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Citatet ovan är uttalad av den kloke författaren och 
piloten Richard David Bach. Likt Bach tror vi också på 
vårt eget ansvar i det som händer med vår miljö och 
omgivning. Vi tar ett ansvar när det gäller vårt arbete med 
att förbättra och skapa en bättre miljö. För om inte vi 
människor gör det, vem ska då göra det åt oss?

Hela vår verksamhet handlar om hållbarhet. Vår ambition är 
att säkerställa att vi alltid skapar framgångsrika och hållbara 
lösningar. Detta gör vi genom att balansera sociala, miljömäs-
siga och ekonomiska intressen. Med över tjugo års erfarenhet 
av att hjälpa våra kunder att hitta innovativa tekniska lösningar 
på otaliga problem, befinner vi oss långt fram när det gäller 
tekniska framsteg. Vi är såklart stolta över vår historia och 
över vad vi har åstadkommit hittills men vi är väl förberedda 
och säkra på att vi kan göra mer tillsammans med våra kunder 
i hela Sverige. Vi är beredda att åta oss deras hållbarhets- 
utmaningar.

Visserligen bedriver vi en verksamhet som erbjuder tjänster 
inom tekniska installationer, men vi anser att vår utveckling 
och historia huvudsakligen handlar om människor – innovativa 
ingenjörer, handlingskraftiga och framsynta projekt- och 
serviceledare, ansvarsfulla ledare och andra specialister som 
samarbetar i ett GK så att nya insikter och idéer kan växa till 
smarta lösningar som för samhället framåt.

Vårt framgångsrecept är nöjda och engagerade anställda.  
2017 genomförde vi ännu en medarbetarundersökning. 

Av denna framgår att vår personal trivs. Det vår personal 
framförallt vill lyfta fram i denna undersökning är motivation 
och trivsel, samarbetsklimat och kundorientering. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare ger oss en konkurrensfördel i arbetet 
med att rekrytera och behålla medarbetare. Våra anställda är 
vår största tillgång och deras samlade färdigheter, såväl nu 
som i framtiden, är avgörande för vår framgång med att skapa 
långsiktig lönsamhet. Det har lett företaget mot en tillväxt på 
200 miljoner under 2017. Anledningarna tror vi är vår fantas-
tiska personal, våra återkommande kunder men också en 
växande marknad. 

 
Våra uppdrag omfattar ett stort och komplext område, med 
inriktning på befintliga och nya byggnader, där människa, 
energi och miljöfrågor alltid står i centrum. Det är när vi tar del 
av de allra första stadierna i ett projekt som vi ser var potential 
finns för att hitta lösningar som fungerar på lång sikt. Detta 
gör vi dessutom under byggnadens hela livscykel. Oavsett 
hur vi är involverade i ett projekt så kan våra intressenter alltid 
räkna med vårt fulla engagemang för att göra skillnad i samhället. 
Tillsammans med medarbetare, kunder, driftspartners och 
leverantörer, skapar vi innovativa lösningar för en mer hållbar 
framtid. Tillsammans, bygger vi ett hållbart GK!

Göran Krawe
Verkställande direktör i Gunnar Karlsen Sverige AB

VD-ord

Vi skapar vår egen miljö. Vi får 
precis vad vi förtjänar. Hur kan vi  
bli förnärmade av livet vi själva 

skapat? Vem kan vi lägga skulden på, vem 
ska vi ge erkännandet utom oss själva? 
Vem kan förändra det, när vi än vill, utom  
vi själva?”
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På GK jobbar 
vi aktivt med 
vår mission; 

för en bättre miljö.  
Vi kan påverka, och  
vi kan förändra. Det är 
därför man jobbar på 
GK, för att man vill ta 
ansvar och agera för 
framtiden.”
Göran Krawe, VD
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Personal
Våra anställda är ryggraden i allt vi gör på Gunnar Karlsen 
Sverige AB (GK). Därför har vi genomfört ett omfattande 
arbete för att skapa bra förutsättningar för en långsiktig och 
strategisk HR-funktion. Vår ambition är att alla våra medar-
betare ska känna ett engagemang i sin yrkesroll och även få 
möjlighet att fördjupa sig inom sitt område. 

Bättre ledarskap och ökat inflytande
Vi har på olika sätt arbetat för att engagera våra medarbetare. 
Våra chefer ska bli bättre ledare och förstå hur de i sitt ledar-
skap kan motivera och inspirera sina medarbetare. Forum för 
våra affärsområden har skapats för att öka inflytandet över 
vårt arbetssätt. Ett medvetet ledarskap och medarbetares 
delaktighet stärker den inre kulturen och ökar engagemanget. 

Året i korthet
Miljöledningssystem
Efter många års aktivt miljöarbete tog vi steget fullt ut och 
påbörjade 2017 ett arbete med att certifiera oss enligt  
ISO 14001:2015. Certifiering kommer att ske under 2018. 

Ökad omsättning
Vi har under 2017 ökat vår omsättning med dryga 200 MSEK. 
Detta har skett genom att fokusera på rätt kunder och rätt 
projekt, samt tack vare en god planering, ett gott arbets- 
miljöarbete och en hög effektivitet inom våra projekt. 

Omorganisation 
Rörverksamheten i företaget har flyttats över från GK till vårt 
dotterbolag GK Rör AB. Det har gett oss utrymme att fokusera 
mer på rådgivning inom ventilation, kyla och energioptimering.
 

Vår vision:

Vi ska vara ledande i Norden på 
tekniska installationer i byggnader.

NYCKELTAL
2017 2016

Nettoomsättning, MSEK 1 227 997

Rörelseresultat efter finansiella poster, MSEK 31 37

Årets resultat, MSEK 17 21

Rörelsemarginal, % 2,5 3,7

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

Soliditet, % 32,5 31,6

Medelantal anställda 534 470

 varav kvinnor/män, % 10/90 10/90

Koldioxidutsläpp från transporter, ton 2 310 N/A*

2017 2016

Koldioxidutsläpp per MSEK omsättning 1,88 N/A*

Nöjd medarbetarindex, nöjdhet (1-5) 4,3 4,3**

Nöjd medarbetarindex, stolthet (1-5) 4,1 4,0**

Kundundersökning existerande byggnader, 
lojalitetsindex, måltal 65 

N/A*** 72

Kundundersökning nybyggnationer, lojalitets- 
index, måltal 65

N/A*** 78

Total sjukfrånvaro, % av ordinarie arbetstid 3,8 4,4

Antal tillbud och olycksfall/antal anställda, % 6,0 6,8 

**Resultat medarbetarundersökning från 2014.
***Genomförs vartannat år.

*Beräkning koldioxid påbörjades 2017.
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NOLL SKADOR Vi är medlemmar i Håll Nollan, en branschgemensam organisation för att förebygga och förhindra olycksfall och 
skador. Samtliga inom företaget behöver arbeta efter målet – noll skador! 

NOLL FEL Vi ska vidareutbilda och kvalitetssäkra våra arbetsprocesser för att nå målet noll fel vid överlämning till kund. 

NOLL BROTT Det är av yttersta vikt att det inte förekommer några brott mot lagar och bestämmelser gällande den egna eller 
kundens verksamhet. 

5% EBT Resultat före skatt ska vara minst 5 procent. Vi når målet genom en god rekrytering och utbildning av personal och 
fokus på åtgärder som ökar kompetens hos projektledare och kundansvariga.

30 % SOLIDITET Vi vill uppfattas som en långsiktig aktör på marknaden och en god soliditet är ett tecken på stabilitet i bolaget. 
Soliditeteten har de senaste två åren varit 31,6 respektive 32,5 procent, en nivå vi fortsättningsvis vill befinna oss på. 

65 I LOJALITETS- 
INDEX

Det är viktigt för oss att kunden väljer oss av fler skäl än priset. Därför genomför vi kundundersökningar för att 
förstå hur vi kan bli bättre. Lojalitetsindex för existerande byggnader har ökat från 2015 till 2016 från 59 till 72, och 
för nybyggnationer samma år från 61 till 78.

