruksvärdet, beroende på vilket som är högst. Bruksvärdet
är nuvärdet för de framtida kassaflöden som tillgången kommer att generera. Leasingkostnader
kostnadsförs löpande under rörelsekostnader.
Leasing/hyresavtal
Anläggningstillgångar med finansiell leasing aktiveras och avskrivs under tillgångens kvarstående
livslängd. Skulden klassificeras som långfristig skuld och räntekostnaderna som finansiella kostnader. Hyresavtal som enligt god redovisningssed inte anses vara finansiell leasing kostnadsförs
löpande.
Pensioner
Företaget har ett insättningsbaserat pensionssystem som regleras i lagen om tjänstepension
under anställning. Tjänstepensionen kostnadsförs direkt.
Ett av dotterbolagen har ett prestationsbaserat pensionssystem. De prestationsbaserade
pensionssystemen värderas till nuvärdet av de framtida pensionsinsättningarna, vilka redovisningsmässigt anses intjänade på balansdagen. Pensionsmedel värderas till det faktiska värdet.

Förändringar i prestationsbaserade pensionsåtaganden som beror på förändrade pensionsplaner
fördelas över beräknad genomsnittlig återstående intjäningstid.
Den tidigare koncernchefen har även ett prestationsbaserad pensionsavtal som garanteras med
en bankinsättning. Pensionskostnaden och pensionsåtagandet beräknas enligt linjär intjäning
baserat på förväntad slutlön. Beräkningen baseras på ett antal förutsättningar, däribland
diskonteringsränta, framtida lönerevisioner, pensioner och sociala avgifter, framtida avkastning
på pensionsmedel samt aktuariella antaganden om dödlighet och frivillig avgång. Förändringar
av åtagandet som beror på förändrade pensionsplaner fördelas över beräknad återstående
intjäningstid. Förändringar av åtagandet och pensionsmedlen som beror på ändringar och
avvikelser i beräkningsunderlaget (estimatändringar) fördelas över beräknad genomsnittlig
återstående intjäningstid, om avvikelserna vid årets början överstiger 10 % av bruttopensionsåtaganden och pensionsmedel, beroende vilket som är högst.
Skatt
Skattekostnaden i redovisningen omfattar både periodens förfallna skatt och förändringar
av uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas med 22 % (22 % för GK Danmark A/S med
dotterbolag, samt 21,4 % för Gunnar Karlsen Sverige AB med dotterbolag) baserat på de rådande
differenser som finns mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden, samt skatteunderskott
för redovisning vid utgången av räkenskapsåret. Skattehöjande och skatteminskande rådande
differenser som reverserar eller kan reverseras under aktuell period är jämkade. Netto uppskjuten
skatteförmån balansförs i det fall det är troligt att den kan utnyttjas. Uppskjuten skatt på
mervärden i samband med uppköp av dotterbolag jämkas inte.
Redovisning av kassaflöde
Redovisningen av kassaflöde är utformad enligt den indirekta metoden. Likvida medel omfattar
kontanter, bankinsättningar och andra kortsiktiga, likvida placeringar.
Användning av estimat
För att årsredovisningen ska följa enligt god redovisningssed förutsätts det att ledningen utgår
från estimat och förutsättningar som påverkar resultaträkningen och värderingen av tillgångar
och skulder, samt uppgifter om osäkra tillgångar och åtaganden på balansdagen. Villkorade
förluster som är sannolika och kvantifierbara kostnadsförs löpande.
Händelser efter balansdagen
Tillgångar och skulder som redovisas kan vara bokförda baserade på antaganden och osäkra
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förhållanden. Händelser efter balansdagen som tillför företaget ny information om förhållanden som rådde på balansdagen, och som motiverar en förnyad värdering av en tillgångs- eller
skuldpost, reflekteras i årsredovisningen. Händelser efter balansdagen beskrivs i en not till
årsredovisningen i det fall förhållandena har ändrats väsentligt.
Noter
Moderbolaget har en mycket begränsad aktivitet. Många av noterna är därför inte aktuella för
moderbolaget. I de fall noterna endast är aktuella för koncernen i stort anges detta särskilt,
och när de är aktuella för både moderbolaget och koncernen är detta angivet.

2020

Koncernen
2019

1 367 508

1 236 456

498 390

702 614

Säkerhetstjänster

18 523

20 523

Fastighetsdrift

11 866

15 265

Elverksamhet

Totaltekniska tjänster

2020

Koncernen
2019

Intäktsfört under pågående projekt

7 458 169

7 722 391

Kostnader kopplade till intjänade intäkter

(siffror i hela tusental)

6 881 412

6 635 466

Nettot bokfört under pågående projekt

576 757

1 086 925

Intjänade icke fakturerade intäkter från pågående
anläggningsavtal inkluderas i kundfordringar

135 778

409 783

345 354

489 980

42 629

137 543

2020

Koncernen
2019

Råvaror och inköpta halvfabrikat

37 307

39 518

Summa

37 307

39 518

Förskottsfakturerad produktion inkluderas i övriga kortfristiga
skulder

Not 2 - Försäljningsintäkter
(siffror i hela tusental)
Branschområde
Rörverksamhet

Not 3 - Anläggningsavtal

0

44 407

Ventilation*

4 137 465

4 316 543

Summa

6 033 753

6 335 808

Återstående produktion i förlustprojekt
GK Gruppen AS har inga löpande anläggningsavtal.

Not 4 - Varor
(siffror i hela tusental)

* I Ventilation ingår även kyla och byggnadsautomation.
GK Gruppen AS har inga inventarier i varulager.
(siffror i hela tusental)
Land
Norge
Danmark

2020

Koncernen
2019

3 763 941

4 025 605

593 687

562 393

Sverige

1 676 124

1 747 810

Summa

6 033 753

6 335 808
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Not 5 - Lönekostnader, antal anställda, ersättningar, lån till anställda
m.m.
2020

GK Guppen AS
2019

2020

Koncernen
2019

41 243

44 018

1 868 532

1 879 389

Sociala avgifter

5 442

6 722

305 363

319 403

Pensionskostnader

1 698

2 854

117 117

112 894

(siffror i hela tusental)
Lönekostnader
Löner

Övriga utgifter
Summa

5 422

3 800

60 518

81 722

53 805

57 395

2 351 530

2 393 409

37

38

3 010

3 199

Antal anställda per den
31/12
(siffror i hela tusental)
Koncernchef

Lön

Pensionsutgifter

4 196

2 165

Styrelsen (utbetalat styrelsearvode)

Ett insättningsbaserat pensionssystem innebär att arbetsgivaren gör årliga insättningar
enligt ett kollektivt pensionssystem. Insättningarnas storlek och avkastningen på dessa utgör
pensionskapitalet. När en anställd uppnår pensionsålder utbetalas årliga belopp som avgörs av
pensionskapitalets storlek. Ett insättningsbaserat pensionssystem innebär att företaget inte
utlovar en framtida pension av en bestämd storlek, och gör därför inte heller avsättningar för
framtida utbetalningar. Tjänstepensionen kostnadsförs direkt.

192
1 250

Lagstadgad revision

Skatterådgivning

Annan rådgivning

535

0

371

Dotterbolag i Norge

3 587

0

600

Dotterbolag i utlandet

1 412

96

88

Moms är inte inkluderat i revisionsarvodet.

Alla anställda på GK Gruppen AS omfattas av företagets insättningsbaserade pensionssystem
som regleras i lag om pensionsinbetalningar under anställning. Företagets pensionssystem
uppfyller kraven i lagen om obligatorisk tjänstepension.

Övrig ersättning

Företaget har ingått ett särskilt insättningsbaserat pensionsavtal med koncernchefen.
Koncernchefen omfattas även av det ordinarie kollektiva systemet. Därutöver utbetalas avtalad
12 månaders lön som avgångsvederlag. Det har även ingåtts avtal om avgångsvederlag eller
ersättningar för andra i koncernledningen i GK Gruppen AS än vad som framgår ovan. Det
har inte beviljats några lån till koncernchefen eller koncernens styrelseledamöter. Se not 6 för
ytterligare information om pensionsavtalet för tidigare koncernchefen.
(siffror i hela tusental)
Moderbolag

Not 6 - Pension

Koncernen
Antal anställda som omfattas av pensionssystemet 2020

3 079

Den tidigare koncernchefen har en tilläggspension utöver det allmänna systemet. Denna
tilläggspension är prestationsbaserad. Även ML 33 Drift AS har ett prestationsbaserat system
men detta system är under avveckling. Åtagandena och förutsättningarna för dessa system
listas nedan.

2020

GK Guppen AS
2019

2020

Koncernen
2019

0

0

82

82

425

245

445

445

Avkastning på
pensionsmedel

0

0

-37

-37

Administrationskostnader

0

0

47

47

60

60

76

76

(siffror i hela tusental)
Lönekostnader
Nuvärdet av årets
intjänade pensioner
Räntekostnad för
pensionsåtagandet

Arbetsgivaravgift
Bokförda aktuariella
planavvikelser/
estimatförändringar
Netto pensionskostnad

0

0

-19

-19

485

442

593

684
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(siffror i hela tusental)
Lönekostnader
Intjänade
pensionsåtaganden per
den 31/12
Beräknade
pensionsåtaganden per
den 31/12
Pensionsmedel (till
marknadsvärde) per den
31/12
Ej bokförd påverkan från
estimatavvikelse
Arbetsgivaravgift
Summa pensionsmedel
netto (-)/-förpliktelser
(+)

Not 7 - Långsiktiga anläggningstillgångar

2020

GK Guppen AS
2019

2020

Koncernen
2019

22 220

22 041

23 156

22 977

(siffror i hela tusental)
GK Gruppen AS

22 220

22 041

23 156

22 977

Anskaffningskostnad per den 01/01

0

0

916

851

3 675

2 204

3 458

2 079

0

0

-3

-30

18 545

19 837

18 785

20 076

Tillförda inköpta anläggningstillgångar

Summa pensionsmedel på
spärrat bankkonto

16 886

16 800

16 886

16 800

Summa pensionsåtaganden
i balansräkningen

18 545

19 837

18 785

19 846

Netto pensionsåtaganden
i balansräkningen

1 659

3 037

1 899

3 277

1,70 %

2,30 %

1,70 %

2,60 %

1

1

2

2

Lösöre, inventarier,
verktyg m.m.

Maskiner och
transportmedel

Summa
anläggningsstillgångar

90 521

4 333

94 853

2 448

0

2 448

Avförda sålda anläggningstillgångar/
utrangering
Anskaffningskostnad per den 31/12

0

-599

-599

92 969

3 734

96 702

Ackumulerade avskrivningar per den 31/12

86 615

1 891

88 506

Bokfört värde per den 31/12

6 354

1 843

8 197

Årets avskrivningar

5 405

658

6 063

258

0

258

Nettovinst vid försäljning av
anläggningstillgångar

Ekonomiska
förutsättningar:
Diskonteringsränta
Antal personer i systemen

De aktuariella förutsättningarna baseras på förutsättningar som vanligen används för försäkringar när det
gäller demografiska faktorer och avgångar. Se punkt 5 för totala pensionskostnader 2020.
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(siffror i hela tusental)
Koncernen
Anskaffningskostnad per den 01/01.
Tillförda inköpta anläggningstillgångar

Tomter, byggnader
och övrig egendom

Maskiner och
transportmedel

Lösöre, inventarier,
verktyg m.m.

Kostnader för
hyrda lokaler

Summa
anläggningstillgångar

45 731

264 044

149 245

49 944

508 964

6 877

16 664

6 464

2 385

32 390

Justering, valutaeffekter

0

1 097

826

-435

1 488

Avförda sålda anläggningstillgångar

0

-140 886

-1 852

-300

-143 038

52 608

140 919

154 683

51 595

399 805

-

-

-

-

-

Ackumulerade avskrivningar per den 31/12

-1 064

-115 240

-129 703

-26 316

-272 324

Bokfört värde per den 31/12.

51 544

25 677

24 980

25 279

127 482

Anskaffningskostnad per den 31/12
Ackumulerade nedskrivningar per den 31/12

Årets avskrivningar

779

33 567

13 361

4 976

52 684

Leasing- och hyreskostnader

0

11 867

8 328

171 141

191 336

Nettovinst (+) / förlust (-) vid försäljning av
anläggningstillgångar

0

3 174

159

0

3 333

641 569

68 224

12 284

Återstående periodhyra för hyres- och
leasingavtal per den 31/12 2020 i nominella
värden

Både moderbolaget och koncernen gör linjära avskrivningar för alla anläggningstillgångar. Den ekonomiska livslängden för anläggningarna beräknas till:
		
Byggnader och övrig fast egendom
25 år
Maskiner och transportmedel		
2-5 år
Lösöre, inventarier, verktyg m.m.		
2-7 år
Kostnad för hyrda lokaler avskrivs under hyresperioden.
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Not 8 - Immateriella tillgångar
(siffror i hela tusental)
GK Gruppen AS
Övriga immateriella tillgångar
Anskaffningskostnad per den 01/01.
Tillförda immateriella tillgångar
Avförda/utrangerade immateriella tillgångar
Anskaffningskostnad per den 31/12
Ackumulerade avskrivningar per den 31/12
Ackumulerade nedskrivningar per den 31/12

Goodwill

FoU

Övriga imm.
tillgångar

Summa

1 000

129 357

130 357

0

11 000

11 000

0

0

0

1 000

140 357

141 357

333

1 668

2 001

0

120 000

120 000

Bokfört värde per den 31/12

667

18 689

19 356

Årets avskrivningar

333

1 668

2 002

(siffror i hela tusental)
Koncernen
Anskaffningskostnad per den 01/01

Förvärv
Norge

Förvärv
Danmark

Förvärv
Sverige

Summa
koncerngoodwill

30 803

780

53 037

84 620

4 316

0

0

4 316

0

0

5 578

5 578

Tillförda immateriella tillgångar
Justering, valuta
Avförda/utrangerade immateriella tillgångar

0

0

0

0

35 119

780

58 614

94 513

-23 522

-780

-38 539

-62 842

11 597

0

20 075

31 672

2 364

0

11 384

13 747

Anskaffningskostnad per den 31/12
Ackumulerade avskrivningar per den 31/12
Bokfört värde per den 31/12
Årets avskrivningar

Licenser avskrivs linjärt under 7 år.
(siffror i hela tusental)
Koncernen
Övriga immateriella tillgångar
Anskaffningskostnad per den 01/01
Tillförda immateriella tillgångar
Justering, valuta
Avförda/utrangerade immateriella tillgångar
Anskaffningskostnad per den 31/12
Ackumulerade avskrivningar per den 31/12
Ackumulerade nedskrivningar per den 31/12
Bokfört värde per den 31/12

FoU

Øvrige imm.
eiendeler

Summa

1 501

129 357

130 858

0

16 062

16 062

0

0

0

1 554

145 419

146 920

825

1 668

2 494

53

0

120 000

120 000

729

23 750

24 427

Goodwill avskrivs linjärt under 2–10 år.
Det är goodwill kopplad till förvärvet av GK Elektro Lillehammer AS som har avskrivits på 10 år.
Avskrivningstider över 5 år baseras på förväntade positiva kassaflöden längre än 5 år, i de fall företaget är
väletablerat i området och är en självständig enhet inom koncernen.

Goodwill specificerad per företagsförvärv
(siffror i hela tusental)
Företag
Grenland Rør AS
Varme og Sanitærservice AS
Andersen's Rør AS
GK Elektro Lillehammer AS
ML 33 Drift AS

Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar

463

1 668

2 132

0

0

-

Licenser avskrivs linjärt under 7 år. Forskning och utveckling avskrivs under 2–3 år.
Immateriella tillgångar relateras till ERP-projekt, strategiprojektet G-Kraft, samt licenser.

Anvendia Elektro AS

Goodwill vid
förvärvstillfället

Bokfört
i koncernen

3 618

8

2 592

233

608

61

11 166

6 700

-406

-102

617

185

Entek Harstad AS

2300

843

AET - Arbeidsmiljø og energiteknikk

4 316

3 669

65 025

20 075

GK Rör AB
Bokfört värde per den 31/12

31 672
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Not 9 - Dotterbolag

Not 11 - Fordringar med förfallotid längre än
ett år

GK Gruppen AS
Tidpunkt
för förvärv

Kontor

Bokfört
värde

Röst-/
ägarandel %

Eget kapital
2020

Resultat
2020

2008

Oslo

515

100

546

2

GK Danmark A/S (konsern)
Gunnar Karlsen Sverige AB (konsern)

2005

Odense

143 505

100

38 454

7 070

2002

Malmø

29 531

100

181 563

9 563

GK Inneklimat AB

1998

Malmø

2 562

100

5 109

95

GK Norge AS (konsern)

2015

Oslo

189 606

100

24 864

74 654

GK Gruppen Eiendom AS

2017

Oslo

20 000

50

39 484

146

(siffror i hela tusental)
Företagsnamn
Hammerfest Kjøleservice AS

Bokfört värde per den 31/12

2020

Koncernen
2019

682

401

(siffror i hela tusental)
Övriga fordringar (deposition)

385 719

Aktierna i GK Sikkerhet AS säljs enligt beslut 01/01 2021

Not 10 - Aktier och andelar i andra företag m.m.

Not 12 - Pantsättningar och garantier m.m.