Intressenter
GK:s viktigaste intressenter är kunder, 
medarbetare, leverantörer, ägare och 
branschorganisationer. För att förstå 
deras behov och förväntningar strävar 
vi efter kontinuerlig dialog. Vi genomför 
kundundersökningar och har löpande 
dialog med kunder under projektens 
samtliga delar för optimalt erbjudande. 
Lojalitetsindex mäts för både existe-
rande byggnader och nybyggnationer. 
Tillsammans med våra medarbetare har 
vi medarbetarsamtal, forum för samar-
bete, medarbetarundersökningar och 
konferenser. Vid upphandlingar och 
avtal med leverantörer ställs krav på 
att de ska följa våra etiska riktlinjer. Vi 
återger årsredovisningar och kvartals-
rapporter till våra ägare och har genom 
medlemskap i Svensk Ventilation bland 
annat ett nära samarbete med yrkes-
högskolor inom branschen. Läs mer om 
våra samarbeten med en av våra kunder 
på sid 16, samt om hur det är att arbeta 
hos oss på sid 22.

GK:s marknad
Vi har 25 kontor i Sverige. Verksamheten 
är indelad i fyra regioner med huvud-
kontor i Stockholm. 

Det totala värdet av ventilationsin-
stallationer uppgick 2017 till 18,3 Mdr 
SEK. Utfallet innebar en tillväxt på cirka 
2 procent. Totalt väntas ventilations- 
volymen öka marginellt 2018 men  
stora skillnader regionalt förutspås.  
GK är en av de största aktörerna  
på den svenska marknaden  
med en marknadsandel om  
cirka 6 procent. Under 2017  
ökade vi vår marknads- 
andel med 28 procent  
helt organiskt då inga  
förvärv gjordes. Våra  
främsta konkurrenter är  
Bravida, Assemblin och  
Caverion. Våra kunder  
finns inom både offentlig  
och privat sektor.

GK: ledande TotalTeknisk 
entreprenör och servicepartner
Svenska GK är ett helägt dotterbolag till norska GK-koncernen som ägs av 
familjen Karlsen. Vår ambition är att kunna erbjuda ett hållbart och tryggt 
val för partners och kunder. Vi ger en lokal närvaro, samtidigt som vi har den 
stora koncernens alla möjligheter och styrkor. Koncernen grundades 1964 
och är idag marknadsledande i Skandinavien med 3 000 anställda och en 
omsättning på närmare 6 miljarder SEK.

Vårt erbjudande och våra 
teknikområden
Vi erbjuder kunskap och erfarenhet att 
driva projekt från idé till fungerande 
anläggning i väl definierade proces-
ser. Vår personal inom respektive 
teknik- och affärsområde har ett 
nära samarbete och därför kan vi 
erbjuda lösningar som ger optimal 
nytta. 

Vi tar hänsyn till den ekonomiska, 
sociala och ekologiska dimensio-
nen från idé genom projektering och 

VENTILATION
Ett gott inomhusklimat påverkar 

hälsa och välbefinnande. Vi levererar 
behovsanpassade ventilationsinstallationer 
både i nya och existerande byggnader. 
Behovsanpassad ventilation blir mer och 
mer utbredd i takt med ökad medvetenhet 
kring både inomhusmiljön och energiför-
brukning. 
 

RÖR
Vårt dotterbolag GK Rör AB 

erbjuder tekniska lösningar för fjärrvärme, 
industri-, kyl- och värmeanläggningar,  
värmepumpar, sanitet och badrum. All  
personal är certifierade VS-installatörer 
samt certifierade enligt Säkervatten  
installation. GK Rör AB är licensierade för 
gas-, el- och TIG-svetsning.
 

BYGGNADSAUTOMATION
Automationslösningar kombinerar 

våra teknikområden. Våra kunder erbjuds 
webbaserade automationslösningar för 
drift av tekniska installationer i byggnader. 
Vi levererar byggnadsautomation både 
som enskild tjänst och som del av vårt 
tjänsteutbud inom nybyggnation och  
existerande byggnader, så kallad TotalTek-
nisk entreprenad (TTE) och TotalTeknisk 
service (TTS).

 
KYLA 
Vi designar, levererar och monterar 

behovsanpassade kylanläggningar samt 
utför service och underhåll på befintlig 
utrustning. Våra lösningar erbjuder energi-
optimering för samtliga installationer.
 

RÅDGIVNING
Inom vår rådgivningsverksamhet 

arbetar idag arbetsmiljöingenjörer, miljö-
vetare, ingenjörer och mättekniker med 
målet att skapa ett bättre inomhusklimat. 
Verksamheten präglas av uppfinnings- 
rikedom och energieffektiva, klimatsmarta 
lösningar. Vi har lång erfarenhet av att  
energieffektivisera. Energirådgivning är 
därför en kompetens som är integrerad 
i hela vår verksamhet och inom samtliga 
teknikområden. Som ledande leverantör av 
tekniska installationer för inomhusklimat i 
Skandinavien är vår ambition att leverera 
installationer med lägsta möjliga energi- 
användning.Våra ingenjörer är experter 
på att identifiera de mest energieffektiva 
lösningarna, både på kort och lång sikt.

överlämning till drift, ombyggnad och 
renovering. Material och arbetssätt 

väljs med omsorg för bästa möjliga 
upplevelse för en god inomhusmiljö. 
För oss är det viktigt att vara tydlig 
med vår genuina vilja att kunna 
erbjuda ett hållbart val. 

Vår verksamhet är indelad i 
olika teknikområden för att bättre 
kunna motsvara våra kunders 

behov. Vår rådgivningsverksamhet 
knyter ihop samtliga dessa områden 

inom både installation och service.

Läs mer om våra teknikområden och vårt erbjudande på www.gk.se.

TEKNIKOMRÅDEN

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR
Våra målsättningar till 2022 utgår från visionen att bli ledande i Norden på tekniska installationer i fastigheter.
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Den 25 september 2015 antog världens ledare 17 globala 
mål, the Sustainability Development Goals (SDG), Agenda 
2030 för hållbar utveckling, som idag fungerar som en 
gemensam färdplan för att driva hållbarhetsfrågorna i 
rätt riktning. Målen är integrerade och balanserar den 
ekonomiska, ekologiska och den sociala dimensionen, 
och utgör grunden för en hållbar utveckling. 
 
Vår ambition är att bidra till att nå de globala mål som alla  
FN:s länder har förbundit sig till. I tabellen visas vilka åtaganden 
vi har och vilka globala mål som berörs mest.

Vår hållbarhetsredovisning för 2017 utgår från det sociala 
och ekologiska perspektivet och beskriver det arbete som 
skett under året. Genom en prioritering har vi fått fram de 
viktigaste hållbarhetsområdena.

2017 har arbetet fortsatt för en bättre miljö och goda arbets-
villkor för medarbetare och kunder. Ett miljöledningssystem 
har initierats och genom miljöutredningen identifierades  
energirådgivning, utsläpp av fossila bränslen från transporter 
samt miljömedvetenhet som prioriterade områden. Inom den 
sociala dimensionen har vi under 2017 prioriterat att skapa 
arbetssätt och metoder för ett väl fungerande och strategiskt 
arbetsmiljöarbete. Vi har även lagt grunden till VILJA, det 
interna värdegrundsarbetet där vi bland annat driver ett aktivt 
arbete mot diskriminering och för jämställdhet. Vi ser också 
att vi kan bidra till samhället genom vårt engagemang i  
branschens yrkeshögskolor, och är närvarande för att bygga 
ett hållbart samhälle genom vår kunskap kring material och 
inköp i värdekedjan.

Vi bygger  
ett hållbart GK

Tabell: Våra hållbarhetsområden kopplat till Agenda 2030 med FN:s 17 hållbarhetsmål, som utgör en gemensam färdplan för det nationella och internationella 
hållbarhetsarbetet.

Vår affärsidé:

Vi ska erbjuda 
rådgivning och  
tjänster inom tekniska 
installationer för alla  
typer av byggnader,  
under hela deras  
livslängd.

TORSPLAN, STOCKHOLM
GK:s avdelning Entreprenad Stockholm 
har haft förtroendet att utföra luftbehand-
lingsentreprenader inom de första kvar- 
teren i den nya stadsdelen Hagastaden 
åt NCC. Det senaste projektet, Torsplan 2, 
innehåller flera nya och unika lösningar 
och är en av Stockholms mest klimatkloka 
kontors- och handelsfastigheter. Den 
flerfaldigt prisbelönta fastigheten är en 
Green Building och certifierad enligt det 
internationella miljöklassningssystemet 
BREEAM i den högsta nivån Excellent.

ENERGIRÅDGIVNING: Vi hjälper våra kunder att minska onödig energiförbrukning 
och är med i idéstadiet till ny eller befintlig produktion och kan därigenom påverka  
för en hållbar utveckling. Se sidan 15. 

Hållbar energi för alla (7)  
och hållbara städer och  
samhällen (11).

TRANSPORTER/UTSLÄPP TILL LUFT: Genom att minska koldioxidutsläpp från 
resor i tjänsten tar vi ansvar i att begränsa klimatförändringarna. Se sidan 15.

Bekämpa klimatförändringen (13).

STRATEGISKT ARBETSMILJÖARBETE: Vi ska vara en bra och attraktiv arbets-
plats. Arbetsplatsen har stor betydelse för individens hälsa och välmående och ett 
systematiskt arbete för att uppnå detta är därför en fundamental fråga för oss.  
Se sidan 18.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk  
tillväxt (8). 

ÖKAD JÄMSTÄLLDHET OCH VÄRDEGRUNDSARBETE:  Vi är en arbetsplats där 
alla individers kunskaper, värderingar och erfarenheter värderas lika och tillvaratas i 
organisationen. Se sidan 11 och 21.

Jämställdhet (5) samt  
anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt (8).

JOBBSKAPANDE MÖJLIGHETER: Vi medverkar genom vårt engagemang i bran-
schens skolor för att överföra kunskap och skapa nya möjligheter för ungdomar och 
unga vuxna. Se sidan 24.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk  
tillväxt (8).

HÅLLBARA INKÖP: Genom våra produkter och tjänster vill vi verka för hållbara 
byggnader. Vi ställer miljökrav och sociala krav i leverantörskedjan och främjar därför 
hållbara städer och samhällen samt bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.  
Se sidan 26.

Hållbara städer och  
samhällen (11) och bekämpa 
klimatförändringen (13).

VÅRA VIKTIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN GLOBALA MÅL
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LAGAR OCH RIKTLINJER 
Vi omfattas bland annat av Miljöbalken, 
Förordning om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, Arbetsmiljölagen, Lag 
om särskilt skydd mot repressalier för 
arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden, Lagen om anställnings-
skydd, Diskrimineringslagen, Brottsbalken 
samt att vi följer ILO:s principer om 
mänskliga rättigheter. Vi är anslutna till 
Byggvarubedömningen och blev nyligen 
medlemmar i Sweden Green Building 
Council. Vår ambition är att vår perso-
nal tillgodogör sig kunskapen gällande 
byggnader inom bland annat BREEAM 
och LEED och därigenom få mer kunskap 
om hållbara materialval. Vi har under 2017 
påbörjat certifiering av ISO 14001:2015 
och revideras gentemot denna under 
2018 för att framöver inneha ett integrerat 
ledningssystem för kvalitet och miljö.

Styrning, organisation och uppföljning
GK:s styrelse är ansvarig för hållbarhetsrapporten och 
ledningsgruppen godkänner och fastställer de prioriterade 
hållbarhetsområdena. Verkställande direktören ansvarar för 
arbetet i organisationen och samarbete sker med andra funk-
tioner såsom miljö- och kvalitetschef, HR-chef, ekonomichef 
och kommunikatör. Genom etablerade processer och  
verksamhetsstyrning genomsyrar hållbarhetsarbetet organi-
sationen. Utveckling styrs genom svensk lagstiftning, våra 
interna policyer och etiska riktlinjer, samt riskhantering av 
hållbarhetsfrågorna.

Vår mission och VILJA leder oss
Vår verksamhetspolicy stödjer vårt arbete för en hållbar 
utveckling och beskriver vår strategi med mission, vision, 
affärsidé, vår kvalitets- och miljöpolicy, de etiska riktlinjerna 
och vår värdegrund VILJA. 

Vår värdegrund kallar vi för VILJA och den fungerar som 
ett ledord i det dagliga arbetet och genomsyrar hela vår  
verksamhet. VILJA består av värderingar som alla anställda 
på GK ska känna till och leva efter på arbetsplatsen. Med den 
skapar vi en god företagskultur med sunda värderingar om hur 
vi uppträder och agerar internt och externt för att tillsammans 
skapa stolthet och tillhörighet på arbetet.

VILJA är ett positivt laddat ord och speglar grundförut-
sättningen för ett bra och sunt arbetsliv. Det är viktigt för oss 
att alla har en vilja att vara med, att alla engagerar sig och vill 
skapa mervärden både för kollegor och kunder. Vår ambition 
och målsättning är att med VILJA skapa en attraktiv och  
inkluderande arbetsplats och på så sätt nå våra visioner och mål.

Styrning och 
riskhantering

När VILJA lanserades 2015 skapades ett antal verktyg för 
att inkludera medarbetarna i värdegrundsarbetet. Syftet 
var att gemensamt arbeta aktivt med vår värdegrund men 
också att varje individ skulle skapa en egen uppfattning och 
betydelse för värdegrunden för att motiveras till att leva efter 
den. Idag är både chefer och medarbetare med i den dagliga 
utvecklingen av VILJA. Värdegrunden finns till exempel med 
som enskilda punkter vid medarbetar- och lönesamtal för att 
påminna oss om att förbättra och utveckla arbetet. Värde-
grundsarbetet kommer att intensifieras ytterligare under 2018 
och ledare och chefer kommer att införa konkreta aktiviteter 
för att utveckla och skapa den företagskultur vi vill ha. 
 

VÄRDESKAPANDE Vi skapar värden för våra kunder, företag, 
kollegor och samhället. 

INNOVATIV Vi är förändringsbenägna, kreativa och 
nyskapande. 

LÅNGSIKTIG Vi är målinriktade, planerande och har 
förmågan att skapa varaktiga lösningar 
med hög kvalité. 

JUSTE Vi är lagspelare med hög etik och moral, 
som agerar korrekt och rättvist.

AFFÄRSMÄSSIG Vi förstår kundens behov och arbetar 
aktivt med att utveckla affärer. 

VILJA STÅR FÖR:

 10  •  GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2017



 12  •  GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2017 GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2017 •  13  

Riskhantering
Vi har en aktiv riskhantering och agerar förebyggande kring de 
risker som kan uppstå inom organisationen. Vårt dokumente-
rade arbetssätt för riskhantering innebär följande: 

För verksamhetsåret 2017 har en kompletterande riskbedöm-
ning utarbetats baserad på våra hållbarhetsområden inom 
den sociala och den ekologiska dimensionen samt lagkravs- 
etiketterna. Avseende de ekonomiska riskerna hänvisas  
vidare till bolagets årsredovisning för 2017. 

 
Miljörisker
Klimatförändringarna är ett hot mot dagens välfärd. Det är 
även en risk för oss som företag då vi står inför utmaningar 
som är svåra att förutse då det gäller väderomslag, skyfall, 
erosion eller annan yttre påverkan. Vi strävar därför efter 
att minska koldioxidutsläpp från våra person- och material-
transporter för att bidra till att begränsa klimatförändringarna. 
Kunskap om rutiner för minskning av koldioxidutsläpp behöver 
dock förtydligas i organisationen likväl som miljörutiner utifrån 
en hållbar resursanvändning. Under 2018 kommer vi arbeta 
fram en plan för en ökad miljömedvetenhet inom våra  
verksamheter. Se vårt miljöarbete under ’Vi levererar lösningar 
för en bättre miljö’.

Sociala risker 
Personal
En av våra arbetsmiljörisker innebär risk för skador och 
olycksfall, däribland även trafikolyckor. Vårt arbete inom 
hälsa, miljö och säkerhet är omfattande och betydelsefullt. Vi 
kommer att fortsätta arbeta förebyggande både för vår egen 
personal och de leverantörer som jobbar för oss, bland annat 
som medlem i det branschövergripande samverkansprojektet 
Håll Nollan. Risk för psykosocial ohälsa förebyggs genom våra 
ledarskapsprogram och en ökad medvetenhet. Det finns idag 
få kvinnor i branschen och inom företaget finns en obalans 
mellan män och kvinnor. Detta kan leda till ofrivillig diskrimine-
ring och att man inte fullt ut kan utnyttja den kompetens som 
företaget besitter. Vi har sedan flera år jämfört löner mellan 
kvinnor och män, dock är det svårt att idag mäta värdering av 
jämställdhet i övrigt. Vi arbetar därför dagligen för att uppnå 

en jämställd organisation genom vår policy om kränkande 
särbehandling och vår värdegrund VILJA. Se avsnittet om 
’Fundamentet i verksamheten: människorna’. 