Koncern
(siffror i hela tusental)
Anläggningstillgångar
Andeler Elvira Del Sol
Aksjer Piscada AS
Aksjer Fynske Forskerpark
Andre langsiktige aksjer
Bokfört värde per den 31/12

Anskaffningskostnad

Bokfört värde

250

100

Marknadsvärde
0

13 000

13 000

13 000

141

141

0

269

269

269

13 660

13 510

13 269

138

61

29

Omsättningstillgångar
Övriga marknadsbaserade aktier

Koncernen har via GK Gruppen AS avtalat en gemensam kreditram
med Danske Bank ASA på TNOK 226 900. Därutöver föreligger det
en extra ram på TNOK 50 000. Per 31/12 2020 har inga belopp dragits
från kreditramen på koncernkontot. Som säkerhet för kreditramen
används vid varje tid gällande upplupna kundfordringar till GK Gruppen
AS och de norska dotterbolagen, begränsat till högst TNOK 420 000
per företag som lämnar säkerheten. Därutöver ställs varulagret som
säkerhet, begränsat till högst TNOK 420 000 för GK Inneklima AS,
GK Rør AS och GK Elektro AS, samt fordon och anläggningsmaskiner
begränsat till högst TNOK 420 000 för samma bolag. Utöver detta
är aktierna i GK Inneklima AS ställda som pant.
Entreprenörsgarantier för koncernen som inte är bokförda uppgår
till TNOK 743 128.
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Not 13 - Utestående betalningar mellan företag i samma koncern m.m.
(siffror i hela tusental)
GK Gruppen AS
Företag i samma koncern

2020

Kundfordringar
2019

10 007

38 807

Summa

10 007

38 807

(siffror i hela tusental)
GK Gruppen AS
Företag i samma koncern

2020

Övriga fordringar
2019

422 261

50 161

Summa

422 261

50 161

(siffror i hela tusental)
GK Gruppen AS
Företag i samma koncern

2020

Leverantörsskulder
2019

1 216

1 331

Summa

1 216

1 331

Övriga kortfristiga skulder
2020
2019

(siffror i hela tusental)
GK Gruppen AS
Företag i samma koncern

673 094

296 832

Summa

673 094

296 832

Not 14 - Skatt
2020

GK Guppen AS
2019

2020

Koncernen
2019

0

0

3 632

16 552

10 750

-24 947

18 311

-59 037

0

-1

0

0

(siffror i hela tusental)

Årets skattekostnad fördelas på:
Betalbar skattekostnad
Förändring av uppskjuten
skatt
Effekt koncernbidrag
Justering av tidigare års
avsättning

0

0

0

-8

Summa skattekostnad

10 750

-24 947

21 943

-42 493

-113 517

88 322

-215 952

-260 081

119

16 284

22 571

0

110 606

0

0

Mottaget koncernbidrag

80 081

0

0

0

Förändring av tillfälliga
differenser

-11 945

0

87 838

225 523

Utnyttjande av överförbart
underskott

Beräkning av årets skatteunderlag och förfallen skatt:
Resultat före skatt
Permanenta differenser
inkl. koncernbidrag och
utdelning
Utdelat koncernbidrag

228 863

-36 918

2 792

-170 934

-2 020

Årets skatteunderlag

0

0

16 510

30 122

Beräknad förfallen skatt,
22 %

0

0

3 692

416
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Specifikation av förfallen skatt i redovisningen:
(siffror i hela tusental)
Förklaring till varför årets skattekostnad inte utgör 22 % av resultatet
före skatt:
22 % skatt på resultat före skatt

2020

GK Gruppen AS
2019

2020

Koncernen
2019

50 350

57

18 331

-47 509

-57 218

54

3 583

4 966

Avvikelse baserad på 16 % skatt på Svalbard för GK Inneklima AS

0

0

30

59

För mycket/lite avsatt tidigare år

0

0

0

-8

Koncernbidrag med skatteeffekt

17 618

0

0

0

Beräknad skattekostnad

10 750

111

21 943

-42 493

22 % skatt på permanenta differenser

2020

2019

GK Gruppen AS
Endring

2020

2019

Koncernen
Endring

-81 106

-92 322

11 216

-91 844

-83 558

-8 286

Omsättningstillgångar

0

0

0

496 646

581 633

-84 987

Vinst- och förlustkonto

0

0

0

1 854

2 318

-464
159 280

(siffror i hela tusental)
Specifikation av underlag för uppskjuten skatt:
Differenser som jämkas:
Anläggningstillgångar

Övriga avsättningar/skulder

-3 037

729

-68 082

-227 362

0

0

0

110 600

117 571

-6 971

-251

-37 170

36 919

-136 723

-187 901

51 178

Summa

-83 666

-132 529

48 863

312 450

202 701

109 750

Uppskjuten skatt (22 %)

-18 406

-29 156

68 739

44 594

Netto uppskjuten skatt i balansräkningen

-18 406

-29 156

68 739

44 594

Differenser som inte ingår i uppskjuten skatt/skatteförmån
Överförbart underskott
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Not 15 - Eget kapital
(siffror i hela tusental)
GK Gruppen AS
Eget kapital per den 01/01
Kapitalökning

Aktiekapital

Premier

Övrigt tillskjutet
eget kapital

Övrigt
eget kapital

Summa
eget kapital

68 272

150 617

24 904

-36 024

207 769

-10 000

-10 000

30 002

30 002

Utdelning
Årets resultat
Eget kapital per den 31/12

98 274

Kapitalökning

163 928

(hela kronor)

Aktiekapital

Premier

Övrigt tillskjutet
eget kapital

Övrigt
eget kapital

Minoritet

Summa
eget kapital

68 272

150 617

24 904

-18 302

19 732

245 224
30 002

30 002

Ordinarie utdelning

66 305

Valutadifferens

Resultat per aktie

-10 000

-10 000

Årets resultat
Eget kapital per den 31/12

218 113
445 883

24 904

Resultat per aktie
(siffror i hela tusental)
Koncernen
Eget kapital per den 01/01

218 113
172 089

150 617

73

66 378

19 805

349 184

17 581

17 581
98 274

150 617

24 904

128 376

(hela kronor)

55 584
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Not 16 - Aktiekapital och aktieägarinformation

Not 18 - Närstående parter

GK Gruppen AS
Aksjekapitalen består av:

Antal

Nominellt
värde
(hela kronor)

Ordinære aksjer

2 720

36 130

(siffror i hela tusental)

Sum

Bokfört
98 274
98 274

Ägarstruktur
Översikt över aktieägare
i GK Gruppen AS per den 31/12
John-Erik Karlsen Invest AS

Ägarandel

Röstandel

1 220

1 220

44,85 %

44,85 %

CJK Invest AS

500

500

18,38 %

18,38 %

EKK Holding AS

500

500

18,38 %

18,38 %

500

500

18,38 %

18,38 %

2 720

2 720

100 %

100 %

Not 17 - Bundet kapital
Bundet kapital för skatteavdrag uppgår för koncernen till TNOK 59 724, medan övrigt bundet
kapital uppgår till TNOK 16 886 per den 31/12.
Se not 6 om övrigt bundet kapital.

2020
132 265
156

GK Gruppen AS räntekostnader
Summa

Totalt antal aktier, ägar- och röstandel

(siffror i hela tusental)
Moderbolagets transaktioner med koncernföretag 2020
GK Gruppen AS intäkter från administrationstjänster
GK Gruppen AS ränteintäkter

Stamaktier

Kristine Holding II AS

Dotterbolaget GK Inneklima AS hyr ut personal och lånar ut pengar till andra företag i koncernen.
Dotterbolaget GK Norge AS levererar tjänster kopplade till marknad, IT, redovisning, HR- och
specialiststöd till de egna dotterbolagen enligt marknadsmässiga villkor.
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Det har köpts in konsulttjänster inom fastighetsutveckling för TNOK 1 316, exkl. moms från styrelseledamot i
GK Gruppen AS.

Not 19 - Associerat företag
(siffror i hela tusental)
Koncernen
Kostnad
Ackumulerad resultatandel och valutajustering per den 01/01.

BKØ I/S

Summa

1 407

1 407

-894

-894

Mottagen utdelning

0

0

Effekt av valutakursändring

0

0

Övriga värdejusteringar

0

0

38

38

Bokfört värde per den 31/12.

551

551

Andel av eget kapitalet per den 31/12.

551

551

Årets resultatandel
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Not 20 - Händelser efter balansdagen
I mars 2020 drabbades Norge av covid-19-pandemin. Detta har påverkat driften och lönsamheten
under 2020 eftersom myndigheterna infört omfattande restriktioner och åtgärder, vilket lett
till minskad arbetsmängd och permitteringar. Företaget följer noga upp konsekvenserna av
covid-19-pandemin och vidtar kostnadsbesparande åtgärder för att i största möjliga mån minska
förlusterna. De åtgärder som vidtas 2021 förväntas inte påverka årsredovisningen per den 31/12
2020.

Not 21 - Forsknings- och utvecklingsaktiviteter
Det har beviljats eller mottagits offentligt stöd till forsknings- och utvecklingsaktiviteter i
koncernen 2020 uppgående till TNOK 321 för GK Inneklima AS och motsvarande TNOK 251
för Gruppen AS. Det har ansökts om ytterligare statliga medel för upplupna kostnader för GK
Inneklima AS för 2020.

Not 22 - Oförutsedda utgifter
Företag i koncernen är som en följd av den ordinarie verksamheten involverade i rättstvister
och ärenden rörande omtvistade krav.
Kraven bedöms i enlighet med norsk redovisningsstandard gällande oförutsedda utgifter. Det
bedöms inte troligt att de framlagda kraven kommer att innebära några betydande ersättningsutbetalningar. Det har följaktligen inte gjorts några särskilda avsättningar för sådana fall i
bokföringen.
GK Gruppen AS har en pågående tvist med en IT-leverantör gällande en leverans som skedde
före 2020.
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Not 23 - Finansiella poster
2020

GK Gruppen AS
2019

2020

Koncernen
2019

259 883

0

0

0

Intäkt från investering i annat företag i samma koncern

0

3

0

0

Aktieutdelning

0

0

0

0

Intäkt från investering i associerat företag

0

0

104

25

Ränteintäkt från företag i samma koncern

156

0

0

0

94

251

101

529

701

324

3 678

898

0

0

0

6

260 833

578

3 883

1 457

0

(siffror i hela tusental)
Specifikation av finansiella poster:
Finansiella intäkter
Intäkt från investering i dotterbolag

Övriga ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Värdeökning marknadsbaserade omsättningstillgångar
Summa
Finansiella kostnader
Värdeminskning marknadsbaserade omsättningstillgångar

0

0

1

Räntekostnader till koncernföretag

0

1 613

0

0

589

1 559

1 763

3 302

Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

1 097

228

2 464

827

Summa

1 686

3 400

4 228

4 129

259 148

-2 822

-344

-2 671

Finansnetto

Fullständig koncernredovisning kan fås på företagets huvudkontor på Ryenstubben 12, Oslo.
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Ägarstyrning och företagsledning
GK-koncernens principer för ägarstyrning och företagsledning
antogs av koncernstyrelsen den 31 augusti 2020.

Syfte

Ansvar

Det är koncernstyrelsen som godkänner GK Gruppens principer för ägarstyrning och företagsledning.

En solid verksamhetsstyrning är avgörande för företagets
värdeskapande, förtroende och renommé.

Principer för ägarstyrning och
företagsledning

GK Gruppen AS är en familjeägd, internationell koncern. Vi är
ett ansvarstagande företag som tar både kunder, anställda och
samhället på allvar och väljer därför att utöva vår verksamhetsstyrning i enlighet med norska och internationella principer
om god ägarstyrning och företagsledning. Vi är öppna i vår
kommunikation och på många områden går vi längre än vad
lagen kräver.

Syftet med GK-koncernens principer för ägarstyrning och
företagsledning är att tydliggöra rollfördelningen mellan
aktieägare, bolagsstämma, styrelsen och företagsledningen
utöver vad som gäller enligt lag i de enskilda länder där
GK-koncernen bedriver verksamhet.

GK-koncernen har en uppsättning styrdokument som beskriver
principerna för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa gäller för
alla enheter inom GK-koncernen och är godkända av styrelsen.

All verksamhet inom GK-koncernen ska baseras på samarbete
och samhörighet mellan koncernens aktieägare, styrelserna för
de olika företagen inom koncernen, ledningen och de anställda, såväl gentemot kunder, leverantörer, samarbetspartner,
offentliga myndigheter som samhället i övrigt.

Utöver dessa styrdokument publicerar vi årligen en års- och
hållbarhetsrapport som dokumenterar våra aktiviteter och
resultat samt visar hur vi arbetar med miljö, hur vi tar socialt
och samhälleligt ansvar och hur vår verksamhetsstyrning
utövas.

Koncernstruktur

GK-koncernens ägarstyrnings- och ledarskapsprinciper baseras
på vår uppförandekod, våra etiska riktlinjer och vår värdegrund
(code of conduct). Dessa ska bidra till att företaget når sina mål
och ambitioner samt uppfyller missionen att bygga hållbara
samhällen för kommande generationer.

Styrelsens sammansättning

Utöver detta baseras företagsstyrningen på den gällande
aktiebolagslagen och andra skandinaviska lagar.

GK Gruppen AS är ett norskt aktiebolag som är moderbolag
till nationella dotterbolag i Norge, Sverige och Danmark. Lokala
dotterbolag konsolideras in i de nationella dotterbolagen eller
i GK Gruppen.

Styrelsen är ansvarig för företagets verksamhet. Enligt företagets stadgar ska GK-koncernens styrelse bestå av 3–5 personer.
Koncernchefen kan inte vara ledamot i koncernstyrelsen och
målet är att minst hälften av styrelseledamöterna ska vara
oberoende.

Styrelseledamöter till koncernstyrelsen väljs normalt för två
år i taget. Båda könen ska vara representerade i styrelsen
och GK-koncernen har som mål att minst 40 procent av
styrelseledamöterna ska vara kvinnor.
Koncernstyrelsen har utformat instruktioner för sitt arbete
och för den dagliga ledningen av GK-koncernen (instruktioner
till koncernchef).

Dotterbolag

Koncernchefen är högsta beslutsfattare för direktägda dotterbolag. Verkställande direktörer i direktägda dotterbolag är
högsta beslutsfattare för lokalt ägda dotterbolag.
Ärenden som ska behandlas av högsta instans i direktägda
dotterbolag, och som är av ovanlig eller betydande art, ska
på förhand behandlas av koncernstyrelsen.
Styrelsen för direktägda dotterbolag ska bestå av koncernchef
som styrelseordförande, med en eller flera representanter från
koncernledningen som styrelseledamöter. Arbetstagarrepresentanter väljs in i styrelsen där så krävs enligt lag eller har
avtalats med representanter för de anställda. Den verkställande
direktören för dotterbolaget kan normalt inte vara ledamot i
styrelsen för det egna bolaget.
Verkställande direktörer i direktägda dotterbolag väljer styrelse
för lokalt ägda dotterbolag i samråd med koncernchefen.
Arbetstagarrepresentanter väljs in i styrelsen där så krävs
enligt lag eller har avtalats med representanter för de anställda.
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GK och hållbarhet
Bygg- och anläggningsbranschen står för 40 procent av världens
energiförbrukning och klimatutsläpp, och så kan vi inte ha det.
Vi på GK anser att vi måste börja med oss själva och föregå
med gott exempel. Det är ett åtagande som får konsekvenser,
både för våra handlingar och de produkter och tjänster vi
tillhandahåller.
Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra.
Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Energieffektivisering,
inomhusklimat och smarta fastighetslösningar är en del av
vårt DNA. Men vi kan alltid göra mer. Vi måste själva agera
mer hållbart, men vi ska även driva på hållbarhetsarbetet hos
våra leverantörer och kunder. Detta åtagande betonas i våra
övergripande miljömål. Vi ska minska våra egna utsläpp med
50 procent senast 2030, och 2035 ska halva vår kundportfölj
vara klimatneutral.
Vi på GK har det som krävs för att vara en pådrivare för
ett hållbart byggande. Vi har kompetensen och storleken,
ambitionen och förmågan att skapa verklig förändring i vår
egen verksamhet, i branschen och i samhället i stort. Vi ska
prioritera långsiktiga miljöhänsyn framför kortsiktiga vinster
och gå i bräschen för en hållbar framtid för generationer.

GK publicerar en hållbarhetsrapport varje år. Denna
hållbarhetsrapport, som är GK:s andra i ordningen, innehåller
en beskrivning av vårt hållbarhetsarbete, våra mål och nyckeltal,
samt en bedömning av våra framsteg under det gångna året.
Som ramverk för rapporteringen har GK använt Nasdaqs ESGguide som omfattar 30 indikatorer. För rapporteringen krävs en
omfattande datainsamling och beräkning av effekter, och många
delar av GK:s organisation har varit inblandade i att kartlägga
och inhämta nödvändiga data och information.
I årets rapport har vi valt att presentera innehållet lite
annorlunda än förra året, men vi hänvisar löpande till
relevant ESG-indikator och i slutet av varje kapitel finns en
sammanfattning av mål, resultat och åtgärder inom varje
område.
Om du har några frågor om hållbarhetsrapporten och
dess innehåll är du välkommen att kontakta Guro Steine,
koncerndirektör för kommunikation och hållbarhet.
E-post: guro.steine@gk.no.
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Hållbarhetsmålen och GK
FN:s globala mål för hållbar utveckling Sustainable Development Goals, SDG är världens
gemensamma handlingsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikheter och stoppa
klimatförändringarna senast 2030. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose behoven hos
de människor som lever i dag, utan att förstöra möjligheterna för framtida generationer att
tillgodose sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och
ekonomin.
FN:s globala mål för hållbar utveckling består av 17 mål och 169 delmål. Målen pekar ut en
gemensam riktning framåt för länder, näringslivet och civilsamhället och formulerades genom
bidrag från hela världen. De globala målen beräknas generera affärsmöjligheter för 12 triljoner
USD per år 2030. Genom att identifiera och minska riskerna för människor och miljö samt genom
att utveckla nya produkter och tjänster, kan framåtblickande företag öka sin konkurrenskraft
och bidra till ett hållbart näringsliv.

GK:s ARBETE MED HÅLLBARHETSMÅLEN UNDER ÅR 2020
GK har under det senaste året inlett ett utökat hållbarhetsarbete som även innefattar hur vi kan
bidra till att FN:s 17 mål för hållbar utveckling uppnås senast 2030. Vi har vidtagit flera åtgärder
för uppföljning av EU:s skärpta normer och för att förbättra det egna arbetet kring mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Detta är i sig ett viktigt bidrag till de globala
målen för hållbar utveckling.
2020 introducerade FN i samarbete med B Lab en pilotversion av det digitala verktyget SDG
Action Manager. Med hjälp av verktyget kan företag identifiera vilka av målen för hållbar utveckling
som påverkar dem och vilka mål de kan bidra till. GK har använt detta verktyg för att definiera
relevanta mål. Dessa mål har vi sedan arbetat med och på så sätt ökat vårt bidrag.
SDG Action Manager kan även användas för att mäta framstegen i hållbarhetsarbetet på årsbasis.
Via verktyget kommuniceras också resultaten årligen till FN:s Global Compact. Genom denna
öppna och transparenta mätning och redovisning kan intressenter följa GK:s hållbarhetsarbete.
Att mäta och redovisa arbetet med de globala målen är viktigt ur strategisk synpunkt och kan
bidra till ökad innovation, en miljövänligare utveckling av vår verksamhet och bättre beslut.
Samtidigt är det viktigt att vi ökar kunskapen om målen hos interna intressenter och får med
alla anställda på tåget. Användningen av SDG Action Manager under 2020 har bidragit till att
fler av våra medarbetare nu deltar i arbetet.
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OM KARTLÄGGNINGEN AV RELEVANS OCH FRAMSTEG
I ARBETET MED HÅLLBARHETSMÅLEN
Under 2020 har en intern process ledd av externa konsulter genomförts för att identifiera
och prioritera vilka mål för hållbar utveckling GK bör och kan bidra till. I analysarbetet har
metoder från GRI och UNGC använts: Business Reporting on the SDGs – Integrating the SDGs
into corporate reporting: A practical Guide, samt SDG Action Manager.
Ett flertal interna intressenter har varit involverade i arbetet. Workshops har genomförts där
medarbetare har fått lära sig om hållbarhetsmålen och vad de står för, och relevanta personer i
koncernledningen har fått en introduktion i baseline-modulen i SDG Action Manager som visar
vilka mål för hållbar utveckling som är relevanta för företaget. Utvärderingen visade inom vilka
områden GK kan bidra mest och effektivast och vilka konkreta hållbarhetsmål som är mest
relevanta för företaget.
GK befinner sig för närvarande i fas 2 av FN:s metod för integration och rapportering om målen
för hållbar utveckling, se figur 1. Syftet med denna fas är att sätta mål för, samt samla in och
analysera data om, företagets bidrag till de aktuella målen. Detta gjordes i separata workshoppar
där delmålen för vart och ett av de relevanta hållbarhetsmålen analyserades med företagets
befintliga metoder för insamling och rapportering av uppgifter.