Sociala förhållanden
Vi är måna om att bidra till en positiv samhällsutveckling och 
verka där behovet är som störst samt att detta ska ske i enlighet 
med våra etiska riktlinjer. Under 2017 togs en sponsrings-
policy fram, dock ser vi att det finns en risk att denna inte 
är tillräckligt känd i verksamheten samt att vi stödjer projekt 
som inte ger beräknat resultat. Vi kommer därför följa upp vår 
sponsringspolicy under 2018 samt påbörja ett arbete med att 
utvärdera våra insatser. Läs mer om hur vi arbetar för en positiv 
samhällsutveckling och våra etiska riktlinjer vid avsnittet om 
’Lokalt och globalt samhällsengagemang’. 

Korruption
I våra etiska riktlinjer finns beskrivet vårt förhållningssätt i 
frågan om mutor och korruption. Hur arbetsgången ser ut vid 
en eventuell förekomst är dock mindre tydlig och det finns 
därför idag en risk att korruption har skett utan att det kommit 
till vår kännedom. Detta skulle kunna leda till anklagelser och 
dåligt rykte och motverkande av korruption är därför något vi 
kommer att arbeta aktivt med kommande år. Det är viktigt för 
oss att få upplysningar i ett så tidigt skede som möjligt utifall 
något otillbörligt skulle ske. Därför kommer vi under 2018 
påbörja ett arbete för att medvetandegöra ämnet samt planera 
för åtgärder. Se avsnittet om ’Etik och hållbara inköp’. 

Mänskliga rättigheter
Kunskap om grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet är viktigt för att upprätthålla mänskliga rättigheter 
på arbetsplatsen. Det finns dock en risk för brister i kunskap 
vilket bland annat kan leda till en högre personalomsättning. 
Det är därför viktigt att motivera chefer och ledare till vidareut-
bildning i ämnet. Genom GK-skolan har samtliga chefer blivit 
erbjudna utbildning i psykosocial arbetsmiljö och arbetsrätt 
under 2016 och 2017, och detta arbete fortsätter under 2018. 

Det finns en risk i att våra leverantörer inte efterlever ILO:s 
kärnkonventioner och att brott mot de mänskliga rättigheterna 
av denna anledning förekommer i leverantörsledet. Vi kommer 
under 2018 stärka samarbetet med våra största leverantörer 
och förtydliga kontroll av efterlevnad enligt våra krav. Se mer 
om hur vi arbetar med strategisk arbetsmiljö och mänskliga 
rättigheter under avsnittet ’ ’Fundamentet i verksamheten: 
människorna’. 

Vi har en nollvision om antal 
arbetsplatsolyckor och är 
medlem i Håll Nollan, ett 

samarbete i branschen för att hitta 
åtgärder att minska olyckor och tillbud.

1. RISKIDENTIFIERING

2. RISKBEDÖMNING

3. RISKÅTGÄRDER

4. UPPFÖLJNING
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Klimatförändringarna är ett av flera globala hot idag mot 
vår välfärd. Det är därför vår yttersta strävan att fortsätta 
utveckla våra produkter och tjänster för att de ska bli än 
mer energieffektiva. Genom vår energirådgivning, vårt 
arbete med att minska utsläpp från transporter, samt vår 
planerade satsning på miljömedvetenhet bidrar vi till att 
begränsa klimatförändringarna. 

Under 2017 har ett omfattande arbete med att miljöcertifiera 
företaget enligt ISO 14001:2015 pågått. Certifiering kommer 
att ske under 2018 och arbetet med att integrera systemet 
med det redan befintliga ISO 9001:2015 kommer ta vid och 
pågå under kommande period. Vi har under 2017 kartlagt  
processerna där miljöpåverkan finns, och kan konstatera att 
våra prioriterade miljöområden är energirådgivning, transporter 
och miljömedvetenhet. Inom området energirådgivning skiljer 
vi på energiutredningar, som är en längre process som bland 
annat kan innebära energikartläggning av certifierad personal, 
samt quick-fixes, där vi med väl utarbetade metoder hittar 
snabbare lösningar för att optimera energiförbrukning. Dessa 
åtgärder stämmer överens med vår miljöpolicy som bland 
annat anger att vi ska ’värna om miljön genom att hushålla 
med energi och minska och förebygga föroreningar’.  

Energirådgivning 
Vi har lång erfarenhet av att energieffektivisera. Energirådgiv-
ning är därför integrerad i hela vår verksamhet. Att genomföra 
energiutredningar är en central del i vår rådgivningsverksamhet 
och vi utför dessa för både större och mindre organisationer. 
Det finns olika metoder för energiutredning för olika behov. 
Energikartläggning görs för större företag enligt Lag om 
energikartläggning i stora företag samt enligt Miljöbalken för 
mindre organisationer. Resultatet från en av våra energikart- 
läggningar för ett större företag visar att man kan uppnå en 
minskning med 6 000 MWh respektive 900 ton CO2 per år, 
med en direktavkastning på 23 procent och en återbetal-
ningstid på fem år. 

På ett av våra uppdrag åt en kommun analyserade vi värme- 
och elanvändning för kommunens samtliga byggnader för att 
hitta relevanta avvikelser. Det var startskottet för att utveckla 
en Quick-fix-serie med lösningar för att passa olika behov 
som vi snart kunde erbjuda marknaden. Målet med quick- 
fixes är att identifiera brister i befintlig installationsteknik och 
på så sätt snabbt kunna hitta enkla men effektiva lösningar 
som den egna organisationen själv kan lösa eller tillsammans 
med oss. 
 

Vi levererar lösningar  
för en bättre miljö

Resultatet från en av våra 
energikartläggningar för ett  
större företag visar att man 
kan uppnå en minskning 
med 6 000 MWh respektive 
900 ton CO2 per år, med en 
direktavkastning på 23 % 
och en återbetalningstid på 
fem år.

Transporter
Inom organisationen sker våra transporter med service- och 
tjänstebilar, taxi och flyg. Målsättningen är att minska utsläppen 
från våra egna transporter genom att minska antalet resor och 
minska utsläppen av CO2 per körd km. Under 2017 har vårt 
inköpssystem bidragit till att det blir färre resor för våra  
tekniker, och genom förebyggande åtgärder har vi försökt 
påverka för att minska antalet jourutryckningar. Längre resor 
har vi börjat ersätta med IT-lösningar för distansmöten. Våra 
rutiner anger villkoren för transporter. Våra tekniker behöver 
till exempel planera sina inköp och ta hänsyn till reslängd
och tid för att minimera sina resor. 

Vår nuvarande bilpolicy uppmuntrar till miljöbilsalternativ. 
2017 hade vi 16 procent miljöbilar inom organisationen, varav 
81 procent miljöklassade dieseldrivna fordon, 13 procent 
gasbilar och 6 procent hybridbilar. Under 2018 omarbetas 
bilpolicyn för att anpassas efter bonus-malus-systemet som 
träder i kraft den 1 juli, och det blir än mer förmånligt med 
miljöbilsalternativ. Vi har börjat mäta våra utsläpp som under 
2017 var 2 310 ton CO2, och vi kommer under 2018 arbeta 
vidare med åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid från 
transporter. 

Miljömedvetenhet
Våra medarbetare har en hög miljömedvetenhet och gör att 
vi kan prestera utifrån vår kärnverksamhet: energirådgivning, 
och på så sätt erbjuda våra kunder långsiktiga lösningar för 
sina fastigheter. 2017 antog vi en rad olika åtgärder för att öka 
kompetens och medvetenhet, bland annat miljöutbildning och 
ökad kunskap om de stora materialflödena och deras miljö-
klassning. GK-skolan spelar en viktig roll i vår målsättning att 
alla våra tekniker ska gå utbildning för att kunna identifiera 
och registrera energiavvikelser. Vi kommer även skapa rutiner 
för att engagera personal, och att uppmärksamma goda idéer 
och projekt, som syftar till en bättre miljö inom organisationen 
och för vår omvärld.  

Under 2017 har ett omfattande 
arbete med att miljöcertifiera 

företaget enligt ISO 14001:2015 pågått.
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Ystad kommuns fastighetschef 
Olof Hübner och rådgivaren Joacim 
Tydén från GK har samarbetat 
sedan 2008. Utan att göra avkall på 
hyresgästernas trivsel – ofta tvärtom 
– har Ystad lyckats göra stora 
energibesparingar som inspirerar. 

– Samarbetet började med en klimaten-
kät där vi tog hjälp av GK, berättar Olof. 
Vi frågade alla våra hyresgäster hur de 
mådde i våra fastigheter. När vi sum-

merade resultaten visade det sig att de 
allra flesta mådde bra här. För bra, skulle 
man kunna man säga – det slösades 
jättemycket med energin. Vi stod inför 
behovet att lösa energiproblemet utan 
att ge avkall på trivseln.