GK:s BIDRAG TILL HÅLLBARHETSMÅLEN
Baseline-analysen visade vilka mål för hållbar utveckling som är centrala för GK:s verksamhet,
antingen för att företaget har goda möjligheter att bidra till förverkligandet av målet och dess
delmål, eller för att företagets verksamhet kan ha en negativ inverkan på förmågan att uppnå
målet och att vi därför måste vara medvetna om hur den negativa effekten ska kunna minskas.
Enligt företagets egen utvärdering och vad som framkommit vid användningen av SDG Action
Manager är det mest relevant för GK att fokusera på följande mål och tillhörande delmål framöver:

3.3
Report and
implement change

3.2
Consider
data users’
information
needs

3.1
Consider
general
features
of good
practice when
reporting on
the SDGs

1.1
Understand the SDGs
and their targets

1.2
Conduct
principled
prioritization
of SDG
targets



Step 3
Report, integrate and
implement change

Step 1
Define priority
SDG targets
1.3
Define your
SDG-related
report content

Step 2
Measure and analyze

2.3
Collect and
anlayze data

2.1
Set business
objectives
2.2
Select appropriate
disclosures

Figur 1: Process för en SDG-analys, såsom beskrivs i Business Reporting on the SDGs –
Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide.
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FN:s hållbarhetsmål 5
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors
egenmakt
Delmål 5.5
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och
lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer
i det politiska, ekonomiska och offentliga livet

RISKER OCH MÖJLIGHETER FÖR GK
RELATERADE TILL DETTA MÅL
ɠ Risk för fortsatt låg andel kvinnor i branschen och i
företaget.
ɠ Risk för diskriminering av kvinnor i arbetslivet.
ɠ Risker förknippade med språkjargong och
nsdominerad kultur.
ɠ Risker i samband med hantering och onboarding av
kvinnor på GK.
ɠ Risker relaterade till medvetenhet och mognad hos
medarbetare på fältet.
ɠ Frågorna om jämställdhet och andelen kvinnor har
lyfts till en strategisk nivå på företaget.
ɠ Positiv motivation internt för att försöka locka fler
kvinnor till GK.
ɠ Aktivt deltagande i det norska Ingeborg-nätverket
för ökad jämställdhet i rörbranschen.
För mer information, se relevanta
rapporteringsindikatorer:
S2, S4, S6, G1, G2

61

HÅLLBARHETSMÅLEN OCH GK

FN:s hållbarhetsmål 7
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig,
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla
Delmål 7.1
Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt
överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster
Delmål 7.3
Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

RISKER OCH MÖJLIGHETER FÖR GK
RELATERADE TILL DETTA MÅL
ɠ Risk för att vissa tjänster innebär onödiga utsläpp av
växthusgaser, avfall och kemikalier.
ɠ Risk för ofullständiga dataunderlag för företagets
klimatredovisning.
ɠ Möjlighet: Att tillhandahålla energieffektiva
produkter och tjänster.
ɠ Möjlighet: Ny teknik som bidrar till energieffektivare
byggnader, såsom molnbaserad driftövervakning.
ɠ Möjlighet att bidra genom miljödeklarationer av
tekniska installationer.
För mer information, se relevanta
rapporteringsindikatorer:
E1, E2, E3, E4, E5, E10
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FN:s hållbarhetsmål 8
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor för alla
Delmål 8.2
Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland
annat genom att fokusera på sektorer med högt
förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.
Delmål 8.5
Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning,
samt lika lön för likvärdigt arbete.
Delmål 8.6
Till 2020 väsentligt minska andelen ungdomar som
varken arbetar eller studerar
Delmål 8.7
Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa
tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och
säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive
rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds
och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast
2025

RISKER OCH MÖJLIGHETER FÖR GK
RELATERADE TILL DETTA MÅL
ɠ Bygg och anläggning är en högriskbransch när det
gäller säkerhetsöverträdelser och arbetsplatsskador.
ɠ Bygg och anläggning är en högriskbransch när
det gäller oacceptabla arbetsvillkor bland inhyrd
personal och underleverantörer.
ɠ Risk för tvångsarbete och barnarbete i
leverantörskedjan.
ɠ Leverantörskedjan för tekniska komponenter är
ofta komplex – risk för brott mot de mänskliga
rättigheterna och skadlig miljöpåverkan vid
utvinning och bearbetning av råvaror.
ɠ Möjlighet: Att ge ungdomar en chans att komma
in på arbetsmarknaden, tillhandahålla trygga och
fasta jobb, anställa fler kvinnor och motverka
förekomsten av svart arbetskraft.
ɠ Möjlighet: Att bidra genom att ställa krav på våra
leverantörer genom vår uppförandekod.
ɠ GK främjar teknisk innovation och ställer krav på
utsläppsminskningar i värdekedjan, bland annat
genom vårt arbete med miljödeklarationer.
För mer information, se relevanta
rapporteringsindikatorer:
S8, S9, S10, G5, G6

Delmål 8.8
Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg
och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter,
och människor i otrygga anställningar
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Intressentdialog på GK
Som en del av arbetet med vår hållbarhetsrapportering har vi
under 2020 genomfört en systematisk intressentdialog internt.
Ingen systematisk extern intressentdialog, i enlighet med GRI
eller andra ramverk, har genomförts under 2020. I samband
med framtagandet av den här rapporten har utvalda kunder
och leverantörer intervjuats och getts möjlighet att framföra
sina synpunkter på GK:s hållbarhetsarbete, såväl positiva som
negativa.
På GK lyssnar vi på våra intressenter och för en aktiv dialog
med det samhälle där vi verkar. Vi är i daglig kontakt med våra
viktigaste intressentgrupper, det vill säga våra ägare, anställda,
kunder och leverantörer.
Ansvarstagande skapar förtroende
Vi informerar våra intressenter om vårt hållbarhetsarbete och
vårt samhällsansvar med hjälp av styrdokument som beskriver
de principer som ligger till grund för hur verksamheten ska
bedrivas. Dessa gäller för alla enheter inom GK-koncernen och
är godkända av styrelsen. Alla som arbetar för GK ska följa
vår uppförandekod, våra etiska riktlinjer och vår värdegrund.
Dessa dokument finns tillgängliga på företagets webbplats.
Leverantörer och underentreprenörer ska dessutom följa vår
uppförandekod för leverantörer/Supplier Code of Conduct.
Kommunikationen med våra kunder sker bland annat via vår
Kundportal, där kunderna även har tillgång till dokumentation.

En drivande kraft för ett hållbart byggande
Vår ambition att vara en drivande kraft för ett hållbart
byggande handlar framför allt om områden såsom ansvarsfullt
företagande, miljö och klimat. Dialog och inhämtning av information på dessa områden sker genom samarbeten och deltagande i organisationer. GK är medlem i Skift - Næringslivets
klimaledere och FN:s Global Compact. Som en ledande aktör
inom våra specialområden har GK som ambition att aktivt delta
i samhällsdebatten och policyskapandet och på så sätt bidra
till den gröna omställningen och en konkurrenskraftig, säker
och attraktiv bransch. GK:s medarbetare är engagerade i olika
arbetsgrupper, forskningsprojekt och organisationer. Utöver
att föra en aktiv dialog med våra primära intressentgrupper
är det viktigt för oss att vara lyhörda och följa utvecklingen i
det samhälle där vi verkar. Vi är bland annat partner i NTNU/
SINTEF:s forskningscenter för nollutsläppsområden i smarta
städer, FME ZEN, och har ett bra samarbete med skolor,
universitet och högskolor. Vi håller även kurser på yrkesskolor
i alla våra teknikämnen.

– Vi har inlett arbetet med att miljövarudeklarera
alla produkter. På sikt ska kunden kunna gå
in i webbutiken och filtrera på produkternas
miljöprestanda, precis som man idag kan filtrera
på pris eller andra kriterier.
DENNIS KNARVIK
HÅLLBARHETSCHEF HOS BRØDRENE DAHL, NORGE
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– I januari 2020 genomförde vi ett
samarbetsprojekt med GK som resulterade i den
lägsta elförbrukningen i vår fabrik i Borås på 18 år.
Självklart kan även coronapandemin ha haft en
inverkan, men det råder ingen tvekan om att de
åtgärder vi vidtagit tillsammans med GK fungerar.
Vi uppnådde också en betydande minskning av
utsläpp av oljedimma.

– Tillsammans med GK har vi genomfört
spännande hållbarhetsåtgärder i flera projekt.
Vi arbetar till exempel med att minska
klimatavtrycket för Life Sciences-byggnaden vid
Universitetet i Oslo. Där har vi varit med tidigt i
byggfasen, vilket innebär att vi kan göra skillnad
under byggnadens hela livscykel.

– Alla i branschen har ett ansvar för att se till att
resurserna används smart och att beroendet
av fossil energi minskar. Våra kunder får en
beställning från slutkunden och sedan kommer de
till oss och ber om en offert. Där har vi ett ansvar
att föreslå miljövänliga alternativ och hjälpa dem
att göra bättre val.

MATS AXELSSON
MANAGER MAINTENANCE HOS PARKER

JOHN GEORG STORVIK
VD FÖR LINDAB AS

NICLAS BOHLIN
KEY ACCOUNT MANAGER HOS DAHL, SVERIGE
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– Det ska bli spännande att se hur GK kommer
att arbeta med hållbarhetsfrågorna framöver. Om
några år kommer det vara ett måste att fokusera
på hållbarhet i vår bransch. I dag fokuserar många
fortfarande bara på ekonomi, vilket är synd. Den
gröna omställningen kommer att kosta en del
inledningsvis. Det kan handla om att välja bättre
material, använda mindre skadliga kemikalier eller
investera i mer effektiva maskiner.
CARSTEN MADSEN
VD FÖR ØLAND, DANMARK

– Vi jobbar hårt med att minska
energianvändningen, både i nyproduktion och i
befintliga byggnader, och vi har ett internt mål
om att vi ska minska vår CO2-påverkan med 15
procent senast 2023. Där är GK en viktig partner.
ROBERT NORIN
DRIFTSCHEF HOS WALLENSTAM AB I STOCKHOLM
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Miljö- och
klimatarbete
Att minska utsläppen av växthusgaser är en av de
viktigaste åtgärderna för att bromsa den globala
uppvärmningen och bidra till att målen i Parisavtalet
uppnås. Vår vision om att GK ska vara en klimatförebild innebär att vi måste vara medvetna om hur
vi själva och våra kunder påverkar miljön. GK har
stora möjligheter att hjälpa våra kunder att minska
sina utsläpp med hjälp av dagens och framtidens
leveranser och tjänster relaterade till inomhusklimat
och energieffektivisering. Dessutom vill och kan GK
vidta åtgärder för att minska sina egna utsläpp.
Våra långsiktiga klimat- och miljömål:
ɠ GK ska ha halverat sina egna utsläpp
senast till 2030.
ɠ Hälften av vår kundportfölj ska vara
klimatneutral 2035.
Våra viktigaste åtgärder kopplade till miljö och klimat
fram till 2025 är:
ɠ Minska de egna växthusgasutsläppen
genom en offensiv utfasning av
fossildrivna fordon.
ɠ Certifiera hela verksamheten
enligt ISO 14001-standarden,

ɠ

ɠ

ɠ

ɠ

ɠ

som är ett internationellt erkänt
miljöstyrningssystem.
Införa en gemensam miljöpolicy
och gemensamma rutiner samt
handlingsplaner för de olika avdelningarna
för att säkerställa att miljöhänsyn alltid
tas.
Arbeta för att erbjuda och leverera
tekniska installationer med tillhörande
klimatredovisning.
Vara en drivande kraft för att
utveckla och använda produkter med
miljödeklaration för att synliggöra de
tekniska installationernas klimatavtryck.
Vara ledande på naturliga kylmedier och
förespråka och motivera kunderna att
använda naturliga kylmedier där det är
lämpligt.
Bidra till och underlätta för en cirkulär
ekonomi med ökad återvinning.

Att samla in data och följa upp nyckelindikatorer
är våra viktigaste verktyg när vi ska bedöma hur väl
vi uppfyller våra mål på miljö- och klimatområdet.
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Miljöledning och
-styrning
Systematiska miljöuppföljningar effektiviserar våra insatser
på miljöområdet och gör arbetet målinriktat.
Genom att utforma miljökrav för vår egen verksamhet, identifiera miljöpåverkan från aktiviteter, produkter och tjänster,
samt identifiera miljöåtgärder på områdena energi, transport,
avfall och inköp visar vi att GK tar miljöledning och -styrning
på allvar. Vi arbetar även med att införliva krav på miljöhänsyn
i våra rutiner för hur uppdrag ska genomföras för att kunna
ge goda råd och uppfylla våra kunders krav och förväntningar.
Miljöarbetet ska också löpande justeras och förbättras,
bland annat genom att vi identifierar avvikelser. Miljö ska
även vara en integrerad del av GK:s kvalitetssystem i de olika
länderna. Vi ska regelbundet utvärdera miljöledningssystemet
och miljömålen genom att identifiera avvikelser, komma
med förbättringsförslag, ställa nya krav på kunder samt
efterfölja lagkrav med målet att förbättra både systemet
och miljöinsatserna.

«GK ska bedriva sin
verksamhet på ett
så miljövänligt sätt
som möjligt»

Mål, resultat och åtgärder
Miljöpolicy och -arbete (E7)
GK har tidigare haft olika miljöpolicyer för varje land. 2020
uppdaterades dessa och samlades i en gemensam koncernpolicy för yttre miljö.
Hållbarhetsrapportering, rapportering om miljöarbetet till
UN Global Compact samt uppföljning av krav och processer
i enlighet med miljöstyrningssystemet ISO 14001 och Miljøfyrtårn-certifieringen – allt detta förbinder oss att bedriva ett
löpande förbättringsarbete.
2020 var 29 av våra 58 kontor i Norge Miljøfyrtårn-certifierade.
Via Miljøfyrtårn får vi konkreta verktyg så att vi kan jobba
målinriktat med våra miljöinsatser på områdena arbetsmiljö,
avfallshantering, energiförbrukning, inköp och transporter.
I Sverige har vi varit ISO 14001-certifierade sedan 2017. I
samband med att vår rörverksamhet i Sverige hösten 2020
avslutade sitt medlemskap i Comfort-kedjan stod denna del
av verksamheten en period utan både miljö- och kvalitetscertifikat. GK Rör har därefter genomgått en extern och en
intern revision och har genomfört förbättringar. Som ett resultat av det är nu GK Rör godkänt och en integrerad del av GK:s
ledningssystem i Sverige, och alla våra verksamheter i Sverige
är ISO 14001-certifierade via ett integrerat ledningssystem.
I Sverige har det under 2020 också utnämnts åtta hållbarhetsambassadörer för att förbättra internkommunikationen och
ansvarsfördelningen mellan huvudkontoret och regionerna.

För GK i Danmark har det gjorts en gap-analys med
anledning av implementeringen av ISO 14001, och införandet i ledningssystemet har påbörjats. Det har gjorts en
miljöbedömning av den danska verksamhetens miljöpåverkan,
och den lokala ledningen har valt ut fem väsentliga miljöfaktorer samt satt upp mål och gör uppföljningar av dessa.
2020 godkände GK en koncernomfattande miljöpolicy, men det
återstår att göra den känd och implementera den i verksamheten. Under 2021 ska det utformas kurser i miljöstyrning
och information om miljöpolicyn. Hur policyn ska användas
kommer att kommuniceras internt.
Avfallshantering och källsortering (E1, E7)
På våra Miljøfyrtårn-certifierade kontor i Norge blev 58,7
procent av avfallet källsorterat 2020. Det är en ökning med 5
procent från 2019 och förbättringen kan tillskrivas bra rutiner
för uppföljning av avfallshantering. I Norge är GK på god väg
att nå målet att källsortera minst 60 procent av allt avfall
innan utgången av 2022.
2020 tecknade GK i Sverige ett nationellt ramavtal med en
kvalificerad avfallsleverantör avseende källsortering för alla
kontor i Sverige. Det är dock få kontor som utnyttjat ramavtalet, vilket bland annat beror på att det finns befintliga avtal
med andra leverantörer. För 2020 är det bara två av 29 kontor
i Sverige (sex procent) som har möjlighet att tillhandahålla
den rapportering som krävs. Anledningen till att så få kontor
rapporterar siffror för källsortering kan vara ökade kostnader
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kopplade till den nya leverantören, dubbelfakturering eftersom
det finns befintliga avtal, bristande ansvar på avdelningsnivå
och liknande. Detta utgör en risk för att målet att 80 procent
ska källsorteras 2025 i Sverige inte uppnås, men det kommer
att vidtas åtgärder för att fler ska använda sig av ramavtalet.
Danmark har under 2020 etablerat nya rutiner för källsortering
och det har förhandlats fram ett avtal med en avfallsleverantör
för hela Danmark som ska bidra till ökad källsortering. Bakgrunden är att det tidigare varit olika leverantörer och att vi inte har
fått tillräckligt bra översikt över fraktioner och avfallsmängd,
även om man i viss mån har källsorterat material på kontoren.
Den nya leverantören kommer att ställa upp containrar vid
alla kontor i Danmark för på förhand definierade avfallstyper
och ge oss en bra översikt över vår avfallshantering. De nya
rutinerna implementeras från 2021, parallellt med att avtalet
med den nya avfallsleverantören träder i kraft.
För alla tre länderna är uppgifterna om avfall och graden av
källsortering för närvarande ofullständiga. I Norge finns ett
behov av att kartlägga och hämta in data från kontor som
inte är Miljøtårn-certifierade. I Sverige och Danmark måste
dataunderlaget förbättras.
Vattenförbrukning (E6)
Vatten anses inte vara en bristvara i Norge, Sverige och
Danmark och GK rapporterar inte vattenförbrukningen
under denna rapporteringsperiod. Klimatförändringarna
påverkar dock vattensystem och grundvattennivåer även i
de skandinaviska länderna och framöver kommer även denna
indikator att aktualiseras.
1

Klimat- och miljööversikt för koncernstyrelsen och
koncernledningen (E8, E9)
GK:s mål och ambitioner på hållbarhetsområdet kräver
förankring och kompetens hos koncernens högsta ledning
och styrelse. I GK:s koncernstrategi för perioden 2020–2025
sätts hållbarhet högt på dagordningen och det har definierats
tydliga mål och KPI:er för uppföljning av arbetet på klimat- och
miljöområdet.

utsläpp av ca. 600 liter koncentrerad glykol i Norge. Händelsen
rapporterades internt och externt och åtgärder vidtogs.
Granskning och provtagning utfördes av en extern firma,
som bedömde att den läckta vätskan genomgår en förstärkt
förtunnings- och nedbrytningsprocess och att resterande
glykol kommer att brytas ner med tiden. Prover visar att
halterna fortsätter att minska och närmar sig gränsvärdet
enligt bestämmelserna rörande dricksvatten.

Hållbarhetsredovisning har från maj 2020 tagits in som en
fast punkt på GK-koncernens styrelsemöten. Detta kommer
att utvecklas vidare och omfatta klimatriskanalyser samt bli en
del av ISO 14001-systematiken allt eftersom fler delar av vår
verksamhet blir ISO 14001-certifierade. Klimatriskanalyser har
inte genomförts, men målet är att påbörja detta arbete 2021.

För att ytterligare förstärka fokuset på allvarliga miljöhändelser
kommer GK under 2021 överväga att införa rapportering av
så kallat M-värde1. M-värdet indikerar frekvensen av skador
på yttre miljö som är så allvarliga att särskild rapportering till
myndigheter krävs. Genom att införa rapportering av M-värde
får GK ett konkret, kvantifierbart och därmed mätbart mål
för miljöskador.

Rapportering av allvarliga miljöhändelser 2020
Alla miljöhändelser rapporteras i vårt system för HMS-avvikelser och kommuniceras internt och i allvarligare fall
även till lokala myndigheter i enlighet med gällande lagkrav.
Alla allvarliga miljöhändelser ska granskas enligt GK:s egen
granskningsrutin som avgör vilken granskningsmetod som ska
användas om det inträffar allvarliga händelser inom organisationen. Rutinen lägger grunden till att GK ska kunna avgöra
risknivån genom att det inhämtas information om händelsen
och direkta och indirekta orsaker analyseras. Detta säkerställer
att vi som organisation löpande kan utveckla oss och lära oss
av miljöhändelser.
Under 2020 rapporterades en (1) allvarlig miljöhändelse på GK.
I samband med att ett rör skadades inträffade ett okontrollerat

M-värde = Skada på yttre miljö * 1 000 000/totalt antal timmar
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Miljöledning och -styrning
Huvudmål

GK ska bedriva sin verksamhet på ett så miljövänligt sätt som möjligt
Långsiktiga målsättningar

Alla kontor ska ha ISO 14001-certifierats senast 2025
Alla kontor ska källsortera minst 60 procent under 2022
Alla kontor ska källsortera minst 80 procent under 2025
Beskrivning av nyckeltal
Källsorterat avfall Norge

2021
Delmål
Ej specificerat

2020
Delmål
N/A

Resultat

2019
Resultat

58,7 %

N/A

Källsorterat avfall Sverige

Ej specificerat

N/A

N/A

N/A

Källsorterat avfall Danmark

Ej specificerat

N/A

N/A

N/A

Åtgärd 2020
Godkänna ny koncernpolicy för yttre miljö

Status
Utförd

Åtgärd 2021

Implementera koncernpolicyn för yttre miljö i alla
delar av organisationen

Delvis utförd

Utforma och implementera kurs i miljöstyrning
för anställda
Genomföra interna kommunikationsåtgärder
kopplade till miljöpolicy och -arbete

Utnämna hållbarhetsambassadörer

Genomfört i
Sverige
Förbättra dataunderlaget för avfallshantering och
rapportering av källsorteringsgrad
Överväga att införa mätning och rapportering
av M-värde, dvs. frekvensen av allvarliga
miljöhändelser
Utforma en klimatriskanalys
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Energi

Energi är centralt för alla GK:s teknikområden och vi har lång
erfarenhet av energi och energieffektivisering. Även om vi
hyr alla våra lokaler jobbar vi löpande med energiförbrukning
och energieffektivisering av den egna verksamheten genom
dialog med hyresvärdar och energileverantörer.
Vårt mål är att det ska göras energi- och driftsuppföljningar
av alla GK:s lokaler, företrädesvis via styrplattformen GK
Cloud. Genom att systematiskt kartlägga och följa upp
detta är målet att få en enhetlig rapportering av energiförbrukningen för alla byggnader som GK nyttjar. När hyresavtal
ska förnyas ska GK ställa krav rörande energiförbrukning,
inomhusklimat och hållbarhet så att våra lokaler återspeglar
våra värderingar och hållbarhetsambitioner.

Energiförbrukning och energimix (kWh)
Elektricitet

Mål, resultat och åtgärder
Energianvändning och energimix (E3, E5)
Den el och termiska energi vi använder i våra byggnader
orsakar växthusgasutsläpp. Rapporteringen om energianvändning omfattar den totala energiförbrukningen för de uppvärmda lokaler som GK:s verksamhet är inhyst i.
GK hyr alla sina lokaler och mäter endast indirekt energi, det
vill säga köpt el eller termisk energi. Vi har inhämtat energiförbrukningsdata för uppvärmd areal och har uppgifter för 50–70
procent av verksamheten i Norge, Sverige och Danmark. Det
finns potential för en förbättrad datakvalitet och en enhetlig
rapportering.

2020

På sikt strävar GK efter att även rapportera energiförbrukningen för den andel av vår kundportfölj som vi har tillräcklig
kontroll över via GK Cloud.
Energimixen anger vilka energikällor som används för att värma
upp lokaler som inhyser GK:s verksamhet. Ökad användning av
förnybara energikällor kan bidra till lägre växthusgasutsläpp.

Totalt
2019

2020

Norge
2019

2020

Sverige
2019

2020

Danmark
2019

65,4%

4 563 796

3 346 096

931 162

992 094

108 957

106 255

5 603 915

72,4 %

Andel 100 % förnybart

  

  

  

54 %

  

Andel förnybart och kärnkraft

  

  

  

29 %

  

Andel förnybart, kärnkraft och fossilt bränsle

  

  

  

15 %

  

Andel av avtal med miljömärkning /
ursprungsgaranti

  

  

  

7%

  

Fjärrvärme

3 876 270

Dataunderlaget och inhämtningsmetoderna skiljer sig åt mellan
Norge, Sverige och Danmark. I Sverige hämtas underlaget från
fastighetsägaren eller hyresvärden. I Norge används underlaget från Miljøfyrtårn-rapporteringen. I Danmark kommer
uppgifterna om värmeförbrukningen från fastighetsägaren
eller hyresvärden och om elförbrukningen från Eloverblik.

1 513 265

19,5 %

1 257 168

21,2%

275 403

137 365

998 822

857 096

239 040

209 096

Pellets

366 831

4,7 %

733 860

12,4%

366 831

413 386

  

0

  

0

Spannmål

160 000

2,1 %

0

0%

  

0

  

0

160 000

0

Naturgas

59 355

0,8 %

26 448

0,4%

32 250

0

  

0

27 105

26 448

Fossil olja
Totalt

41 070

0,5 %

32 460

0,5%

  

0

  

0

41 070

32 460

7 744 437

100 %

5 926 206

100 %

5 238 280

4 047 835

1 929 985

1 849 190

576 172

374 653

Tabell 1: Energiförbrukning och energimix för energi till GK:s lokaler (kWh).
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I Norge är det sedan 2020 förbjudet enligt lag att använda
fossil olja till uppvärmning. Fjärrvärmebolagen har fasat ut i
princip all olja som energikälla, men använder vissa mängder
LNG eller LPG under kalla perioder. Fjärrvärmen i Norge
betraktas som i genomsnitt 95 procent förnybar. Norsk el är
i praktiken 98 procent förnybar och det ger därför liten effekt
att ändra energimixen för att minska växthusgasutsläppen.
I Sverige och Danmark finns också mycket förnybar energi
tillgänglig och i Sverige finns ett brett utbud av miljömärkta
elavtal. Fjärrvärme kan generellt betraktas som förnybar, men
det går potentiellt att minska utsläppen från elproduktionen
genom att teckna miljömärkta elavtal.
Under 2020 har GK inrättat ett särskilt bolag som ska styra
GK Norges fastighetsportfölj. 2020 har alla hyresavtal i Norge
gåtts igenom och tio hyresavtal har förnyats och det har
införts nya krav på energiförbrukning, inomhusklimat och
hållbarhet. Resten av hyresavtalen kommer att förnyas och
tillfogas nya krav i takt med att de löper ut.

Energiintensitet
Total energiförbrukning, elektricitet och värme
(kWh)
Totalareal (m2)
kWh/m2

Energistatistiken (el och värme för de egna kontoren) för
Sverige har samlats in via manuell uppföljning av leverantörer,
men med färre data än tidigare år. Resultatet för den svenska
delen av vår verksamhet utgörs delvis av schabloner för
föregående period (2018–2019), och cirka hälften av värmeoch elstatistiken har beräknats på föregående års förbrukning.
Den ökade registrerade energiförbrukningen 2020 för GK:s
lokaler i Danmark beror på att avdelningen i Aarhus har
utökats.
Energiintensitet (E4)
Energiintensitet omfattar den specifika energiförbrukningen
för all uppvärmd areal som inhyser GK:s verksamhet. Den totala
mängden energi delas sedan med vår registrerade areal (kWh/
m2). Genom att specificera energiförbrukningen ser vi hur
energieffektiva fastigheterna är, oavsett storlek.

2020

Totalt
2019

2020

Norge
2019

2020

Sverige
2019

2020

Danmark
2019

7 744 436

6 350 896

5 238 280

4 047 835

1 929 984

1 849 190

576 172

374 653

59 455

50 759

37 416

28 996

15 842

16 174

5 865

5 589

130

125

140

140

122

114

98

81

Tabell 2: Energiintensitet (kWh/m2). Arealen i Norge är den som rapporterats in till Miljøfyrtårn, och som uppgår till ca. 80 % av den totala areal. I Sverige och Danmark används totalareal.
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Energi
Huvudmål

För alla GK:s verksamhetslokaler ska det göras energi- och driftsuppföljningar
Långsiktiga målsättningar

100 procent av energikällorna i GK:s värmeavtal ska vara fossilfria

Beskrivning av nyckeltal
Kartlägga energikällor för el- och
värmeavtal
Andel fossilfria energikällor i värmeavtal

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

100 %

N/A

N/A

N/A

100 %

N/A

N/A

N/A

Åtgärd 2020
Gå igenom alla hyresavtal för GK Norge för att
granska krav på energiförbrukning, inomhusklimat
och hållbarhet

Status
Genomfört

Åtgärd 2021
Säkerställa att krav på energiförbrukning,
inomhusklimat och hållbarhet införs när
hyresavtal ska förnyas

För alla GK:s verksamhetslokaler ska det göras
energi- och driftsuppföljningar senast 2021,
företrädesvis med hjälp av GK Cloud

Påbörjat

Arbetet pågår
Förbättra dataunderlaget och systematiken för
inhämtning av el- och värmedata.
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«GK ska halvera
sina egna utsläpp till
senast 2030»

Växthusgasutsläpp
Vår mission om att bygga hållbara samhällen för generationer
innebär att vi ska sträva efter att sätta långsiktiga miljöval
framför kortsiktiga vinster och gå i bräschen för en hållbar
framtid.
Under strategiperioden 2020–2025 ska GK jobba för att
nå det långsiktiga miljömålet att de egna utsläppen ska ha
halverats senast 2030, samt att halva kundportföljen ska
vara klimatneutral 2035.

Bil
Flyg
Bygg

Mål, resultat och åtgärder
Växthusgasutsläpp (E1)
GK:s klimatredovisning utgår från standarden “Greenhouse Gas
Protocol” (GHG-protokollet) där utsläppen delas in i tre typer
(scopes). Med tanke på de fortsatta utmaningarna med att få
fram bra data rapporterar GK även för denna period samlade
utsläpp, och inte indelat i de tre typerna. Det har 2021 påbörjats
ett arbete med väsentlighetsanalyser av utsläppskällor och
-kategorier samt ett bättre systemstöd för inhämtning och
beräkning av växthusgasutsläpp. Målet är att rapportera i
enlighet med GHG-protokollet från 2021.

Beräknat

Andel

Total 2020
Registrerat

Beräknat

Andel

Totalt 2019
Registrerat

8 092

85,48 %

6 850

8 195

74,91 %

6 442

90

0,95 %

73

1 128

10,31 %

691

Enligt GHG-protokollet ska rapporteringen av alla växthusgasutsläpp anges i CO2-ekvivalenter (CO2e). GK har inte tillgång till
information om CO2-ekvivalenter för alla våra utsläppskällor
och därför är de rapporterade siffrorna en blandning mellan
CO2 och CO2e. Målet är att få fram alla data i CO2e för att
följa den internationella standarden för rapportering.
I Norge har GK sedan 2007 rapporterat växthusgasutsläpp
i enlighet med Miljøfyrtårns praxis. 2020 omfattas 29 av 58
kontor i Norge av detta och då inkluderas utsläpp från GK:s
bilar, flygresor, lokaler där GK har verksamhet samt restavfall.
För GK:s bilar har siffrorna justerats för inköpta drivmedel från
våra drivmedelsleverantörer.
I Sverige och Danmark har vi inhämtat data kopplade till utsläpp
från GK:s bilar, utsläpp från privata bilar som används i GK:s
verksamhet, taxiresor, flygresor och lokaler där vi har verksamhet. I GK Sverige har statistiken hämtats från leverantörerna.

1 105

11,67 %

916

1 382

12,63 %

811

Annat

180

1,90 %

144

235

2,14 %

142

Totalt

9 467

100 %

7 983

10 940

100 %

8 085

Beräknat

Norge 2020
Registrerat

Beräknat

Norge 2019
Registrerat

Beräknat

Sverige 2020
Registrerat

Beräknat

Sverige 2019
Registrerat

Beräknat

Danmark 2020
Registrerat

Beräknat

Danmark 2019
Registrerat

5 250

4 200

5 171

3 619

1 853

1 760

2 000

1 900

989

890

1 025

922

Bil
Flyg

79

63

1 086

652

7

7

39

37

3

2

3

2

Bygg

851

681

944

567

158

158

353

176

96

77

85

68

Annat

169

135

230

138

0

0

0

0

11

9

6

4

Totalt

6 350

7 431

2 018

2 392

1 099

1 118

Tabell 3: Totala utsläpp i ton CO2 (uppgiften är en blandning av CO2 och CO2e)
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Kompletterande utsläppsfaktorer kommer från Naturvårdsverket (Sverige), Energimyndigheten (Sverige) och Miljøfyrtårn
(Norge).
Vår bedömning är att företagets registrerade utsläpp på 7 983
ton CO2 utgör 84 procent av våra totala utsläpp. Baserat på
detta beräknas våra totala utsläpp 2020 till 9 467 ton CO2. GK:s
utsläpp minskade med 19 procent jämfört med 2019, varav 10
procent beror på minskat flygande jämfört med 2019. GK är på
god väg att nå sitt halveringsmål om utvecklingen fortsätter
med samma minskningstakt framöver, men en del av minskningen antas vara tillfällig och bero på covid-19-pandemin.
Arbete pågår för att förbättra datakvaliteten för beräkningen
av GK:s växthusgasutsläpp. Ett ökat fokus på utsläpp kommer
att förbättra datakvaliteten, ge ett bredare dataunderlag, mer
rimliga CO2-faktorer och bättre samordning när det gäller
rapporteringsstandard. Kartläggningen av GK:s utsläpp och
tydliga målsättningar skapar i sig en medvetenhet som kommer
att hjälpa oss att nå detta mål.
Åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från GK:s
egen verksamhet
Utsläppen från GK:s bilar utgjorde 85 procent av våra totala
utsläpp 2020. Denna andel ökade relativt mycket jämfört med
2019, främst på grund av minskat flygresande, som i sin tur
berodde på covid-19-pandemin. Att utsläppen från GK:s fordon
minskar genom att vi övergår till elbilar och lågutsläppsbilar
är den viktigaste åtgärden för att vi ska nå vårt huvudmål att
halvera växthusgasutsläppen till senast 2030.

Eftersom det finns olika incitament i de olika länderna har vi
satt följande mål per land för 2025:
ɠ För Norge är målet att växthusgasutsläppen från
fordon ska minska med 75 procent. Målet är att över
80 procent av personbilarna och över 70 procent av
varu-/servicebilarna ska vara eldrivna.
ɠ I Sverige är målet att över 50 procent av
personbilarna ska vara lågutsläppsbilar med utsläpp
lägre än 70 gram CO2/km, och att över 70 procent
av de lätta lastbilarna ska ha utsläpp som är lägre än
140 gram CO2/km.
ɠ För Danmark är målet att mer än 50 procent av
bilarna ska vara elbilar.
Delmålen på nationell nivå är optimistiskt satta, men samtidigt
realistiska. Delmålen är även satta så att det är en stor marginal
till huvudmålet att halvera våra egna utsläpp.
Ca. 65 procent av GK:s bilflotta finns i Norge. I Norge är laddinfrastrukturen väl utbyggd i större delen av landet, i synnerhet
kring de större städerna, och vi utgår från att den kommer
att förbättras ytterligare fram till 2025. Det krävs kraftfullare
insatser och mer resurser för att minska utsläppen från GK:s
bilar i Sverige och Danmark. Där finns det färre avgiftsfördelar
och offentliga finansiella stöd, samtidigt är laddinfrastrukturen
sämre, vilket gör att det krävs varubilar med längre räckvidd
än de som nu finns på marknaden. De nationella målen för
Sverige och Danmark återspeglar dessa skillnader.

Covid-19-pandemin antas ha haft effekt på resorna och de
växthusgasutsläpp de orsakat under 2020. Antalet resor
har minskat betydligt, vilket syns tydligast i flygstatistiken.
Biltransporterna har en lägre nedgång än tidigare år, men färre
bilar köptes in 2020 jämfört med föregående år.
Åtgärder för att minska växthusgasutsläppen för GK:s
kundportfölj
Vi har som mål att kartlägga alla energimärkta fastigheter i
vår kundportfölj. Under 2021 kommer vi att sätta upp mål för
exempelvis antal fastigheter med “energimärkning A”. Vi har
även som mål att öka antalet fastigheter som är registrerade i
GK Cloud med 50 procent per år så att vi enklare kan registrera
utsläpp som våra kunders fastigheter orsakar.
GK ska vara ledande på naturliga kylmedier och förespråka
och motivera kunderna att använda naturliga kylmedier där
det är lämpligt. I Sverige har det påbörjats ett arbete med
att utforma rutiner för att öka mängden naturliga kylmedier.
För att stärka vårt indirekta bidrag till minskningen av växthusgasutsläpp hos våra kunder har det satts upp mål om att minst
ett projekt med Well-certifiering ska genomföras senast 2022
i Norge och Sverige. I Norge har två Well-projekt påbörjats,
medan det i Sverige inte startades några Well-projekt 2020.
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Växthusgasutsläpp
Huvudmål

Utsläppsintensitet/specifika växthusgasutsläpp (E2)
Specifika utsläpp visar utsläpp per omsatt krona, vilket gör det
möjligt att mäta växthusgasutsläppen i relation till verksamhetens utveckling.
GK har satt upp målet att halvera sina egna utsläpp per omsatt
krona till 2030 jämfört med 2019, med ett delmål att minska
specifika utsläpp med 25 procent till senast 2025. Målet innebär
att GK ska minska sina specifika utsläpp till mindre än 1,35 kg
CO2/1000 NOK till 2025 och till mindre än 0,90 kg CO2/1000
NOK till 2030.
2020 minskade de egna utsläppen per omsatt krona med 11
procent jämfört med 2019, och vi har därmed tagit ett stort
steg i rätt riktning.

2020

Totalt
2019

Totalt utsläpp

9 467

10 940

PV VI Netto 2020 (MNOK)

6 029

6 304

1,57

1,73

Utsläppsintensitet
(kg CO2/1000 NOK)

2020

Norge
2019

2020

Sverige
2019

6 350

7 431

2 018

2 392

3 810

4 043

1 626

1713

593

550

1,67

1,84

1,24

1,40

1,85

2,03

Tabell 4: Specifika utsläpp (kg CO2/NOK 1000).

Danmark
2020
2019
1 099

1 118

GK ska halvera sina egna utsläpp till senast 2030
Halva GK:s kundportfölj ska vara klimatneutral senast 2035
Långsiktiga målsättningar

De egna utsläppen ska ha minskat med 25 % per omsatt krona 2025 jämfört med 2019
Minska direkta växthusgasutsläpp från GK:s fordon
Öka användningen av naturliga kylmedier
Minst ett projekt med Well-certifiering ska genomföras senast 2022 i Norge och Sverige

Beskrivning av nyckeltal
Årlig ökning av antal fastigheter
registrerade i GK Cloud

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

50 %

50 %

Norge: 50 %

N/A

Åtgärd 2020
Påbörja förnyelsen av GK:s bilflotta och ersätta
befintliga fordon med el- och lågutsläppsbilar

Status
Åtgärd 2021
Påbörjat. I alla
Arbetet med att byta ut bilflottan fortsätter
tre länder har
det utformats
bilpolicyer och
incitament för eloch lågutsläppsbilar

Kartlägga energimärkta fastigheter i GK:s
kundportfölj

Påbörjat

Arbetet pågår, inkl. specificering av mål för antal
fastigheter i de olika energikategorierna

Utforma rutiner för att erbjuda naturliga
kylmedier. Informera och implementera på
relevanta avdelningar

Påbörjat i Sverige

Fortsätta arbetet och etablera rutiner för alla
relevanta avdelningar
Genomföra väsentlighetsanalys kopplad till GK:s
utsläppskällor/-kategorier
Etablera systemstöd för enhetlig datainhämtning
och rapportering av GK:s växthusgasutsläpp i
scope 1, 2 och 3

76

MILJÖ- OCH KLIMATARBETE

Begränsning av
klimatrisk
Klimatrisk är ett begrepp som omfattar både klimatförändringar och åtgärderna som bromsar dem, alltså framtida
klimatrelaterad utveckling 2 . För bygg- och anläggningsbranschen medför klimatrisker både finansiella risker,
övergångsrisker och fysiska risker eftersom klimatförändringarna kräver robustare nybyggnationer och förändrat
underhåll av befintliga byggnader, antingen så att service
görs oftare eller på ett annat sätt3 .
GK har inte genomfört någon kartläggning eller vidtagit
åtgärder för att minska klimatrisken 2020, men har planerat
att under 2021 inleda ett större arbete med att identifiera
och kartlägga klimatrisken för den egna verksamheten och
leverantörskedjan.
GK ska stödja kunskaps- och produktutveckling som syftar till
att värna om miljön genom att aktivt delta i FoU- och innovationsprojekt, vilket kan ge vår kärnverksamhet konkurrensfördelar och bidra till att minska våra kunders klimatavtryck.
GK investerar mycket i FoU och innovation som syftar till att
åstadkomma en miljövänlig utveckling. 2020 investerade vi
över 7 miljoner kronor i olika forskningsprojekt. Detta kan
jämföras med 5,65 miljoner kronor 2019.