– Egentligen är det rätt lätt att spara 
energi om man inte behöver ta hänsyn 
till byggnaden, hyresgästerna eller dess 
verksamhet, konstaterar Joacim. Sänk 
värmen, reducera belysningen, minska 
fläktarnas drifttid. Men här ska ju hyres-

gästerna må bra! 
– Ja, det är ju mitt uppdrag, säger 

Olof. Vi utgår från hyresgästerna – skol-
barn, äldre och personal – och sedan 
kan man börja effektivisera och optimera. 
Och det har visat sig framgångsrikt.

Ystadsmodellen
Det finns inga universallösningar, utan 
allt måste föregås av en utredning 
byggnad för byggnad kring nuläget, 
möjligheter och problem. 

– Vi inventerade kommunens alla 
byggnader, och bestämde oss för att 
dela upp insatserna i fyra åtgärdspaket, 
berättar Joacim. Vi kunde visa med det 
första paketet att det gick snabbt att få 
tillbaka de investerade pengarna, och 
så kunde vi ta med oss de vinsterna in i 
nästa paket. 

– Det här blev grunden för Ystads-
modellen, konstaterar Olof, och den 
har varit enormt framgångsrik. Det finns 
tydliga mål, bra redovisning av effek-
terna – och politikerna har stått bakom 
satsningen hela tiden. 

– Flera av de koncept som vi utvecklat 
tillsammans med Olofs enhet har sedan 
kunnat exporteras vidare till andra  
kommuner, berättar Joacim. Och 
modellen har tagits vidare av Energi- 
myndigheten som i dag kallar den 
Totalmodellen. Men ursprunget kommer 
från arbetet i Ystad, och det är ganska 
häftigt.  

– Många vill komma hit och titta 
på hur vi jobbar, säger Olof. Och det 
finns en stolthet i kommunen för det vi 
uppnått.

Svart på vitt
Hyresgästenkäterna och energiboksluten 
är både möjliggörare och kvitton på hur 
satsningarna lyckats. 

– Hyresgästenkäterna som görs vart 
tredje år ger svart på vitt om resultatet, 
säger Olof. Om de tycker det är för kallt, 
för varmt, dålig luft eller dålig belysning 
då har vi inte gjort rätt. 

– För att kunna redovisa för invånarna 
vad skattemedlen används till fick Olof 
också i uppdrag att göra energibokslut, 
berättar Joacim. 

– Ja, ända sedan 2010 har alla  
projekten beskrivits i bokslut där vi  
sammanfattar vad vi gjort med pengarna, 
och vilka effekter det gett. Det uppskat-
tas av politikerna – och av medborgarna, 
konstaterar Olof.

– Vi har full koll. Koll på vad hyres-
gästerna tycker och hur energiflödet ser 
ut. Och vi har planering som sträcker 
sig ända fram till 2021. Förankrade, 
finansierade planer med tydliga besluts-
underlag för varje insats. Det är nyckeln.

Mindre – och rätt
– Naturligtvis är det viktigt att se hur 
mycket pengar det här har sparat, och 
det är ett antal miljoner varje år,  

Joacim och Olof besöker äldreboendet där ett av kommunens egna vindkraftverk precis ska uppföras.

konstaterar Olof. Men vi tycker det är 
ännu viktigare att redovisa energiminsk-
ningarna. 

– Målet vi satte 2010 kring energi-
förbrukningen var att minska den med 
20 procent inom tio år, och det målet 
nådde vi redan 2016.  Och det utan att 
försämra inomhusklimatet för barnen, 
de äldre och alla andra som vistas i våra 
lokaler – ofta tvärtom. 

– Ett annat viktigt mål var att få väck 
det fossila bränslet, konstaterar Joacim. 
Att Ystad skulle bli en fossilfri kommun 
var ett jätteviktigt mål för politikerna. Vi 
har istället satsat på naturkrafter. 

– Vi sparar energi, får bort det fossila 
och sänker utsläppen, säger Olof. Miljö- 
strategiska avdelningen redovisar till 

exempel hur många träd vi sparat i sina 
redovisningar. Och allt hänger ju ihop. 

Naturkrafter
Vad är då alternativen till gamla tiders 
energiförsörjning? Ett av Ystads äldre-
boenden kan stå som ett bra exempel 
på vägar framåt.

– Hur många kommuner kan stolt-
sera med ett äldreboende med eget 
vindkraftverk? Det är inte ett sånt där 70 
meter högt, utan mer ett ’Mandelmans 
Gård’, skrattar Olof. Och kring äldrebo-
endet har vi tagit fram ett helt koncept. 

– Här har vi satt alla naturkrafterna 
i arbete: det finns solel på taket, men 
också solvärme som värmer upp vattnet. 
Vi har borrat och hämtat vatten från 
grunden för att kyla ner vissa områden. 
Och så finns det värmepumpar. Sol, 
vind och vatten.

– I anslutning till vindkraftverket 
kommer det att finnas en informations- 
tavla med underlag som skolelever kan 
göra beräkningar utifrån. Vad händer i 
realtid? Och hur mycket energi produ-
ceras vid olika vindhastighet. 

Effektiviseringar
För att kunna effektivisera energian-
vändningen krävs anpassningar av 

Många vill komma hit och titta på 
hur vi jobbar. Och det finns en 

stolthet i kommunen för det vi uppnått.”

INTERVJU MED YSTAD KOMMUN:

”Här har vi satt  
alla naturkrafterna  
i arbete.”

byggnaderna, men också mätningar av 
förbrukningen. 

– Vi isolerar och byter fönster till 
exempel, vilket är en utmaning eftersom 
många av våra byggnader är kultur-
klassade, konstaterar Olof. I dag har vi 
också mätinstrument som gör att vi kan 
se direkt om energiförbrukningen stiger 
någonstans, och kan åtgärda problemet. 

– När det byggs nytt tar vi med  
oss all förvärvad kunskap in i det. Nya 
badhuset och sporthallen är till exempel  
en succé, säger Olof. Det är en fin 
anläggning som dessutom håller energi- 
mässigt tack vare smarta lösningar. 
Den drar faktiskt mindre energi än den 
gamla anläggningen, trots att den nya 
är större. 

– När nya installationer görs vill man 
optimera investeringarna, konstaterar 
Joacim. På socialkontoret installerades 
en anläggning som ger värme på vintern 
och komfortkyla på sommaren. Den är 
så effektiv att fjärrvärmebolaget hörde 
av sig och sa att det måste vara fel på 
elmätaren eftersom den inte rörde sig! 

Bra samhällsklimat
Nu förbereder man sig för den tredje 
omgången hyresgästenkäter som blir 
nya viktiga underlag i det fortsatta arbetet. 

– Trots framgångarna så blir man 
aldrig klar, säger Olof. Det kommer nya 
nationella mål och EU-mål. Och det 
finns nya områden att satsa på. 

– Vi satsar på klimatkompenserad 
komfortkyla på äldreboenden och för-
skolor. Värmeböljor är extra jobbigt för 
äldre och barn, och konceptet innebär 
kylda zoner att vistas i när det händer. 

– Och så satsar vi stort på belys-
ningen, både utom- och inomhus. Med 
ny teknik och nya ljuskällor kan vi öka 
kvaliteten på ljuset och ändå spara 
ofantligt med energi. 

– Det är ett bra exempel på vad vi vill 
uppnå: klimatförbättrande åtgärder som 
samtidigt ger livskvalitet till människorna 
här i Ystad.
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Fundamentet i verksamheten:  

människorna
Vår personal och deras arbetsvilja, 
erfarenhet och kunskap är det 
viktigaste för vår verksamhets 
utveckling och framgång. Vi tror på 
att ge våra medarbetare möjligheter 
till personlig utveckling, tillhörighet, 
trygghet och sammanhang. Vi är 
övertygade om att ett sådant 
arbetsklimat skapar vilja och 
framgång. I alla våra rutiner, policys 
och förhållningssätt genomsyras 
denna inställning, och inte minst  
vår arbetsmiljöpolicy stödjer detta 
arbete genom att betona betydelsen 
av hälsa, miljö och säkerhet i det 
dagliga arbetet.  