2
3

Begränsning av klimatrisk
Huvudmål

50 procent av GK:s kundportfölj ska vara klimatneutral 2035
Långsiktiga målsättningar

GK ska stödja miljövänlig kunskap och produktutveckling genom
aktivt deltagande i FoU och innovationsprojekt

Åtgärd 2020
Utveckla metod för att kunna redovisa
växthusgasutsläpp för alla erbjudanden

Status
Inte påbörjat

Åtgärd 2021
Påbörja förstudie om klimatredovisning för
tekniska installationer.

Genomföra klimatriskanalys och rapportering

Utveckling av
systemstöd
påbörjad

Kartläggning av klimatrisker inom den egna
verksamheten och i leverantörskedjan påbörjad

https://klimastiftelsen.no/publikasjoner/hvordan-mote-klimarisiko/#innhold
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/bygg-og-anlegg/
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Socialt
ansvar och
samhällsansvar
GK är en drivande kraft när det gäller att främja
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och
mångfald samt för att det alltid ska tas hänsyn till
jämställdhet och hälsa, miljö och säkerhet i alla våra
aktiviteter samt i bygg- och anläggningsbranschen
som helhet. I följande kapitel beskriver vi hur vi på
GK jobbar med frågor om socialt ansvar.
För bygg- och anläggningsbranschen utgör otillräckliga hälso- och säkerhetsåtgärder, övertidsarbete,
negativ påverkan på minoritetsgrupper, diskriminering och sexuella trakasserier, tvångsarbete, barnarbete och låga löner de största riskområdena. 2020
utformade och införde GK en människorättspolicy
med uppföljande åtgärder för att säkerställa att
människorätts- och arbetsrättskraven följs. Under
2021 jobbar vi vidare med att göra uppföljningar på
detta viktiga område.

I Skandinavien hör otillräcklig uppföljning och
kontroll av underentreprenörer och annan inhyrd
personal till de största riskerna när det gäller
respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagares
rättigheter. Kvaliteten på anställningsavtal, lönevillkor,
kompetens och arbetsmiljövillkor är därför viktiga
fokusområden som GK som uppdragsgivare ska
säkerställa vid varje given tidpunkt.
I Skandinavien är arbetsmiljölagstiftningen väletablerad och det finns bra system och rutiner för att
förhindra att människor påverkas negativt i arbetssammanhang. På GK är det koncernledningen som
har det högsta ansvaret för att detta följs upp och att
företaget uppträder i enlighet med gällande regler i
alla länder där GK är verksamt. Vi har även tagit fram
en uppförandekod och egna etiska riktlinjer (code of
conduct) som ska följas av alla våra anställda.
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Organisation
och anställda
Den 31/12 2020 hade GK-koncernen 3 010 anställda fördelade
på moderbolag och tre företag med dotterbolag, varav
moderbolaget och fyra företag är hemmahörande i Norge,
två i Sverige och ett i Danmark.
Företag
GK Norge AS

Antal heltidsanställda 2020
2 007

Gunnar Karlsen Sverige AB

739

GK Danmark A/S

227

GK Gruppen AS (morselskap)
Totalt för hela GK

3 010
heltidsanställda

beräkning av antalet deltidsanställda i vart och ett av de sju
dotterbolagen. Det återstår fortfarande att kunna presentera
data för konsulter och kontraktsanställda, och detta är något
vi ämnar kartlägga bättre framöver.
Antalet deltidsanställda på GK utgjorde för koncernen 2,9
procent av den totala arbetsstyrkan 2020. En analys av de
deltidsanställda visar att denna grupp i huvudsak utgörs av
äldre medarbetare som själva vill ha kortare arbetstid.
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Tabell 5: Antal anställda fördelade på bolag

Visstids- och deltidsanställda (S5)
Andelen visstids- eller deltidsanställda kan ge värdefulla
kunskaper om hur våra HR-strategier och vår affärsmodell
fungerar, samt hur resurser används inom organisationen.
Vi har tidigare inte rapporterat andelen visstids- och deltidsanställda eftersom den informationen inte finns i det nuvarande
personalsystemet. För 2020 har det gjorts en manuell

Företag
GK Norge AS

2,9 %
deltidsanställda

Andel deltidsanställda 2020
5,8 %

GK Inneklima AS

2,2 %

GK Elektro AS

1,3 %

GK Rør AS

3,1 %

Gunnar Karlsen Sverige AB

4,5 %

GK Rör AB

3,5 %

GK Danmark A/S

3,1 %

Genomsnitt GK

2,9 %

Tabell 6: Antal deltidsanställda fördelade på bolag

Åtgärd 2020
Manuell beräkning av antalet deltidsanställda

Status
Genomfört

Åtgärd 2021
Börja förbereda implementeringen av
en automatiserad beräkning av antalet
deltidsanställda

Kartläggning av antalet konsulter och
kontraktsanställda

Arbetet pågår

Arbetet med kartläggningen fortsätter
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Arbetsmiljö
och trivsel
Att främja en bra arbetsmiljö är viktigt för GK. GK har
möjlighet att direkt och indirekt påverka vår arbetsmiljö
genom att etablera gemensamma riktlinjer, främja en bra
företagskultur och följa upp de enskilda medarbetarna. Vårt
uttalade mål är att GK ska attrahera, utveckla och behålla
de mest kompetenta och engagerade medarbetarna och
cheferna inom bygg- och anläggningsbranschen, samt främja
en prestationskultur som är kundorienterad och bygger på
företagets värderingar.
HR-avdelningarna har tillsammans med vd:arna för respektive
landsorganisation det högsta ansvaret för uppföljningen av
de enskilda medarbetarna. Företagen följer gällande lagar
om arbetstagarrepresentation och det har etablerats samarbetsorganisationer mellan ledningen och representanter för
de anställda, vilka ska säkerställa att de anställdas intressen
tillvaratas.
Vi genomför undersökningar bland de anställda för att
kartlägga trivsel och eventuella förbättringsområden. I januari
2021 genomfördes en medarbetarundersökning i alla bolag
inom GK, och 2020 genomförde vi en eNPS-undersökning
(Employee Net Promotor Score), vilken ska visa om våra
medarbetare skulle rekommendera GK som arbetsgivare
åt andra. Undersökningen visar att GK:s eNPS ligger över
jämförbara referensvärden i branschen. I den årliga Universum-undersökningen har GK flera gånger rankats som en av
de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Norge bland ingenjörsstudenter.

4
5

trivsel och utvecklingsmöjligheter»
2020 har varit ett annorlunda år och GK har som de flesta
andra företag påverkats av covid-19-pandemin. För GK har
pandemin gjort att marknaden blivit mer instabil för flera
delar av koncernen, vilket har resulterat i permitteringar och
osäkerhet bland medarbetarna. I början av 2021 var verksamheten fortfarande präglad av smittskyddsåtgärder och en
osäker marknad. GK har anpassat sig till lokala och nationella
riktlinjer och restriktioner, samt jobbat med kommunikation
och informationsförmedling.

Mål, resultat och åtgärder
Personalomsättning (S3)
Hög personalomsättning kan tyda på att anställda känner sig
osäkra eller inte trivs, eller på andra arbetsmiljöaspekter som
det kan vara bra att få veta mer om. Under 2020 har vi tagit
fram en gemensam definition av personalomsättning och en
beräkningsmall, vilket gör att data kan jämföras tvärs över
länder och vi får en enhetlig rapportering inom koncernen. Det
här innebär att det för alla länder inte kan göras en fullständig
jämförelse med 2019, men tack vare det förbättringsarbete
som genomförts 2020 har vi lagt grunden till att kunna mäta
personalomsättningen och få fram jämförbara siffror för hela
koncernen. I rapporteringen för 2020 har vi valt att beräkna
omsättning endast för kategorin frivillig omsättning, som visar
antalet medarbetare som själva sagt upp sig från GK.

Land
GK Sverige

Personalomsättning 2020

GK Danmark
GK Norge
GK Gruppen
Totalt för GK

14,0 %
9,9 %
11,0 %
2,2 %
11,4 %

Tabell 7: Omsättning (personal) för 2020, per land och totalt för GK4

I Sverige hade GK en omsättning på 14 procent 2020, en
nedgång från föregående år (16 procent)5 . Siffran är dock
betydligt högre än önskat och ett möjligt tecken på att det
finns faktorer i organisationen som inte fungerar optimalt.
Hittills har vi inte hittat några trender eller mönster vad gäller
position, kön, ålder eller var i Sverige arbetstagaren har jobbat.
Vi jobbar vidare med att kartlägga orsakerna till att anställda
slutar.
I Norge har det inte gått att jämföra siffrorna för 2019 med
2020 eftersom kategoriseringen av orsak till uppsägning endast
sträcker sig tillbaka till senhösten 2019. Det finns inga större
skillnader mellan män och kvinnor bland dem som valt att
lämna sina tjänster. Genomsnittsåldern för dem som sagt upp
sig själva ligger fyra år under den totala genomsnittsåldern (41
år) och anställningstiden ligger under 1,3 år. Servicetekniker
utgör en hög andel av dem som sagt upp sig (30 procent), men
det har inte gått att klargöra varför. Detta kommer att vara
ett prioriterat område under det fortsatta arbetet.

För alla bolag inkluderas både hel- och deltidsanställda. I siffrorna omfattas alla GK:s anställningskategorier, med undantag för Danmark där endast administrativa tjänster inkluderats.
I underlaget till jämförelsen med 2019 inkluderas endast GK Inneklimats verksamhet i Sverige, eftersom det inte gått att få fram ett underlag för GK Rör i Sverige.
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2020 hade vår verksamhet i Danmark en personalomsättning
på 9,9 procent. Detta är i nivå med 2019 och i enlighet med
det lokala målet att hålla siffran under 10 procent. I Danmark
är det en vanlig praxis inom byggbranschen att inte inkludera
konsulttjänster i omsättningsstatistiken eftersom konsulterna
arbetar i projekt och endast är anställda av företaget under
tiden det aktuella projektet pågår. Även här jobbar vi för att få
en bättre översikt över orsakerna till att anställda slutar, och
om det finns några förhållanden som bör åtgärdas.
Vi tycker att vi har en för hög personalomsättning och att den
är betydligt högre än byggbranschens målsiffra på 7 procent.
Dock bör en övervägning göras ifall målsiffran på 7 procent
är realistiskt för branschen.
Inom GK arbetas det med flera åtgärder för att minska
personalomsättningen. Några av de konkreta åtgärder som
vidtagits är ett större fokus på arbetsmiljö och trivsel, kompetensprogram och intern utveckling, samt etableringen av en
gemensam värdegrund för alla anställda.
Vi har i dag för lite kunskap om vilken som är den vanligaste
orsaken till att medarbetare slutar, och underlaget ska därför
förbättras så att siffror från olika anställningskategorier kan
särskiljas och analyseras separat. Personalomsättning ska
rapporteras löpande till chefer och avdelningar så att bra
och riktade åtgärder kan sättas in.
Ett delmål i vår ESG-rapport för 2019 var att utforma en rutin
för att genomföra avslutningssamtal med alla anställda som
lämnar GK. I dag erbjuds alla medarbetare som avslutar sin
anställning i Sverige och Norge en slutintervju och en frivillig
frågeenkät skickas sedan ut efter den sista arbetsdagen.
Tyvärr är det få anställda som väljer att svara på enkäten
och vi ska därför jobba vidare för att hitta ett sätt att öka
svarsfrekvensen.

Arbetsmiljö och trivsel
Huvudmål

GK ska vara en arbetsplats med god trivsel och utvecklingsmöjligheter
Långsiktiga målsättningar

GK ska ha en personalomsättning som är i linje med genomsnittet i branschen
2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

Minska jämfört med 2020

N/A

14,0 %

Omsättning GK Danmark

Minska jämfört med 2020

N/A

9,9 %

Omsättning GK Norge

Minska jämfört med 2020

N/A

11,0 %

Omsättning GK Gruppen

På samma nivån som 2020

N/A

2,2 %

Totalt för GK

10 %

N/A

11,4 %

Beskrivning av nyckeltal
Omsättning GK Sverige

Åtgärd 2020
Status
Etablera en arbetsgrupp med deltagare från hela
Genomfört
koncernen för att ta fram en gemensam definition
och beräkningsmetod för personalomsättning där
orsaken till uppsägningen framgår tydligt

Åtgärd 2021
Implementera en metod för att kartlägga orsaker
till uppsägning

Utforma rutiner för genomförande av
avslutningssamtal med alla anställda som
lämnar GK

Genomfört

Djupanalys av orsaker till uppsägningar samt
vidareutveckling av rutiner för slutintervjuer för
att öka svarsfrekvensen

Utreda och sätta ett realistiskt mål baserat på
branschinformation

Pågående

Utreda ett realistiskt överordnat mål senast den
1 juni 2021
Utreda behovet av egna målsiffror för omsättning
för innepersonal senast den 1 juni 2021
Utreda behovet av egna målsiffror för omsättning
för utepersonal senast den 1 juni 2021
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Mångfald och
jämställdhet

en arbetsplats
för alla»

GK har som ambition att vara en arbetsplats för alla. Det
innebär att vi ska jobba aktivt för att stärka mångfalden och
könsbalansen, i synnerhet inom företaget men även vara
en drivande kraft för mer mångfald och balans inom byggoch anläggningsbranschen i allmänhet. GK har nolltolerans
mot diskriminering och trakasserier, oavsett om det är
företagets egna medarbetare eller våra samarbetspartner
som berörs. De senaste åren har ett särskilt fokus riktats
mot byggbranschen i Sverige för att säkerställa att det finns
rutiner och riktlinjer på plats för att motverka förekomsten
av trakasserier och repressalier på företagen. Det är ett
initiativ vi välkomnar och på GK har vi utformat bra rutiner
för att upptäcka och följa upp klandervärda förhållanden.

Mål, resultat och åtgärder

GK har som mål att öka kunskaperna och rapporteringen
om mångfald framöver, bl.a. genom att ta fram en översikt
över ålderssammansättning, vilka nationaliteter vi har bland
de anställda, hur vi möjliggör ett inkluderande arbetsliv etc.

Könsbalans (S4)
För at vara en drivande kraft i branschen är GK redo att
utmana könsfördelningen inom koncernen och bli en mer
attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män. Vid utgången
av 2020 var andelen kvinnor inom koncernen 9,9 procent,
vilket är i linje med jämförbara företag. År 2020 var andelen
kvinnor något högre på chefspositioner (10,9 procent) än på
företaget i övrigt. 2020 fick även koncernledningen tre nya
kvinnliga chefer, och andelen kvinnor i koncernledningen utgör
nu 37,5 procent (som en jämförelse fanns det inga kvinnor i
koncernens högsta ledning 2019). Detta är alltså en önskad
utveckling som är i linje med målet på 20 procent kvinnor
inom GK senast 2025.

Bygg- och anläggningsbranschen har traditionellt varit
mansdominerad. Det finns flera förklaringar till det, men
rekryteringsbasen till operativa tjänster i branschen är liten
bland kvinnor, speciellt till hantverksyrkena. Vi arbetar aktivt
med att undersöka hur GK kan attrahera fler kvinnor, samt
yngre arbetssökande och medarbetare med rätt kompetens.
Genom att skapa en trygg, utvecklande och hållbar arbetsplats
och en bra arbetsmiljö för unga och kvinnor hoppas vi bidra
till en jämnare köns- och åldersbalans inom företaget och
branschen som helhet.

Vi har även påbörjat arbetet med att uppfylla aktivitets- och
rapporteringsplikten (ARP) enligt den norska jämställdhetslagen §26, med målet att från 2021 rapportera helt i enlighet
med de nya kraven samt använda dessa data aktivt i vårt
mångfaldsarbete – både inom vår egen verksamhet och i
branschen.

I Sverige upplever vi att det är en utmaning att rekrytera rätt
kompetens, oavsett kön. Av 96 nyanställda 2020 var endast
tio kvinnor. Här ska vi intensifiera insatsen och testa nya
kanaler för att nå ut till fler med rätt kompetens, och på så
sätt också nå fler kvinnor. Erfarenheterna från Sverige kommer
att beaktas i en ny rekryterings- och marknadsföringsstrategi.

Mångfald
GK strävar efter att skapa en arbetsplats där det råder
mångfald och finns plats för alla. Vi har nolltolerans mot
mobbning, diskriminering och trakasserier, oavsett om detta
är kopplat till kön, ålder, etnicitet, nationalitet, religion, sexuell
läggning eller annat.

Tjänstekategori
Organisation (totalt)

Kvinnor

2020
Män

Kvinnor

2019
Män

9,9 %

Ledningsfunktioner

10,9 %

Koncernledning
Styrelsen

90,1 %

9,7 %

90,3 %

6

89,1 %

5,5 %

94,5 %

37,5 %

62,5 %

0%

100 %

20 %

80 %

20 %

80 %

Tabell 8: Män och kvinnor fördelade på tjänstenivå

6

Definitionen av kategorin har ändrats något och siffran är inte direkt jämförbar med siffran från 2019.

82

SOCIALT ANSVAR OCH SAMHÄLLSANSVAR

Andelen kvinnor i de yrkeskategorier som är relevanta för GK är låg och varierar från ca. 2,5 procent till drygt
11 procent. Med tanke på rekryteringsbasen är det inte särskilt realistiskt att GK ska kunna öka andelen kvinnor
till 20 procent till 2025, i synnerhet inte när det gäller servicepersonal. Den årliga Universum-undersökningen
visar att GK i Norge i flera år har varit bland de 100 mest attraktiva arbetsplatserna för både manliga och
kvinnliga ingenjörsstudenter, även om vi föll tio platser i 2020-undersökningen. Siffror för jobbsökande 2020
visar att GK rankas som nr. 74 bland kvinnliga ingenjörer (för manliga ingenjörer rankas GK som nr. 58). För
att öka andelen kvinnor i Norge deltar vi aktivt i flera olika initiativ för att lyfta fram bra kvinnliga förebilder.

Arbetskläder
anpassade för kvinnor

Det finns bättre förutsättningar att rekrytera kvinnliga ingenjörer än servicepersonal, men även här är det
en kamp om talangerna, särskilt om dem med erfarenhet. Mot bakgrund av rekryteringsbasen ska vi specifikt
jobba med att öka andelen kvinnor bland servicepersonal, projektledning och olika ingenjörstjänster, samt
på chefspositioner. 2020 påbörjades ett arbete med en rekryteringsstrategi som syftar till att kartlägga
målgrupper, identifiera vad som attraherar olika målgrupper och vilka aktiviteter vi kan påbörja för att
öka vår attraktionskraft som arbetsgivare, samt sätta upp realistiska mål för operativa och administrativa
tjänster på GK.

GK i Norge har under 2020 tagit fram arbetskläder anpassade
för kvinnor. GK vill att alla våra medarbetare ska ha så bra och
bekväma arbetsdagar som möjligt. Därför är det viktigt att alla
medarbetare har tillgång till det mest grundläggande så att de kan
utföra sina jobb på bästa möjliga sätt och utan onödiga hinder.
Välfungerande, praktiska och bekväma arbetskläder är en av
dessa grundläggande faktorer som GK fokuserar på.

Kvinnor
Män
23 %

6%

8,8 %

Dagens arbetsmarknad visar att allt fler kvinnor söker sig till det
som traditionellt varit mansdominerade yrken. För att hänga med
i utvecklingen har GK provat ut arbetskläder och tagit in plagg
som är anpassade för kvinnor i sitt sortiment.
Arbetskläder som är bättre anpassade för kvinnor är i linje med
GK:s strategi att rekrytera fler kvinnor till företaget och en viktig
del av vårt sociala ansvar.

77 %

Figur 2: Fördelning mellan manliga och kvinnliga sökande till
lediga tjänster

94 %

91,1 %

Lärlingar

Prosjektledare

Figur 3: Fördelning mellan manliga och kvinnliga anställda på olika anställningsnivåer för GK i
Norge (2020)
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20 procent kvinnor senast 2025:
2020 påbörjades ett arbete med att etablera ett koncerngemensamt medarbetarlöfte (EVP), definiera målgrupper och
bemanningshypoteser för hela GK. Detta arbete ska slutföras
under 2021. Planen är att det ska resultera i en handlingsplan
som även konkretiserar mål för andelen kvinnor i olika
tjänstekategorier, samt en konkret handlingsplan som ska
hjälpa oss att nå målet på 20 procent kvinnor inom GK till
senast 2025.
Diskriminering och trakasserier (S6)
GK har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier och
har bra rutiner för att förebygga och hantera särbehandling
och andra klandervärda förhållanden. I vår interna uppförandekod, våra etiska riktlinjer samt vår policy för mänskliga
rättigheter står det tydligt att vi tar avstånd från alla former
av diskriminering. Det fastslås vidare att alla våra medarbetare
ska ha en trygg arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt.
GK har utformat ett bra rapporteringssystem för alla anställda
och samarbetspartner och det har även skapats en lösning
för anonym rapportering via en krypterad tredjepartstjänst.
Via “GK Whistle” kan anställda och externa samarbetspartner
rapportera om försummelser eller regelbrott, och inkomna
ärenden kan där behandlas på ett säkert och trovärdigt sätt så
att känsliga uppgifter inte hamnar på avvägar och de enskilda
individernas integritet skyddas.
Vi har inte fått in några rapporter om oegentligheter via GK
Whistle under 2020 – varken i Sverige, Norge eller Danmark.
I Sverige och Danmark har det heller inte inkommit några
rapporter via andra interna kanaler, vilket förhoppningsvis
tyder på att det förekommer få fall av diskriminering och
trakasserier. I Norge inkom det via interna rapporteringsrutiner och HR/HMS-avdelningen två rapporter om klandervärt
uppförande/mobbning på arbetsplatsen 2020. Båda dessa

följdes upp i enlighet med GK:s definierade rutiner för hantering av sådana ärenden.
Trots att antalet rapporter kan betraktas som lågt i en koncern
av vår storlek kan vi dock anta, baserat på andra arbetsmiljörutiner, att vissa fall av diskriminering eller konflikter hanteras i
vardagen när de uppstår. Antagandet stärks efter inspektioner
av norska arbetsmiljöverket och diskrimineringsombudet för
vår verksamhet i Sverige, där inspektörerna varit positiva till
hur vi hanterar denna typ av ärenden och att vi har tydliga
rutiner och riktlinjer.
I medarbetarundersökningen från 2021 ingår frågor om
diskriminering för att vi ska kunna upptäcka eventuella
händelser som inte rapporterats på annat sätt. 92 procent
av de svarande anger att de inte har upplevt diskriminering
på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. Resultaten
från medarbetarundersökningen kommer att följas upp med
analyser och riktade åtgärder.

Ingeborgnätverket
GK har varit guldpartner till Ingeborg-nätverket
sedan 2019. Ingeborg är ett nätverk för kvinnor
som jobbar i rörbranschen. Nätverket arbetar
för att lyfta fram duktiga kvinnliga rörläggare
samt skapa en större mångfald i branschen.
I dag har Ingeborg-nätverket nästan 800
medlemmar.
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Mångfald och jämställdhet
Huvudmål

GK ska vara en arbetsplats för alla
Långsiktiga målsättningar

Senast 2025 ska andelen kvinnor inom GK vara 20 %
2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

100 %

100 %

49,7 %

Andelen kvinnor i GK

N/A

N/A

9,9 %

9,7 %

Andelen kvinnor i GK:s koncernstyrelse

20 - 40 %

20 %

20 %

20 %

Beskrivning av nyckeltal
Antal anställda som mottagit
kommunikation om GK Whistle7

2019
Resultat

Åtgärd 2020
Införa en koncernövergripande
rapporteringsrutin

Status
Påbörjat

Åtgärd 2021
Arbetet fortsätter, med fokus på att göra
rapporteringsrutinen väl känd så att de anställda
vet hur rapporteringskanalerna ska användas

Etablera tydlig information om
rapporteringskanalen "GK Whistle"
internt och externt

Externt: Genomfört
Internt: Påbörjat

Arbetet fortsätter, med fokus på att göra
rapporteringsrutinen väl känd så att de anställda
vet hur rapporteringskanalerna ska användas

Utforma en rekryteringsstrategi: Kartlägga
målgrupper, identifiera vad som är attraktivt för
varje målgrupp och vilka aktiviteter som kan öka
attraktiviteten för oss som arbetsgivare

Påbörjat

Arbetet fortsätter, inkl. etablering av ett
koncerngemensamt medarbetarlöfte (EVP),
definiera målgrupper och bemanningshypoteser
Utforma en strategi och handlingsplan för att öka
andelen kvinnor på GK
Följa upp resultaten från
medarbetarundersökningen vad gäller frågor om
diskriminering, inkl. att sätta upp mål för 2021
Ta fram dataunderlag och rutiner för rapportering
enl. den aktivitets- och rapporteringsplikt som
följer enligt norska jämställdhetslagen §26

7

Information om rapporteringskanaler, inkl. GK Whistle, finns i GK:s interna uppförandekod och etiska riktlinjer, och det är obligatoriskt för alla anställda att sätta sig in i och bekräfta att de följer dessa.
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Lön och
kompensation
Lika lön för lika arbete är en princip som främjar jämställdhet
och utjämnar skillnader i arbetslivet. Även för GK är detta en
viktig princip, och oskäliga löneskillnader får inte förekomma.

Mål, resultat och åtgärder
Likalön (S2)
I alla länder där GK är verksamt ställs krav på att data kopplade
till likalöner offentliggörs så att lönegapen i företaget blir
kända och åtgärder kommuniceras. För GK i Danmark har
det varit ett lagkrav sedan 2014 att göra lönekartläggningar,
och i Sverige sedan 1994 med ytterligare skärpningar 2017. I
Norge är företag med fler än 50 anställda skyldiga att göra
lönekartläggningar vartannat år, en lag som trädde i kraft den
1 januari 2020.
Eftersom lönekartläggningar inte varit ett lagkrav i alla länder
som GK verkar i förrän 2020 är det bara Sverige som har
rapporterat och offentliggjort lönegap och lönekartläggningar
tidigare. Eftersom det finns få kvinnliga anställda i Sverige
har man, utöver att göra en kartläggning via lönesystemet,

GENOMSNITTSLÖN
ANSTÄLLDA I 2020

555 700

«Lika lön för
lika arbete»

följt upp chefer för att säkerställa att det inte existerar några
oskäliga löneskillnader. Den analys som görs via lönesystemet är av enkel karaktär, eftersom data för utbildningsnivå,
erfarenhet, prestation, historik och liknande har varit svåra
att sammanställa.
Land
GK i Norge

Genomsnittslön anställda 2020
565 687 kronor (NOK)

GK i Sverige

435 399 kronor (SEK)

GK i Danmark
GK totalt

546 217 kronor (DKK)

Arbetet med att göra djupare och mer omfattande analyser
och lönekartläggningar i samtliga länder i enlighet med
gällande lagar och förväntade nya EU-krav har påbörjats. Vi
tittar också på möjligheter att kunna analysera och rapportera
lönegap och likalön via ett nytt HR- och ekonomisystem, men
innan detta är på plats, görs det ett manuellt arbete internt för
att kartlägga likalöner. Målet är att möjliggöra rapportering
om likalöner från 2021, detta även för att uppfylla den aktivitets- och rapporteringsplikt (ARP) som framgår av norska
jämställdhetslagen §26.

555 700 kronor (NOK)

Tabell 9: Genomsnittslön (inkl. beräknad bonus) för GK:s anställda i Norge, Sverige och
Danmark samt för GK totalt (lokal valuta omräknad till NOK)

Sveriges lönekartläggning visar att det inte upptäckts några
oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Analysen pekar
däremot ut vissa saker som bör förbättras för att likalöneprincipen ska kunna upprätthållas. I Sverige har vi sedan 2019
undersökt möjligheten att göra djupare analyser, men saknar
systemstöd för detta.

Chefslöner (S1)
Tidningen Fri Fagbevegelses undersökning av chefslöner
visar att lönen för de högsta cheferna i Norges 100 största
företag i snitt är nästan 11 gånger så hög som den norska
genomsnittslönen. Lön och annan kompensation till
koncernchefen för GK framgår av årsredovisningen. Förhållandet mellan den högsta chefens lön och lönemedianen för
GK är i linje med genomsnittet för norska företag.

Åtgärd 2020
Kartlägga lönenivåerna för jämförbara
företag i Norden för att kunna avgöra hur
chefslönenivåerna ska bedömas.

Status
Utförd

Åtgärd 2021

Förbättra de interna systemen så att det blir
enklare att ta fram rapporter om löner.

Påbörjat

Ta fram dataunderlag och rutiner för rapportering
enl. den aktivitets- och rapporteringsplikt som
följer enligt norska jämställdhetslagen §26.

KRONOR (NOK)
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«GK ska vara en
trygg och säker
arbetsplats»

Hälsa, miljö
och säkerhet
För bygg- och anläggningsbranschen utgör otillräckliga
åtgärder kopplade till hälsa, miljö och säkerhet (HMS) ett
av de största riskområdena. På GK jobbar vi därför löpande
med säkerhetskultur och förebyggande arbete inom hälsa,
miljö och säkerhet. Genom att ha en gemensam förståelse
för vad HMS innebär på GK kan vi bättre nå våra mål, ta
ägarskap över system och rutiner och bygga upp en bra och
trygg kultur. På GK anser vi att HMS-kulturen lägger grunden
till bra ekonomiska resultat, vilket i sin tur bidrar till att GK
blir en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare.
Den viktigaste resursen i dagens och morgondagens GK är de
som varje dag jobbar för våra kunder – i projekt, på serviceuppdrag, i administrationen och i ledningen. Därför är vi helt
beroende av att alla ser fram emot att gå till jobbet och trivs
med sina arbetsuppgifter, sitt ansvar och sina kollegor, och att
våra arbetsplatser är säkra så att alla kommer välbehållna hem
från jobbet varje dag. Hälsa, miljö och säkerhet är ett prioriterat område, och grundprincipen är att arbetsförhållandena
ska vara säkra – är de inte det ska medarbetarna inte jobba alls.
Koncernledningen för GK har via HR-koncernchefen det högsta
ansvaret för att vi främjar hälsa, miljö och säkerhet.

H1-värdet visar frekvensen av arbetsplatsolyckor som är så allvarliga att de leder till minst en
dags frånvaro från arbetet. H2-värdet inkluderar H1-värdets antal skador med frånvaro längre
än en dag, samt skador/händelser där någon av följande faktorer är giltiga: (1) Anpassat arbete
efter skada/händelse och (2) Faktisk undersökning eller behandling av medicinsk personal som
inte leder till frånvaro längre än en dag. Båda H-värdena beräknas med följande formel: H =
(arbetsplatsolyckor x 1 000 000)/det totala antalet arbetade timmar. F-värdet visar frånvaron
och beräknas på antal frånvarodagar som beror på skador/händelser per 1 000 000 arbetade
timmar. Både H- och F-värdena beräknas för rullande 12-månadersperioder.
9
För 2020 är BNL:s normtal för F-värdet: 111,22 och H1-värdet: 5,41.
10
Värdena för 2019 i denna rapport avviker från de värden som rapporterades i ESG-rapporten
för 2019. Detta pga. att data reviderats till följd av sen inrapportering av händelser.
8

Mål, resultat och åtgärder
Hälsa, miljö och säkerhet (S8)
För att säkerställa bästa praxis och att säkerhetsarbete
bedrivs inom hela GK-koncernen har det 2020 utformats och
publicerats en gemensam koncernpolicy gällande HMS. Policydokumentet är ett led i GK:s arbete med att säkerställa att inga
av våra aktiviteter resulterar i skador eller olyckor, varken för
GK:s medarbetare, våra samarbetspartner, andra människor,
djur eller miljön. Våra medarbetare ska ha tillräckliga kunskaper
så att de kan fatta rätt beslut och vara ambassadörer för en
trygg och säker arbetsplats.
En koncerngemensam HMS-grundkurs började utformas
hösten 2020 och färdigställs sommaren 2021. Kursen är ett
led i arbetet med att uppfylla GK:s HMS-policy genom att öka
kompetensen och dra lärdom tidigare av händelser. Den ska
också bidra till att vi får en gemensam säkerhetskultur i alla
länder och bolag.
I Sverige har det även tagits fram en ny digital arbetsmiljökurs
för chefer, vilken färdigställs och lanseras sommaren 2021.
Under båda dessa kurser läggs det stor vikt vid de psykosociala,
organisatoriska och sociala arbetsmiljöaspekterna. Ett tydligt
mål är att kurserna ska bidra till bättre kunskap och förståelse,
samt att vi uppnår vårt mål avseende nollvision för skador,
olyckor och andra klandervärda förhållanden på arbetsplatsen.
GK har som mål att alla anställda i koncernen ska genomgå
den gemensamma HMS-grundkursen under 2021.

Skade- och olycksstatistik (S7)
GK har en nollvision mot skador och olyckor. Det är dock viktigt
att ha en fullständig översikt över förekomsten av skador för
att kunna utföra ett aktivt riskförebyggande arbete. Det har
utformats en intern rapporteringsrutin för inhämtande av
grunddata kopplade till olyckor och händelser. Inrapporterade
data utgör en viktig grund till GK:s strategiska HMS-arbete
och ger koncernen viktig information i form av årlig skadeoch olycksstatistik. Nyckeltal gällande HMS rapporteras
till koncernledningen varje kvartal samt gås igenom med
ledningsgrupperna i de respektive länderna i enlighet med
ledningssystemstandarden ISO 9001.
GK använder H- och F-värden när koncernens olycksstatistik sammanställs, däribland förekomsten av olyckor som
orsakar frånvaro samt längden på frånvaro kopplad till
arbetsplatsolyckor8. I statistiken inkluderas inte händelser
hos GK:s underentreprenörer eller inhyrda. Data hämtas in
från alla tre länderna för att beräkna H- och F-värden så att
koncernen får jämförbara data för 2019 och 2020. Koncernens
samlade H1-värde minskade mellan 2019 och 2020 och ligger
nu närmare den branschnorm som norska Byggenæringens
Landsforbund angivit9.
Skade- och
olycksstatistik
för hela GK

2020

201910

101,44

84,02

H1-värde

7,98

11,04

H2-värde

13,19

15,98

F-värde

Tabell 10: Skade- och olycksstatistik (H- och F-värden) för GK i Sverige, Danmark och Norge.
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Olyckan har granskats i samarbete med myndigheterna,
uppdragsgivaren, den förolyckades arbetsgivare och GK.
GK arbetar mycket medvetet med att förebygga arbetsolyckor
och andra arbetsmiljörelaterade problem. Vi arbetar med att
professionalisera vårt arbete med hälsa, miljö och säkerhet
genom kartläggning samt förbättrings- och kompetenshöjande
åtgärder.
I alla länder är det fokus på att informera och uppmuntra dialog
om säkerhetsarbetet. I Sverige arrangerades det också 2020
den årliga “Säkerhetsveckan” som bidrar ytterligare kompetensutveckling inom HSE, riskbedömningar och rapportering av
incidenter och olyckor.
GK arbetar i alla länder med att få fram bättre data om skador
och olyckor på företaget. GK:s koncernplan för HMS-arbetet
ska ha ett särskilt fokus på ökad rapportering, och då i synnerhet farliga/riskabla förhållanden som kan orsaka olyckor. På
det området har vi i dag en för låg rapporteringsgrad jämfört
med kända krav på rapporteringsgrad i branschen. Ökad
rapportering kommer att ge mer kunskap om händelser, vilket
i sin tur skapar förutsättningar för riktade åtgärder.

24

20
Antall registrerade arbetsplatolyckor

Som framgår av figur 4 har GK en positiv utveckling i arbetet
med att minska antalet arbetsplatsolyckor som leder till
frånvaro, även om varje olycka är en olycka för mycket. 2020
registrerades ett dödsfall hos en av GK:s underentreprenörer
till följd av en arbetsplatsolycka då underentreprenören
utförde arbete på uppdrag av GK. Olyckan skedde i samband
med montering av en ventilationskanal på en vind och den
förolyckade föll ner till våningen nedanför. Vårdpersonal
kom till platsen, men olyckan fick tyvärr en tragisk utgång
och montören dödförklarades på sjukhus senare samma dag.

15

15
13

9

8

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

9

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

GK Gruppen pr. kvartal

Figur 4: Antal arbetsplatsolyckor med frånvaro per kvartal 2019–2020
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Hälsa, miljö och säkerhet
Huvudmål

GK ska vara en trygg och säker arbetsplats
Långsiktiga målsättningar

Förbättrad rapportering och bättre grunddata om
olyckor och riskabla situationer
Beskrivning av nyckeltal
Lägsta möjliga F-värde

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

F-värde < 111,22

F-värde < 101,58

101,44

84,02

Lägsta möjliga H-värde

H-värde < 5,41

H-värde < 6,25

7,98

11,04

Antal anställda som genomfört grundkurs
i HMS

100 %

N/A

Åtgärd 2020
Utforma och publicera en gemensam
koncernpolicy gällande HMS

Status
Genomfört

Åtgärd 2021
Genomföra en obligatorisk grundkurs i HMS för
anställda och en digital arbetsmiljökurs för chefer

Utforma en koncernplan för HMS med tillhörande Påbörjat
rapporteringssystem för att ge GK en bättre
översikt över status och effekten av eventuella
åtgärder

Fortsätta arbetet med koncernplanen och
rapporteringssystemen

Strukturerad uppföljning av olyckor och riskabla
situationer

Ta fram bättre data och kunskap om skador
och olyckor inom koncernen och hos
underleverantörer

Påbörjat
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Mänskliga rättigheter
GK är verksamt i en högriskbransch när det gäller
mänskliga rättigheter och det ställs därför krav
från både FN och EU på att vi redogör för våra
policydokument, riskkartläggningar och efterlevnad i koncernens årsrapport.
GK uttrycker sitt fulla stöd för FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter och den internationella
arbetsorganisationens (ILO) arbetsrättskonvention.
Rättigheterna omfattar våra anställda, liksom inhyrd
personal, underentreprenörer och leverantörer av
material och tjänster.
GK ska inte under några omständigheter bidra till,
förorsaka eller associeras med ett negativt förhållningssätt till de mänskliga rättigheterna genom våra
aktiviteter eller relationer.