Vår arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi arbetar systematiskt och strukture-
rat med riskhantering och säkerhets-
frågor. Vi har en nollvision om antal 
arbetsplatsolyckor och är medlem i 
Håll Nollan, ett samarbete i branschen 
för att hitta åtgärder att minska olyckor 
och tillbud. Samtliga tillbud och olyckor 
ska registreras i rapporteringssystemet 
BIA, ett webbaserat avvikelsesystem 
för byggbranschen som AFA Försäkring 
tagit fram. Med hjälp av systemet kan 
åtgärder snabbt sättas in för att före-

bygga risker och göra våra arbetsplatser 
säkrare. Det totala antalet registrerade 
tillbud och olyckor har minskat mellan 
åren 2016 till 2017 i förhållande till antal 
anställda. Ett aktivt arbete med informa-
tion internt om rapporteringssystemet 
och hur vi arbetar förebyggande med 
arbetsmiljön fortsätter under 2018.

Organisatoriskt och socialt arbetar 
vi för att skapa en arbetsmiljö med 
förutsättningar för rätt balans mellan 
krav och resurser, en arbetsplats fri från 
psykosocial ohälsa och kränkningar. 
Samtliga chefer och ledare har erbjudits 
utbildning i frågorna och erhållit tydligare 
rutiner kring vad det innebär samt hur 
man anmäler sådant som inte följer 
våra lagar och föreskrifter. 90 procent 
av samtliga chefer och ledare har under 
åren 2016 och 2017 genomgått utbild-
ning i psykosocial arbetsmiljö och även 
arbetsrätt. Genom GK-skolan fortsätter 
vi erbjuda dessa utbildningar.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling innefattar olika 
former av lärande och aktiviteter som 
bidrar till att underhålla och förbättra 
vår förmåga att lösa arbetsuppgifter. 
Utbildning är en viktig del där GK-skolan 
är vår interna plattform för kompetens-
utveckling. För att kunna leverera de 
tjänster våra kunder efterfrågar behöver 

vårt kursutbud utvecklas i takt med 
detta. Även genom att skapa arenor för 
diskussion och delaktighet och genom 
förbättrat ledarskap, utvecklar vi goda 
förutsättningar för att kompetens ska 
tillvaratas. Vi måste också förstå våra 
medarbetares önskan om personlig 
utveckling, och att detta kan vara en 
viktig faktor i valet av arbetsgivare. 
De gemensamma målen nås genom  
att både utvecklas som individer,  
men också att utvecklas tillsammans. 
Kompetensutveckling ska alltid vara 
en hörnsten i vårt arbete för att bli en  
kompetent, attraktiv och lärande  
organisation med ett starkt varumärke.

God hälsa främjas
Personalens hälsa och trivsel är viktig 
i vår strävan efter att vara en attraktiv 
arbetsplats. Arbetsplatsen har stor  
betydelse för hälsan och är inte bara 
en personlig angelägenhet utan angår 
också arbetsgivaren. Åtgärder som har 
koppling till en bättre hälsa uppmuntras, 
och vi erbjuder därför friskvårdsbidrag till 
samtlig personal. Vi satsar på friskvård 
som syftar till att minska risker för såväl 
fysiska som psykosociala sjukdomar, 
och vi arbetar proaktivt och förebyggan-
de med att fånga upp ohälsa i ett tidigt 
stadie via exempelvis hälsosamtal. 

90 % av samtliga chefer och 
ledare har under åren 2016 
och 2017 gått utbildning i 
psykosocial arbetsmiljö och 
arbetsrätt.
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Medarbetarundersökning visar  
på stolthet och trivsel 
Den medarbetarundersökning som vi 
kontinuerligt genomför är viktig för vår 
utveckling framåt. Resultatet från 2017 
års undersökning visar positiva resultat 
kring nöjdhet, stolthet, samarbetsklimat 
och ledarskap. Medarbetarundersök-
ningen bekräftade dock att vi behöver 
förbättra vårt arbetssätt vid introduktion 
av nya medarbetare. En god introduktion 
kan ha stor betydelse i längden, då det 
skapar en vilja och engagemang hos 
medarbetaren att se framtida möjligheter 
att fortsätta arbeta hos oss. Vi har under 
hösten 2017 därför fokuserat på att 
skapa bättre verktyg för introduktion 
och onboarding av ny personal, och 
detta arbete fortsätter att vara i fokus 
under 2018. 

En jämställd arbetsplats
Vi bedriver ett fokuserat och målinriktat 
arbete för att främja lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet. Diskriminering 
ska förebyggas och likabehandling 
främjas.  Under 2017 har vi förutom 
arbetsmiljö och arbetsförhållanden även 
kartlagt löner och anställningsvillkor, 

rekrytering och befordran, utbildning 
och kompetensutveckling samt  
förvärvsarbete och föräldraskap. Att 
kartlägga aktiva åtgärder för ett jämställt 
arbete är en del av de krav som finns 
enligt Diskrimineringslagen. 

Det vi är tydliga med är att löne- 
sättningen hos oss alltid ska grundas  
på arbetets innehåll och inte på kön 
eller andra osakliga grunder. Efter 2017 
års kartläggning konstateras att inga 
osakliga skillnader existerar mellan 
kvinnor och män.   

En viktig fråga att lyfta är den om 
balans mellan män och kvinnor i vår 
bransch. Vi behöver generellt fler indivi-
der, och inte minst fler kvinnor, som vill 
utbilda sig till yrken inom våra verksam-
hetsområden. Vi tror att större framgång 
kan nås om vi kan uppnå en jämnare 
balans, och försöker aktivt arbeta för 
det. Vid rekrytering tillämpas positiv  
särbehandling för att främja möjligheten 
att rekrytera fler kvinnor, och tillsammans 
med branschorganisationer försöker vi i 
alla situationer diskutera hur kvinnor kan 
lockas till en mansdominerad bransch. 
Vårt rekryteringssystem som är nytt från 
hösten 2017, ger oss också stöd i att se 
hur vi väljer och varför, och vi kommer Gunnar Karlsen är en arbetsplats där alla individers 

kunskaper, värderingar och erfarenheter värderas 
lika och tillvaratas i organisationen. Vi som 

arbetsgivare har ett ansvar att skapa en jämlik och trygg 
arbetsplats. Vår ledstjärna för att uppnå och leva efter just 
detta är vår värdegrund och den ska fungera både som 
stöd och riktlinje i vårt dagliga arbete.”
HR-chef Eva Ekelund

fortsätta kommunicera ett aktivt arbete 
för jämställdhet. I utbildningar riktade 
mot rekryterande chefer och ledare på 
företaget har HR-chefen utbildat dem i 
diskrimineringslagen och dess koppling 
till rekryteringsprocessen, och detta 
sker fortsättningsvis 1–2 gånger per år. 

GK-skolan erbjuder interna kurser 
för våra medarbetare. Utbildningsrådet, 
samt de forum för verksamhetsutveck-
ling som finns, har ett ansvar i att skapa 
erbjudande med kompetensutveckling 
för samtliga anställda. Denna punkt 
finns därför med i samtliga råd och 
forum inom företaget år 2018. 

Föräldraskap och arbetsliv
För oss är det viktigt att skapa goda 
förutsättningar för balans mellan arbete 
och privatliv. När det exempelvis gäller 
att förena arbete och föräldraskap vill vi 
skapa en tillåtande kultur. Alla uppmunt-
ras att ta ut föräldraledighet och vi har 
ett generöst kollektivavtal med möjlighet 
till ersättning upp till 90 procent under 
90 dagar. Vi är också noga med att  
aldrig neka ett medarbetarsamtal, 
lönesättning eller information till den 
som är frånvarande en period. 

Helt enig (44%)

Enig (45%)

Varken eller (6%)

Oenig (4%)
Helt oenig (1%)

4,1
Stolthet

Helt enig (34%)

Enig (43%)

Varken eller (18%)

Oenig (3%)
Helt oenig (1%)

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

4,3
Nöjdhet

 20  •  GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2017



 22  •  GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2017 GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2017 •  23  

Josefin Envall är projektledare 
på rådgivningsenheten inom 
entreprenad i Solna. Tjänsten 
innebär en brygga mellan 
projektering och produktion. 

– Min roll är ny här på GK, och det unika 
är att vi kommer in så tidigt i projekten. 
Traditionellt kommer entreprenören in 
först när handlingarna sitter, men nu 
kommer vi in redan i planeringsstadiet 
när våra uppdragsgivare söker stöd från 
oss för att få säkrare kalkyler med oss 
som sakkunniga, för att senare kunna 
jobba i samma projekt med produktion. 

– En utmaning är att projekten pågår 
under så lång tid, och att resurserna 
byts ut. Genom att vara med hela vägen 

från ett tidigt skede och under hela projek-
teringen så blir överlämningen till produk-
tionen enklare. 