Mål, resultat och åtgärder

«GK tar starkt
avstånd från tvångsoch barnarbete och
jobbar aktivt för att
främja mänskliga
rättigheter»

GK har 2020 godkänt och implementerat en policy
gällande mänskliga rättigheter som gäller för hela
koncernen och i alla relationer. Policydokumentet
inkluderar förbud mot barn- och tvångsarbete,
arbetares rättigheter och etik samt är även relevant
för indikatorerna “Hälsa och säkerhet” (S8), “Barnoch tvångsarbete” (S9), “Uppförandekod för
leverantörer” (G5) och “Etik och korruption” (G6).
Det återstår att revidera befintliga rutiner för att
säkerställa en bra riskkartläggning, riskhantering
och efterlevnad av GK:s policy gällande mänskliga
rättigheter.
Mänskliga rättigheter (S10) och barnoch tvångsarbete (S9)
Detta område är strikt reglerat i de skandinaviska
länderna och GK har fungerande rutiner för att

säkerställa att det inte förekommer barn- eller
tvångsarbete internt på företaget.
Det pågår ett arbete inom GK för att minska risken
för oegentligheter i vår värdekedja och bland underleverantörer.
Under 2020 har GK implementerat en uppförandekod
(code of conduct) för leverantörer, men det återstår
att göra riskbedömningar för att säkerställa att barnoch/eller tvångsarbete inte förekommer hos våra
leverantörer, underleverantörer eller hos företag
längre ner i värdekedjan.
Inköpsprocessen är ett viktigt område för arbetet
med mänskliga rättigheter, och barn- och tvångsarbete är risker som beaktas när inköp ska göras.
GK är medvetet om att det finns riskprodukter
som kan ha producerats på platser där mänskliga
rättigheter inte respekteras. Våra riskkartläggningar,
leverantörsutvärderingar och uppförandekod är i
uppstartsfasen och kommer framöver att bättre visa
hur GK tar samhällsansvar.
Under 2020 har vi genomfört en process för inköp
av systemstöd för riskkartläggning och hantering
av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Med
hjälp av det nya systemet ska due diligence-processer
inledas 2021 och GK har som mål att genomföra
due diligence på minst 10 leverantörer under 2021,
samt ha genomfört en sådan process för minst 50
leverantörer senast 2025, med ett särskilt fokus på
mänskliga rättigheter i enlighet med nya lagkrav.
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Mänskliga rättigheter
Huvudmål

GK arbetar aktivt för att främja mänskliga rättigheter
Långsiktiga målsättningar

Genomföra due diligence av minst 50 leverantörer innan 2025 med
särskilt fokus på mänskliga rättigheter

Beskrivning av nyckeltal
Antal due diligence av leverantörer

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

Min. 10 st

N/A

N/A

N/A

Åtgärd 2020
Godkänna och implementera en policy gällande
mänskliga rättigheter

Status
Genomfört

Åtgärd 2021
Revidera befintliga rutiner för att säkerställa att
det görs riskkartläggningar, riskhanteringar och
att GK:s policy gällande mänskliga rättigheter
efterlevs

Implementera uppförandekoden för leverantörer
avseende mänskliga rättigheter och barnarbete

Genomfört

Genomföra riskvärdering och utvärdering av
leverantörer och underleverantörer

Införskaffa systemstöd för att utreda och hantera
risker i leverantörskedjan

Påbörjat

Genomföra due diligence av minst tio
leverantörer med fokus på barnarbete
och mänskliga rättigheter
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Bolagsstyrning

GK är en familjeägd koncern med verksamhet i hela
Skandinavien. GK-koncernen ägs av familjen Karlsen
och koncernstyrelsen är högsta ansvariga instans.
En stabil och transparent verksamhetsstyrning är av
avgörande betydelse för företagets värdeskapande,
förtroende och renommé. Vi är ett ansvarstagande
företag som tar både kunder, anställda och samhället
på allvar och väljer därför att utöva vår verksamhetsstyrning i enlighet med norska och internationella
principer om god ägarstyrning och företagsledning. Vi
är öppna i vår kommunikation och på många områden
går vi längre än vad lagen kräver.

GK har en uppsättning styrdokument som beskriver
principerna för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa
gäller för alla enheter inom GK-koncernen och är
godkända av styrelsen.
Utöver dessa styrdokument publicerar vi årligen en
års- och hållbarhetsrapport som dokumenterar våra
aktiviteter och resultat samt visar hur vi arbetar med
miljöfrågorna, hur vi tar socialt och samhälleligt ansvar
och hur vår verksamhetsstyrning utövas.
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GK:s styrelse
och ledning

«GK:s verksamhet
ska styras i enlighet
med norska och
internationella principer
om god ägarstyrning och
företagsledning»

GK:s ägarstyrnings- och ledarskapsprinciper
baseras på vår uppförandekod, våra etiska riktlinjer
och vår värdegrund (code of conduct). Dessa ska
bidra till att företaget når sina mål och ambitioner samt uppfyller missionen att bygga hållbara
samhällen för kommande generationer. Dessutom
anger skandinavisk och europeisk lagstiftning,
bland annat lagstiftningen om aktiebolag och
företag, ramar för styrningen av bolaget.

Mål, resultat och åtgärder

Det högsta styrande organet inom GK är koncernstyrelsen som bland annat fastställer principer
för ägarstyrning och bolagsledning inom GK, och
ansvarar för bolagets verksamhet. Koncernstyrelsen
har utformat instruktioner för sitt arbete och för
den dagliga ledningen av GK-koncernen.

Sedan 2019 har GK fastställt och infört nya principer
när det gäller ägarstyrning och bolagsledning, samt
särskilda instruktioner för koncernstyrelsen och
koncernchefen. Målsättningen att GK ska ha mer
än 50 procent oavhängiga styrelseledamöter gäller
liksom tidigare och enligt de nya instruktionerna
får bolagets vd inte vara styrelseordförande i sitt
eget bolag.

Enligt företagets stadgar ska GK-koncernens styrelse
bestå av 3–5 personer. Koncernchefen kan inte vara
ledamot i koncernstyrelsen och målet är att minst
hälften av styrelseledamöterna ska vara oberoende.
Styrelseledamöter till koncernstyrelsen väljs normalt
för två år i taget.
Alla dotterbolag inom GK Gruppen har egna
styrelser i enlighet med nationella bestämmelser
om aktiebolag. Under 2021 infördes gemensamma
styrelseinstruktioner för alla dotterbolag.

Styrelsens oavhängighet (G2)
GKs koncernstyrelse består av totalt fem
styrelseledamöter, varav fem är externa. Endast
styrelseordföranden och ägaren, John-Erik Karlsen,
är idag anställd i GK Gruppen. Andelen oberoende
styrelseledamöter är 80 procent, och koncernstyrelsen är på så sätt starkt oavhängig.

Genom implementeringen av nya instruktioner för
styrelsen och koncernchefen samt nya principer för
ägarstyrning och bolagsledning under 2020, har
bolaget utvecklats väl inom detta område sedan
2019.
Större mångfald i styrelsen (G1)
GK bedriver sin verksamhet i en traditionellt
mansdominerad bransch. Detta återspeglas också i
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andelen kvinnor bland de anställda (9,9 procent) och andelen
kvinnor i koncernstyrelsen (20 procent). Såväl styrelsen som
bolagsledningen är medvetna om vad som förväntas från
samhällets sida när det gäller jämställdheten och att alla
de länder där GK är verksam har höga ambitioner på detta
område. Enligt norsk lag ska styrelsen i aktiebolag bestå av
minst 40 procent kvinnor. Sverige och Danmark har samma
målsättningar men för närvarande är detta inte obligatoriskt
i dessa länder.
Att ha fler kvinnor i styrelsen är viktigt i en verksamhet som
GK. Det kan bidra till att ta död på stereotypa föreställningar
om kvinnor i ledarpositioner, uppmuntra fler kvinnor att
söka sig till sådana positioner, driva fram viktiga kulturella
förändringar och ha ett starkt symbolvärde.
Koncernstyrelsen hade den 31:a december 2020 en kvinnlig
styrelseledamot vilket motsvarar en andel på 20 procent
kvinnor. Vi vill uppfylla de ambitioner och förväntningar som
finns i samhället och har därför som mål att ha en andel på
40 procent kvinnor i koncernstyrelsen innan utgången av
nästa strategiperiod (2025). Detta är också i enlighet med
våra principer för ägarstyrning och bolagsledning (corporate
governance). Det har inte skett några ändringar av koncernstyrelsens sammansättning i 2020.

Styrelse och styrelsens sammansättning
Huvudmål

GK ska utöva sin verksamhetsstyrning i linje med norska och
internationella principer om god ägarstyrning och bolagsledning
Långsiktiga målsättningar

40 % kvinnor i koncernstyrelsen senast 2025
Beskrivning av nyckeltal
Mer är 50 procent oavhängiga
styrelseledamöter i koncernstyrelsen
Andel kvinnor i koncernstyrelsen

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

80 %

80 %

80 %

80 %

20 - 40 %

20 %

20 %

20 %

Åtgärd 2020
Införa principer för ägarstyrning och
bolagsledning i GK

Status
Utfört

Åtgärd 2021

Införa styrelseinstruktioner för koncernstyrelsen

Utfört

Införa styrelseinstruktioner för dotterbolag

Införa instruktioner för koncernchef

Utförd

Införa instruktioner för vd i dotterbolag
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Ersättningar och
kollektivavtal
GK har formella och fasta rutiner för rekrytering
och lönesättning. Alla anställda ska ha arbetsvillkor
som uppfyller gällande lagkrav och de ILO-standarder som vi har förbundit oss att uppfylla.
Det innebär en anständig arbetsmiljö, rimlig lön
samt att alla ska behandlas rättvist och att deras
rättigheter respekteras.
Vi erkänner och respekterar våra medarbetares rätt
att organisera sig och genomföra fackliga förhandlingar. Våra relationer till arbetstagarorganisationer,
fackföreningar och arbetstagarrepresentanter ska
vara goda och ömsesidigt respektfulla.

«Löner och
ersättningar i GK
ska basera sig på
tydliga kriterier och
kommuniceras på ett bra
och transparent sätt»

Mål, resultat och åtgärder
Prestationsbaserat incitamentsprogram (G3)
GK hade under 2019 inga formella incitamentsprogram knutna till hållbarhet. Under 2020 har bolaget
utvecklat ett nytt system för resultatlöner inom GK
Norge som innehåller ett nyckeltal för förbättrad
prestation när det gäller hållbarhet. Ifall GK årligen
kan förbättra sig när det gäller minst 10 av de totalt
30 parametrarna i denna ESG-rapport i jämförelse
med föregående år, kommer det att innebära
resultatlöner inom GK Norge. Det har inte satts
några kvantitativa förbättringsmål för respektive
parameter. En enskild parameter kan därmed ha
förbättrats litet eller mycket, men kommer i båda
fall att registreras som en förbättring.

Prestationsmätningen görs omedelbart efter den
årliga ESG-rapporteringen, där man utför mätningar
av de 30 parametrarna jämfört med föregående
år. Vi sätter årliga delmål för de 30 parametrarna
för att säkerställa kontinuerliga förbättringar.
Utvärderingen görs av en extern expert med
relevant kompetens. Om målen uppnås belönas
alla anställda.
Ett nytt resultatlönesystem ska under den första
fasen implementeras i GK Norge från och med 2021
och uppnådda kriterier för resultatlön på grund av
förbättrad prestation när det gäller hållbarhet ska
också tillämpas under 2021. Erfarenheterna från
prestationsbaserade incitamentsprogram med
avseende på hållbarhet kommer att utvärderas
genom implementeringen av den nya resultatlöneordningen i GK Norge, och erfarenheterna i
Norge kommer därefter att användas inom övriga
delar av koncernen.
Kollektivförhandlingar (G4)
I Skandinavien gäller full organisationsfrihet vilket
stöds av bland annat Europakonventionen som
antagits som lag i de skandinaviska länderna.
Det är alltså en stor andel av arbetstagarna som
omfattas av kollektivavtal och som på så sätt berörs
av kollektivförhandlingar. Detta gäller även för GK:s
medarbetare i Norge, Danmark och Sverige. I alla
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dessa länder har man infört en minimilön för olika kategorier
med stöd av lagar och respekt för arbetstagarnas rättigheter.
Under 2019 rapporterades att 100 procent av de anställda i
Sverige och Danmark omfattades av kollektivavtal, medan 69
procent omfattades i Norge. I GK:s fall utgjorde täckningen 80
procent. Siffrorna för 2020 visar att 56 procent av de anställda
i Norge direkt omfattades av kollektivavtal med kollektivförhandlingar (1 120 av 2 006 anställda). Alla bolag i Norge
omfattas emellertid av de bestämmelser som föreskriver att
landsomfattande kollektivavtal ska gälla alla arbetstagare som
utför den typ av arbete som avtalet gäller, vilket innebär att i
praktiken omfattas 100 procent av de anställda även i Norge.

Ersättningar och kollektivavtal
Huvudmål

GK:s löner och ersättningar ska utgå från tydliga kriterier och
kommuniceras på ett bra och transparent sätt
Beskrivning av nyckeltal
Andel anställda som omfattas av
kollektivavtal i Norge

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

N/A

N/A

58 %

69 %

Andel anställda som omfattas av
kollektivavtal i Sverige

N/A

N/A

100 %

100 %

Andel anställda som omfattas av
kollektivavtal i Danmark

N/A

N/A

100 %

100 %

GK har därför inte uttryckt någon siffra för sin målsättning
inom detta område, men för en aktiv dialog med fackföreningarna och de anställda om främjande av bra arbetsvillkor. Det
råder full öppenhet kring denna typ av förhandlingar inom GK.
Åtgärd 2020
Bedöma införande av incitamentsprogram för
chefer knutna till hållbarhetsmål

Status
Utfört för GK i
Norge

Åtgärd 2021
Utvärdera ny resultatlöneordning som införts
i Norge i syfte att överföra principerna om
incitamentsprogram i samband med förbättring
av hållbarhetsindikatorerna till en gemensam
resultatordning i hela koncernen
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Affärsetik
I GK:s uppförandekod beskrivs hur vi som enskilda medarbetare och organisation ska uppträda gentemot varandra
och våra kunder, samarbetspartner och leverantörer samt
samhället rent generellt. Uppförandekoden ska säkerställa
att våra värderingar och etiska riktlinjer integreras i alla
delar av GK.
Våra etiska riktlinjer uppfyller alla lagstadgade krav som vårt
företag omfattas av. Det finns även mer detaljerade policyer
och avtal som bygger på de principer och förväntningar som
beskrivs i uppförandekoden.
Vi har nolltolerans mot korruption, mutor, konkurrenshämmande åtgärder, diskriminering, trakasserier och andra
olagliga handlingar. Tillsammans med gällande lagar och regler
utgör de etiska principer som beskrivs i uppförandekoden
grunden till GK:s verksamhet.

mutor, konkurrenshämmande åtgärder och andra olagliga
handlingar.
GK har förbundit sig att följa FN:s Global Compacts tio principer för ett ansvarstagande näringsliv vad gäller mänskliga
rättigheter, arbetsliv, miljö och antikorruption. Vidare stödjer
vi alla mänskliga rättigheter såsom de beskrivs i FN:s förklaring
om de mänskliga rättigheterna och i ILO:s konventioner.
Vi ansluter oss även till de principer som stöds av Världsekonomiskt forums initiativ PACI (Partnering Against Corruption Initiative).

Mål, resultat och åtgärder

GK värnar om öppenheten och värdesätter att man säger till
om man observerar eller upplever något som inte överensstämmer med våra värderingar eller etiska riktlinjer och som
kan påverka företaget eller människors liv och hälsa. Vi är
angelägna om att den som rapporterar ett problem inte ska
riskera repressalier samt att en adekvat utredningsprocess
genomförs.

Antikorruption (G6)
Bygg- och anläggningsbranschen anses vara en bransch där
korruptionen är som mest utbredd i Norge, vilket gör att
arbetet med frågor om etik och antikorruption står högt upp
på GK:s agenda.

Vårt visselblåsarsystem “GK Whistle” är en lösning för anonym
rapportering via en krypterad tredjepartstjänst. Systemet
implementerades i hela koncernen år 2020. Rutiner för
uppföljning och varsel finns på plats, samt intern och extern
information om våra rutiner för varsling.

GK har under 2020 uppdaterat och implementerat en ny
intern uppförandekod (värden och etiska riktlinjer) som tydligt
definierar vårt affärsmässiga uppträdande – som medarbetare
och som organisation. GK har nolltolerans mot korruption,

Det har också införts ett obligatoriskt utbildningsprogram
som bygger på den interna uppförandekoden för de anställda.
Målsättningen om att 100 procent av GK:s arbetsstyrka ska
bekräfta att de följer GK:s etiska riktlinjer uppnåddes inte

11
12

under 2020, på grund av att den interna uppförandekoden
och utbildningsprogrammet infördes för sent. Endast hälften
av våra anställda hade per den 31.12.2020 bekräftat att de
kände till innehållet i koden. GK kommer att underlätta för de
anställda att kunna bekräfta att de följer de etiska riktlinjerna
genom bolagets digitala utbildningsportal. Målet är att alla
anställda ska ha bekräftat detta under 2021 och att den
digitala kursen om uppförandekoden blir en del av vår rutin
för onboarding av nyanställda.
Uppförandekod för leverantörer (G5)
En uppförandekod för leverantörer underlättar riskhanteringen
av bolagets leverantörskedja. Genom att aktivt ställa krav på
leverantörerna tillgodoser bolaget sina egna, leverantörernas
och samhällets intressen.
I såväl EU11 som i Norge12 har det under 2021 antagits nya lagar
om obligatoriska aktsamhetsbedömningar i leverantörskedjan.
Större företag förpliktas att arbeta aktivt med att avslöja och
hantera negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna och
arbetsvillkoren i leverantörskedjorna. GK måste säkerställa
öppenheten i aktsamhetsbedömningarna i leverantörskedjan
i de tre länder där vi bedriver verksamhet.
GK har under 2020 infört en gemensam uppförandekod för
leverantörer för hela koncernen. Detta har resulterat i tydligare
krav på våra leverantörer och möjliggör införande av analyser,
aktsamhetsbedömningar och riskhantering i leverantörskedjan
inom viktiga områden, såsom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, korruption, risker knutna till produkter

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=84474
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och andra viktiga hållbarhetsfrågor. Detta är första steget i
en process som syftar till att ge större kontroll av vår egen
leverantörskedja och sörja för att risken för regelöverträdelser
och missförhållanden minskar.
Totalt hade 50 procent av våra leverantörer i leverantörsregistret undertecknat vår nya uppförandekod under 2020.
En ny leverantörsutvärdering kommer att införas i hela
koncernen under 2021 i enlighet med nya lagstadgade krav om
öppenhet och aktsamhetsbedömningar för leverantörskedjan. I
Sverige testades en första version av en leverantörsutvärdering
(ESG-förhållanden) på utvalda leverantörer under 2020.
Målet om att alla leverantörer i GKs leverantörsregister ska
bekräfta att de uppfyller kraven på en ny uppförandekod
före 2021 uppnåddes inte. Det kommer därför att arbetas
aktivt med denna målsättning under 2021 för att få alla GK:s
leverantörer att underteckna koden.
Målet om att utvärdera 50 leverantörer med avseende på
hållbarhetsrisker och efterlevnad av uppförandekoden senast
2025 står fast med delmålet att inleda riskutvärderingar av de
tio leverantörer som utgör störst risk under loppet av 2021.
Målet är att få så många leverantörer som möjligt att följa
koden och att de kan uppnå statusen ”godkänd” eller högre i
samband med leverantörsutvärderingen.

Affärsetik
Huvudmål

GK:s verksamhet ska präglas av en hög etisk och moralisk standard
Beskrivning av nyckeltal
Alla anställda ska bekräfta att de följer GKs
uppförandekoder och etiska riktlinjer
GK ska utvärdera 50 leverantörer med
avseende på ESG-risk och efterlevnad av
uppförandekoden senast 2025

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

100 %

100 %

49,7 %

N/A

Genomföra en
riskutvärdering
av de tio första
leverantörer
som utgör störst
risk

Alla
leverantörer i
GK:s leverantörsregister ska
bekräfta att de
följer den nya
uppförandekoden

Tiltak 2020
Uppdatera intern uppförandekod och etiska
riktlinjer

Status
Utfört

Tiltak 2021
Se till att uppförandekoden tas aktivt i bruk i
alla relevanta interna och externa processer för
säkerställande av efterlevnaden

Införa en e-utbildningskurs om GK:s
uppförandekod och etiska riktlinjer.
Införa en uppförandekod för leverantörer

Utfört

Se till att alla anställda gör kursen och att
den implementeras i onboardingrutinen för
nyanställda

Utfört
Införa rutiner för inhämtande av underskrifter
från leverantörer

Påbörjat

Fortsätta arbetet med att inhämta underskrifter
från leverantörer
Införa systemstöd för att automatisera processen
med utskickande och inhämtande av underskrifter
från leverantörer
Införa process för genomförande av
leverantörsutvärderingar i linje med nya krav på
öppenhet och aktsamhet
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Datasäkerhet
GK:s tillgångar omfattar allt vårt företag äger
eller använder för att bedriva verksamheten,
inklusive utrustning, lokaler, system, information
och data. Att skydda företagets tillgångar är ett
huvudansvar som ligger på oss alla.
Immateriella tillg ång ar som v arumärken,
upphovsrättsskyddat material, uppfinningar, affärshemligheter, kunskap och data kopplade till vår
verksamhet är ofta värdefulla och får inte utnyttjas
till andra ändamål som inte avser GK.
GK ska säkerställa att alla personuppgifter som
används för registrering, sammanställning, lagring
och radering behandlas med integritet och konfidentialitet i enlighet med gällande lagar och regler
(inklusive dataskyddsförordningen).

«Anställda och
kunder ska kunna lita
på att GK behandlar
personuppgifter och
kundinformation på
ett acceptabelt sätt»

GK respekterar de anställdas rätt att skydda sina
personuppgifter och säkerställer att endast behörig
personal har tillgång till personuppgifter. Våra
anställda ska endast ha tillgång till personuppgifter
för bestämda affärsändamål och får inte söka efter
uppgifter för andra ändamål.

Mål, resultat och åtgärder
Integritetsskydd (G7)
Digitaliseringen har inneburit att frågor om
integritetsskydd och datasäkerhet har fått ökad
uppmärksamhet. Företagen måste visa att de kan
behandla data på ett säkert sätt.

Som ett bolag inom bygg- och anläggningsbranschen är vi en del av en arbetsintensiv och
komplex bransch med många aktörer. Samspelet
med andra aktörer är till stor del likadant som
för flera decennier sedan. Detta innebär många
manuella arbetsprocesser med stora risker för fel
och medarbetare som använder orimligt mycket tid
på att genomföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt
blir informationsteknologin allt mer integrerad i
byggbranschen och användandet av IT-teknologi
inom GK förändras från att vara primärt knutet till
administrativa system till att vara en integrerad del
av kärnverksamheten genom våra erbjudanden om
digitala tjänster till kunderna.
Inom en snar framtid kommer både traditionella
och nya teknologier att ingå i vårt tjänsteutbud.
Digitaliseringen ökar kraven på informationssäkerhet och en säker hantering av personuppgifter, och
ambitionsnivån inom digitalisering kommer att vara
avgörande för utvecklingen mot en professionalisering av området.
Det är dessutom mycket viktigt att våra anställda
har förtroende för att GK som arbetsgivare
följer gällande lagar och förordningar och att vi
har etablerat styrmekanismer och rutiner för att
behandla personuppgifter och skydda den anställdes integritet.
Under 2020 införde vi en ny policy om integritetsskydd och informationssäkerhet och vi har lagt stort
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fokus vid operationell IT-säkerhet inom bolaget. Inför 2021 är
det vår ambition att genomföra ett projekt för implementering
av en styrmodell och nödvändiga rutiner för efterlevnaden
av fastställd policy. Ett ytterligare mål inför 2021 är att
implementera en styrmodell för informationssäkerhet och
integritetsskydd samt att öka kompetensen inom digitalisering
hos den högsta ledningen och i verksamheten i övrigt – detta
för att gå i land med digitaliseringen och kunna utnyttja de nya
affärsmöjligheter som uppstår i samband med detta.

Datasäkerhet
Huvudmål

Alla anställda och tredjeparter ska följa GK:s policy om
informationssäkerhet och integritetsskydd
Beskrivning av nyckeltal
Andel anställda som bekräftar
att de följer GK:s policy om informationssäkerhet och integritetsskydd

Åtgärd 2020
Införa policy om informationssäkerhet och
integritetsskydd

2021
Delmål

2020
Delmål

Resultat

2019
Resultat

100 %

100 %

N/A

N/A

Status
Utfört

Åtgärd 2021
Genomföra projekt för implementering av
styrmodell och nödvändiga rutiner för efterlevnad
av fastställd policy
Etablera styrmodell för informationssäkerhet och
integritetsskydd
Öka kompetensen när det gäller digitalisering hos
den högsta ledningen och i verksamheten i övrigt
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Rapporteringspraxis
GK publicerar varje år en rapport om vårt hållbarhetsarbete. Vi vill visa att vi tar hållbarheten på
allvar. För att säkerställa att vårt arbete mot
hållbarhetsmålen de facto blir en integrerad
del av verksamheten och styrningen väljer vi att
kartlägga och rapportera med utgångspunkt
från en rad indikatorer som är kopplade till miljö,
socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Dessa
indikatorer används som nyckeltal för vår generella strategi- och verksamhetsuppföljning inom GK.
Lagen föreskriver inte att det är ett obligatoriskt
krav att utarbeta en hållbarhetsrapport eller att
lämna rapporter i enlighet med ett ESG-ramverket, men genom vårt deltagande i FN:s Global
Compact, FN:s nätverk för ett hållbart näringsliv,
har vi förpliktat oss att följa FN:s tio principer
för ett ansvarstagande näringsliv och att varje år
rapportera enligt dessa principer.

«GKs rapporteringspraxis ska säkerställa
öppenheten kring
relevanta hållbarhetsrisker och riskernas
påverkan på koncernen»

GK använder Nasdaqs ESG-guide som ramverk för
rapporteringen. Det består av totalt 30 indikatorer
och rapporteringen kräver en hel del datainsamling
och flera beräkningar av olika effekter. Stora delar
av organisationen har varit engagerad i att kartlägga
och ta fram nödvändiga data och information under
rapporteringsarbetet.

Mål, resultat och åtgärder
ESG-rapportering (G8)
Denna ESG-rapport är GK:s andra i ordningen,
och våra hållbarhetsmål och vår hållbarhetsrapportering befinner sig ännu i startfasen. Men vi har
kommit mycket längre än förra året och kan påvisa
förbättringar och framsteg inom en rad parametrar.
Detta gör att vi internt känner motivation och
stolthet samtidigt som många av oss ser behovet
av att vidareutveckla interna system för att öka
kvaliteten hos dataunderlaget. Inhämtandet av data
innebär fortfarande många tidskrävande manuella
sammanställningar och olikheterna mellan de länder
där vi bedriver verksamhet gör det svårare att
systematisera och sammanställda data.
Målet om en enhetlig rapportering, uppföljning
och kommunikation står fast och under 2020 har
vi tagit ett stort steg mot målet genom att samla
alla års- och hållbarhetsrapporter i en gemensam
koncernrapport.
Praxis för offentliggörande (G9)
EU:s nya klassificeringssystem för hållbara
aktiviteter (EU Taxonomy) ställer nya krav för
att säkerställa öppenheten kring hållbarhet.
Taxonomin sätter en gemensam standard för vad
som kan beskrivas och säljas som hållbart, och
klassificeringssystemet ska bidra till ökad öppenhet
om hur verksamheter inom EU efterlever krav och
standarder avseende ESG. Syftet med taxonomin är
att ge alla intressenter möjlighet att kunna bedöma
om något är hållbart, och den är ett verktyg för
att undvika så kallad grönmålning (Greenwashing).
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GK har förbundit sig att följa FN:s Global Compact och dess
krav på att rapportera och kommunicera om årliga framsteg
när det gäller hållbarheten. Vi ska dessutom rapportera
om årliga framsteg när det gäller de av FN:s hållbarhetsmål
som befunnits relevanta för bolaget. En analys av relevanta
hållbarhetsmål uppdaterades 2020 och uppnådda framsteg
jämfört med 2019 ingår i denna rapport se sidorna 59-63.
Tredjepartsbedömning (G10)
GK har under 2020 utfört ett omfattande arbete för att
förstärka ESG-rapporten som styrverktyg för vårt hållbarhetsarbete och som kommunikationsverktyg för våra intressenter.
Vi har vidarebefordrat rapporter rörande 30 parametrar i
enlighet med Nasdaqs ramverk. Detta ramverk följer alla
internationella standarder, lagar, regleringar och bästa praxis.
GK har med hjälp av externa hållbarhetskonsulter kartlagt sin
förbättringspotential och implementerat viktiga element i sin
strategi, verksamhetsstyrning och rapporteringspraxis.
Med hänvisning till Global Reporting Initative (GRI) och genom
tillämpning av FN:s SDG Action Manager, har GK genomfört
en väsentlighetsanalys med utgångspunkt från FN:s 17
hållbarhetsmål. Nu återstår att kartlägga klimatrisker samt
att kartlägga och föra en systematisk intressentdialog, ett
arbete som vi kommer att inleda under 2021.

Åtgärd 2020
Publicera rapport om hållbarhet som en del av
GK:s årsrapport

Status
Åtgärd 2021
Delvis genomfört.
Integrera hållbarhetsrapporten i årsrapporten på
ESG-rapporteringen koncernnivå
var inte integrerad i
årsrapporten, men
offentliggjordes
som en egen
rapport
Fortsätta arbetet med att förbättra kvaliteten på
dataunderlaget
Genomföra systematisk intressentanalys och
-dialog
Påbörja arbetet med att förbättra rapporteringen
av växthusgasutsläpp i scope 3, inkl. anskaffande
av nödvändigt systemstöd för utarbetande av
räkenskaper om växthusgaser

Hållbarhetsdata ska rapporteras regelbundet till
koncernstyrelsen och koncernledningen

Delvis genomfört

Införa fasta rutiner för rapportering till styrelsen
och ledningen med utgångspunkt från GK:s
överordnade målsättning om verksamhetsstyrning
Fortsätta arbetet med att skärpta delmål,
nyckeltal, tillhörande rutiner och efterlevnad för
att säkerställa en hållbar utveckling av koncernen

Rapportera om årlig utveckling till FN:s Global
Compact

Utfört

Rapportera om årlig utveckling för de av FN:s
hållbarhetsmål som är relevanta för GK

Utfört

Införa bedömning av tredje part när det gäller
dataunderlag, mätningar och rapportering

Inte genomfört

Rapportera om utvecklingen från 2019 till 2020

För GK är det viktigt att vara transparent och öppen om
hållbarhetsarbetet, både genom egen rapportering och
ESG-bedömningar som genomförs av tredjeparter. Vi kommer
att utvärdera möjligheten att kunna uppnå en ESG-score från
externa ratingbyråer som MSCI och Sustainalytics avseende
2021, genom att vi under 2021 kommer att kunna presentera
mätningar av våra framsteg under ett par års tid. Rapporten
för 2020 har inte genomgått extern granskning eller annan
bedömning av oberoende tredjepart.
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Appendix

NASDAQ ESG REPORTING GUIDE 2.0
Environmental Data

Connections to Frameworks

E1. GhG Emissions

E1.1 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 1 (if applicable)
E1.2 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 2 (if applicable)
E1.3 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 3 (if applicable)

P
P
P
P

GRI: 305-1, 305-2, 305-3
UNGC: Principle 7
SASB: General Issue / GHG Emissions (See also: SASB Industry Standards)
TCFD: Metrics & Targets (Disclosure B) Industry Standards)

E2. Emissions Intensity

E2.1 Total GhG emissions per output scaling factor
E2.2 Total non-GhG emissions per output scaling factor

P
P
P
P

GRI: 305-4
SDG: 13
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E3. Energy Usage

E3.1 Total amount of energy directly consumed
E3.2 Total amount of energy indirectly consumed

P
P
P
P

GRI: 302-1, 302-2
SDG: 12
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E4. Energy Intensity

Total direct energy usage per output scaling factor

P
P
P
P

GRI: 302-3
SDG: 12
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E5. Energy Mix

Percentage: Energy usage by generation type

P GRI: 302-1
P SDG: 7
P SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E6. Water Usage

E6.1. Total amount of water consumed

P GRI: 303-5
P SDG: 6
P SASB: General Issue / Water & Wastewater Management (See also: SASB Industry Standards)

E6.2. Total amount of water reclaimed

E7. Environmental Operations

E7.1. Does your company follow a formal Environmental Policy? Yes, No
E7.2. Does your company follow specific waste, water, energy, and/or recycling polices? Yes/No
E7.3. Does your company use a recognized energy management system? Yes/No

P
P
P
P

E8. Climate Oversight / Board

Does your Board of Directors oversee and/or manage climate-related risks? Yes/No

P GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31
P SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systemic Risk Management
(See also: SASB Industry Standards)
P TCFD: Governance (Disclosure A)

E9. Climate Oversight / Management

Does your Senior Management Team oversee and/or manage climate-related risks? Yes/No

P GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31
P SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systemic Risk Management
(See also: SASB Industry Standards)
P TCFD: Governance (Disclosure B)

E10. Climate Oversight / Management

Total amount invested, annually, in climate-related infrastructure, resilience,

P
P
P
P

and product development.

GRI: 302-1, 302-2
SDG: 12
UNGC: Principle 7, Principle 8
SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

UNGC: Principle 9
SASB: General Issue / Physical Impacts of Climate Change, Business Model Resilience (See also: SASB
Industry Standards)
TCFD: Strategy (Disclosure A)
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NASDAQ ESG REPORTING GUIDE 2.0
Social Data

Connections to Frameworks

S1. CEO Pay Ratio

S1.1. Ratio: CEO total compensation to median FTE total compensation
S1.2. Does your company report this metric in regulatory filings? Yes/No

P GRI: 102-38
P UNGC: Principle 6

S2. Gender Pay Ratio

E2.1 Total GhG emissions per output scaling factor
E2.2 Total non-GhG emissions per output scaling factor

P GRI: 405-2
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S3. Employee Turnover

S3.1. Percentage: Year-over-year change for full-time employees
S3.2. Percentage: Year-over-year change for part-time employees
S3.3. Percentage: Year-over-year change for contractors and/or consultants

P GRI: 401-1b
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

S4. Gender Diversity

S4.1. Percentage: Total enterprise headcount held by men and women

P GRI: 102-8, 405-1
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S4.2. Percentage: Entry- and mid-level positions held by men and women
S4.3. Percentage: Senior- and executive-level positions held by men and women
S5. Temporary Worker Ratio

S5.1. Percentage: Total enterprise headcount held by part-time employees
S5.2. Percentage: Total enterprise headcount held by contractors and/or consultants

P GRI: 102-8
P UNGC: Principle 6

S6. Non-Discrimination

Does your company follow a sexual harassment and/or non-discrimination policy? Yes/No

P GRI: 103-2 (See also: GRI 406: Non-Discrimination 2016)
P UNGC: Principle 6
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S7. Injury Rate

Percentage: Frequency of injury events relative to total workforce time

P GRI: 403-9
P SDG: 3
P SASB: General Issue / Employee Health & Safety (See also: SASB Industry Standards)

S8. Global Health & Safety

Does your company follow an occupational health and/or global health & safety policy? Yes/No

P GRI: 103-2 (See also: GRI 403: Occupational Heath & Safety 2018)
P SDG: 3
P SASB: General Issue / Employee Health & Safety (See also: SASB Industry Standards)

S9. Child & Forced Labor

S9.1. Does your company follow a child and/or forced labor policy? Yes/No

P GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsory Labor, and GRI 414:
Supplier Social Assessment 2016)
P SDG: 8
P UNGC: Principle 4,5
P SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

S9.2. If yes, does your child and/or forced labor policy See also: cover suppliers and vendors? Yes/No

S10. Human Rights

S10.1. Does your company follow a human rights policy? Yes/No
S10.2. If yes, does your human rights policy See also: cover suppliers and vendors? Yes/No

P
P
P
P

GRI: 103-2 (See also: GRI 412: Human Rights Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)
SDG: 4, 10, 16
UNGC: Principle 1, 2
SASB: General Issue / Human Rights & Community Relations (See also: SASB Industry Standards)
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NASDAQ ESG REPORTING GUIDE 2.0
Governance Metrics
G1. Board Diversity

G2. Board Independence

Connections to Frameworks
G1.1. Percentage: Total board seats occupied by women (as compared to men)
G1.2. Percentage: Committee chairs occupied by women (as compared to men)

P GRI: 405-1
P SDG: 10
P SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

G2.1. Does company prohibit CEO from serving as board chair? Yes/No

P GRI: 102-23, 102-22

G2.2. Percentage: Total board seats occupied by independents
G3. Incentivized Pay

Are executives formally incentivized to perform on sustainability? Yes/No

P GRI: 102-35

G4. Collective Bargaining

Percentage: Total enterprise headcount covered by collective bargaining agreement(s)

P
P
P
P

G5. Supplier Code of Conduct

G5.1. Are your vendors or suppliers required to follow a Code of Conduct? Yes/ No

P GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 & GRI 414:
Supplier Social Assessment 2016)
P SDG: 12
P UNGC: Principle 2, 3, 4, 8
P SASB: General Issue / Supply Chain Management (See also: SASB Industry Standards)

G5.2. If yes, what percentage of your suppliers have formally certified their compliance with the code?

G6. Ethics & Anti-Corruption

G6.1. Does your company follow an Ethics and/or Anti-Corruption policy? Yes/No
G6.2. If yes, what percentage of your workforce has formally certified its compliance with the policy?

G7. Data Privacy

G8. ESG Reporting

G7.1. Does your company follow a Data Privacy policy? Yes/No

GRI: 102-41
SDG: 8
UNGC: Principle 3
SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

P GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 205: Anti-Corruption 2016)
P SDG: 16
P UNGC: Principle 10

G7.2. Has your company taken steps to comply with GDPR rules? Yes/No

P GRI: 418 Customer Privacy 2016
P SASB: General Issue / Customer Privacy, Data Security (See also: SASB Industry Standards)

G8.1. Does your company publish a sustainability report? Yes/No

P UNGC: Principle 8

G8.2. Is sustainability data included in your regulatory filings? Yes/No
G9. Disclosure Practices

G9.1. Does your company provide sustainability data to sustainability reporting frameworks? Yes/No

P UNGC: Principle 8

G9.2. Does your company focus on specific UN Sustainable Development Goals (SDGs)? Yes/No
G9.3. Does your company set targets and report progress on the UN SDGs? Yes/No
G10. External Assurance

Are your sustainability disclosures assured or validated by a third party? Yes/No

P GRI: 102-56
P UNGC: Principle 8
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