En bra jämställdhetsfråga
– Jag är medarbetarrepresentant i  
styrelsen, och känner att jag gör skillnad. 
Men visst är det en utmaning att vara en 
av mycket få kvinnor i företaget, och i 
branschen.

– Ibland är gränsdragningarna svåra 
mellan vad som är OK och vad som inte är 
det. På min förra arbetsplats anställdes en 
man samtidigt som mig, med hyfsat samma 
bakgrund. Och jag brukar tänka i vissa 
situationer där jag kanske känner mig  
särbehandlad ”Hade det här hänt mig om 
jag var han?” Om inte, då är det inte OK. 

Niklas Österberg är kyltekniker 
på avdelningen Stockholm 
Klimatservice. Arbetet görs till 
största delen på plats ute hos 
kunderna, och handlar mycket om 
problemlösning. 

– Kontakten med kunden börjar oftast 
med att de har ett problem som de 
behöver hjälp med, berättar Niklas. Och 
om det är temperatur som stiger i ett 
kyl- eller frysrum, då är det bråttom och 
man får mer eller mindre bara släppa det 
man håller på med för stunden. 

Problemlösning – och nya möjligheter
Vissa gånger kan det handla om gamla 
system som behöver uppdateras. 

– Stabiliteten är viktigast för kunden. 
Men man vill ju också hålla nere utsläp-
pen så mycket som möjligt, och risken 
ökar ju om kyl- och fryssystemen blir till 
åren, och blir slitna. De nya systemen är 
ju mer energieffektiva också.

Öppenhet ger trivsel
I sitt tidigare jobb som uppdragsledare 
på ett stort konsultbolag kom Josefin i 
kontakt med GK som beställare. 

– Det samarbetet var jätteroligt, och 
gav mig en bra bild av vilka GK är. Och 
det lockade att få jobba på GKs sätt. 
Med större koppling till produktionen 
och en mer övergripande bild av det 
ekonomiska. Men också det öppna  
sättet som jag såg att GK jobbade på. 

– Trivsel handlar om mer än själva 
arbetsuppgifterna. Jag trivs väldigt bra 
med mina kolleger. Vi har kul ihop, och 
vi ser varandra. Det är jättekul att gå till 
jobbet.

Christian Stendahl är i dag kundan-
svarig för några av Gunnar Karlsens 
större kunder i Malmö. Utmaningar 
är det som driver Christian, och det 
finns det gott om i arbetsvardagen. 

– Miljöfokuset bara ökar och våra kunder 
blir mer och mer medvetna om att det 
finns energi att spara, berättar Christian. 
Kraven lär också bli hårdare på alla att 
minska sina utsläpp och därmed uppnå 
sina mål. 

– De kunder jag möter är främst 
stora fastighetsägare, och ett mål som 

de flesta har gemensamt är att minska 
utsläppen och spara energi. För oss går 
vägen ofta dit genom en god relation med 
bra kommunikation, där vi visar vår breda 
kompetens och lönsamheten i det vi kan 
erbjuda via tydliga handlingsplaner och 
genomförande med kvalitet. 

Strävan efter nollpunkten
GK kan med sin kompetens visa hur 
mycket energi och pengar som kan sparas 
genom att exempelvis installera ett nytt 
ventilationssystem, värmesystem eller 
en solcellsanläggning, och vad resultatet 
sedan blir i minskade utsläpp. 

– Vi strävar hela tiden efter nollpunk-
ten, konstaterar Christian. Det kommer 
nya lösningar hela tiden, och det gäller 
att ligga i framkant så att vi fortsätter vara 
unika i det vi levererar. Det roligaste är när 
vi kommer med förslag som kunden själv 
inte tänkt på. 

– Jag brinner för utmaningar, de moti-
verar mig, och då måste man också vilja 
utvecklas. Vi ska också utmana kunderna, 
och hela tiden hitta nya lösningar tillsam-

mans med dem som tillgodoser deras 
behov. Det går hand i hand. 

Samarbete är vägen framåt
En annan superviktig framgångsfaktor 
är lagkänslan, menar Christian. Bra och 
tydlig kommunikation är också oerhört 
viktigt, såväl internt som externt.

– Det är roligare att nå målet 
tillsammans! Och det finns absolut en 
GK-anda. 

 – Det behövs många olika typer av 
kompetens kombinerat för att kunna 
leverera något med kvalitet. Och vi sitter 
alla på olika kompetenser som kom-
pletterar gruppen. Det känns viktigt att 
sträva efter mer balans där, och jag tror 
att det kommer. 

– Vi jobbar utifrån värdebegreppet 
VILJA som står för värdeskapande, inno-
vativ, långsiktig, juste och affärsmässig. 
Det viktiga är att se till att sätta de orden 
i arbete. De ska levas upp till på riktigt 
tillsammans med våra kunder, och även 
samspela med deras värdebegrepp, och 
det lyckas vi med tycker jag.

– Det är nästan alltid positiva möten. 
Man får lyssna lite och höra vad de säger. 
Och sedan göra sin felsökning och se vad 
som behöver göras. Det mesta handlar om 
sunt förnuft. 

– Har jag några frågor ringer jag bara 
chefen. Och behöver man hjälp av en kol-
lega så är det heller aldrig några problem.

– När man ska upp på höga stegar, tak 
och vid brandfarligt arbete så följer  
vi arbetsmiljöregler och framtagna rutiner. 
Och behöver man ta hjälp av andra hjälp-
medel eller verktyg så är det aldrig några 
problem, utan alltid lätt att fixa och aldrig 
för tajt tidsmässigt för att lösa tryggt och 
säkert. 

Utveckling och gemenskap
– Jag trivs i min roll och vill inte byta, 
men det är bra att det finns möjligheter att 
utvecklas. Jag har gått en intern grund-
kurs, Grundkurs för Tekniker och planerar 
att gå en fortsättningskurs. 

– Och så har vi en bra gemenskap.  

Vi ses ibland efter jobbet, och försöker 
ses på lunchen när vi är inne på kontoret 
för att fixa med rapporter och så. 

– Jag tycker mitt jobb är väldigt 
intressant. Man lär sig något nytt nästan 
varje dag, det dyker upp nya problem 
som ska lösas och det är en lagom nivå 
av ’frihet under ansvar’.

JOSEFIN:  
”Vi är alla här måna om att kunna vara 
stolta över det vi gör, och det är vi. Det 
blir tydligt när vi ansträngt oss, och vi får 
direkt feedback när vi gör ett bra jobb.  
Det blir jag såklart nöjd av!”

NICLAS:  
”Nöjdhet är att jag tycker om det jag gör, 
helt enkelt. Och stolthet att det är kul att 
ha möjlighet att få göra ett bra jobb ute 
hos kunderna.”

”DET LOCKADE ATT FÅ JOBBA PÅ GKS SÄTT”

I MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN FÅR GK HÖGA VÄRDEN

CHRISTIAN:  
”Jag är stolt över att jobba på GK och fått 
ha möjligheten att få vara med på resan de 
senaste 12 åren och framöver! Nöjdhet för 
mig är inte att sitta nöjd, utan att hela tiden 
sträva efter att utvecklas och anta nya 
utmaningar – vilket ständigt pågår på GK. 
Det är en fråga om att VILJA och våga!”

Vad betyder 
orden nöjdhet 
och stolthet  
för dig?

”DET ÄR ROLIGARE ATT NÅ MÅLEN 
TILLSAMMANS”

”DET MESTA HANDLAR OM SUNT FÖRNUFT”
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Lokalt och globalt 
samhällsengagemang
Vi eftersträvar att vara en ansvarsfull
och engagerad samhällsaktör i de
lokala sammanhang där vi verkar.
I enlighet med våra etiska riktlinjer
prioriteras samhällsinitiativ med
koppling till vår verksamhet, god
hälsa, och ren miljö. Vi ska även 
stimulera till rekrytering och 
kompetensutveckling i branschen. 

Som samhällsaktör bidrar vi till miljö- 
vänlig och grön konstruktion samt drift
av fastigheter. Med begreppet miljö i
fastigheter avses alla miljöfaktorer som
alla våra teknikområden kan ha en
inverkan på. Vi vill även vara en bety-
dande aktör för branschorganisationer,
lokala miljöer, skolor och utbildningar,
t.ex. genom att ta ansvar, bidra med
utbildningsresurser och anställa lärlingar. 
Vad vi gör idag påverkar nästa generation 
men också vår omvärld här och nu. Med  
utgångspunkt i vår kärnverksamhet 
finns goda förutsättningar att bidra till 
de samhällen där vi är verksamma. 

Vårt engagemang i branschens 
skolor
Genom vår branschorganisation Svensk 
Ventilation samt arbetsgivarorganisation 
Installatörsföretagen är vi delaktiga i 
branschens skolor och nätverk. Vi är 
engagerade i landets lokala yrkesskolor 
genom att vara på plats och bidra till 
skolans och utbildningens framtida 
utveckling. Engagemanget skapar en 
bro mellan utbildning och näringsliv där 

vi ser möjligheter till att skapa goda  
relationer i ett tidigt stadie i ungas yrkesliv. 

Sweden Green Building Council
Sweden Green Building Council (SGBC) 
är ett nätverk och en medlemsförening 
som är öppen för alla företag inom den 
svenska bygg- och fastighetssektorn 
samt offentliga organisationer. Vår värld 
står inför stora utmaningar, och inspiration 
och erfarenhetsutbyte mellan aktörer 
inom samma bransch kommer därför 
bli ännu viktigare, inte minst för att nå 
de globala hållbarhetsmålen. SGBC 
erbjuder verktyg och utbildning i miljö-
certifiering av byggnader, stadsdelar 
och anläggningsprojekt och arbetar för 
en god bebyggd miljö med långsiktiga 
lösningar. Som medlem är vi med och 
påverkar och främjar en hållbar 
byggnadsutveckling. 
www.sgbc.se. 

Ronald McDonald Hus
Stiftelsen Ronald McDonald Barnfonds 
filosofi grundar sig på att man anser 
att barn som behöver vård, också läker 
bättre och mår bättre, då de under sin 
vistelse på vårdinstitution samtidigt får 
vara nära sin familj. Därför stödjer vi 
huset i Lund, där barn som är i behov 
av vård på sjukhus som ligger långt 
från sitt eget hem, kan bo med hela sin 
familj. Ronald McDonald Hus ska vara 
så nära ett riktigt hem som möjligt och 
barnen får hjälp med läxor och lärare 
under sin vistelse. Vi vill att Ronald 

McDonald Hus ska ha de bästa förut-
sättningarna för dessa barn, och stöttar 
därför med vår kunskap och resurser för 
en god inomhusmiljö.  
www.lund.ronaldmcdonaldhus.se. 

Idrott
Idrott förenar familjer med olika bakgrund 
och bidrar till god hälsa och socialt 
umgänge, och vi tycker det är viktigt 
med engagemang i lokala föreningar 
och stöttar det arbete dessa föreningar 
gör för staden och invånarna. Sport- 
engagemang som delas med andra 
företag ger även möjlighet att träffa 
andra affärskontakter i annat forum än 
mötesrummet, ett forum där människan 
och relation går före företaget och 
produkten.
 
Röda Korset
GK Gruppen arbetar för en hållbar 
utveckling utomlands i samarbete med 
Röda Korset. Genom GK Gruppen är 
vi med och stödjer projektet ’Vatten 
och sanitet i Libanon’. För snart sex 
år sedan startade konflikten i Syrien 
och sedan dess är många miljoner 
människor på flykt och i stor nöd. I  
Libanon bor just nu två miljoner flyk-
tingar, många från Syrien. Vatten och 
sanitet, latriner och hygien, tillsammans 
med psykosociala insatser, är Röda 
Korsets viktigaste uppgifter på plats i 
Libanon idag. 
www.gk.se, www.redcross.se.

Vi är engagerade i landets lokala yrkesskolor genom att vara på plats och bidra till skolans och utbildningens framtida utveckling.

Vi stöttar lokala idrottsföreningar.
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Vi vill erbjuda våra kunder ett hållbart val och vara en trygg 
och ansvarsfull samarbetspartner till våra leverantörer. 
Det är viktigt för oss att vi följer våra etiska riktlinjer och 
ILO:s åtta kärnkonventioner kring mänskliga rättigheter 
och motverkande av korruption.  

De mänskliga rättigheterna gäller alla människor och ligger till 
grund för olika slag av internationella överenskommelser. De 
åtta kärnkonventionerna preciserar rättigheterna inom arbets-
livet och handlar bland annat om rätten att organisera sig 
fackligt och motverkande av diskriminering. Genom svensk 
arbetsmiljölagstiftning arbetar vi ständigt med dessa frågor 
och det är därför lika viktigt att de leverantörer och under- 
entreprenörer vi anlitar gör detsamma. 

Motverka korruption
Våra etiska riktlinjer tar upp våra värderingar och beskriver även 
hur vi motverkar alla former av korruption. Korruption stjälper 
gott arbetsklimat och motverkar tilliten inom och mellan 
företag och samarbetspartners. Vi arbetar därför kontinuerligt 
med att säkerställa att vi upprätthåller de ställningstaganden 
som tagits fram i våra etiska riktlinjer. Inom företaget ska vi 
uppträda med respekt och integritet gentemot affärspartners, 
kunder, leverantörer, kollegor och andra vi kommer i kontakt 
med, och företagets chefer har ett särskilt ansvar att främja 
öppenhet, lojalitet och respekt. Inga fall av korruption inom 

Etik och hållbara inköp
vårt företag har hittills kommit till vår kännedom. 

Genom vår branschorganisation Svensk Ventilation tar vi 
del av de etiska regler som tagits fram för samhällsbyggnads-
sektorn, där reglerna bland annat syftar till konkurrens och 
likabehandling av företag eller annan aktör, samt stimulera till 
att uppfylla samhällets förväntningar. 

Krav på leverantörer och partners
Vi ställer krav på att våra leverantörer och samarbetspartners 
lever upp till både miljökrav, ILO:s konventioner samt våra 
etiska riktlinjer, för att aktivt arbeta för hållbara inköp. På vår 
hemsida kan man som leverantör hitta information om våra 
krav, både för egenkontroll och mänskliga rättigheter. I egen-
kontroller beskriver leverantören själv sitt arbetssätt, och bifogar 
tillsammans med anmälan samtliga underlag vi kräver. Det 
finns fortfarande mer att göra, och vi kommer därför under 
2018 att påbörja ett arbete för att förtydliga vårt ställnings- 
tagande. Vi kommer att identifiera de mest kritiska områdena 
för att hitta relevanta frågeställningar för att bättre kunna följa 
upp våra leverantörer och vilka krav de ställer i sina led. En 
ytterligare åtgärd för att i tidigt skede uppmärksamma fall av 
intressekonflikter eller mutbrott, har vi för avsikt att skapa ett 
visselblåsar-system där medarbetare och andra intressenter 
kan anmäla misstankar om beteenden eller ageranden som 
bryter mot våra egna etiska riktlinjer och värderingar.  

Inom företaget 
ska vi uppträda 
med respekt 

och integritet gentemot 
affärspartners, kunder, 
leverantörer, kollegor och 
andra vi kommer i kontakt 
med, och företagets chefer 
har ett särskilt ansvar att 
främja öppenhet, lojalitet 
och respekt. Hållbarhetsredovisningen 2017 för Gunnar Karlsen Sverige 

AB är företagets första hållbarhetsredovisning. Den utgår från 
de lagstadgade regler som gäller enligt ÅRL (1995:1554). 

Hållbarhetsredovisningens omfattning och 
avgränsning
Gunnar Karlsen Sverige AB hållbarhetsredovisning för verk-
samhetsår 2017 omfattar bolaget Gunnar Karlsen Sverige AB, 
och inga andra bolag. 

Om hållbarhetsredovisningen
Hållbarhetsområden
De betydande hållarbetsområdena som redovisas i håll-
barhetsredovisningen speglar de områden Gunnar Karlsen 
Sverige AB har funnit som mest betydande under 2017. 
Hållbarhetsområdena definierades genom att Gunnar Karlsens 
ledning inom ramen för ISO 26000 prioriterade de relevanta 
hållbarhetsfrågor och hållbarhetsområden som bolaget verkar 
inom, samt utifrån 2017 års miljöutredning vid implementering 
av ISO 14001:2015.

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

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2017 på sidorna 4-27 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbar-
hetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av håll-
barhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-

ning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt  
uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Malmö den 14 maj 2018
Ernst & Young AB

Thomas Swenson
Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
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LEDANDE OCH HÅLLBARA 
LÖSNINGAR  

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

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

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

GK Sverige ägs av Gunnar Karlsen AS med säte i Oslo, Norge. 
GK-koncernen har drygt 3 000 medarbetare och en omsättning på 
över 6 miljarder.


