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Ännu ett händelserikt år har passerat – ett år fyllt av 
nya globala trender. Klimathotet har gjort sig starkt 
påmint detta år, och för att minska miljöpåverkan ser vi 
en pågående och omfattande omställning i samhället 
gällande frågor om urbanisering och digitalisering. 
Jag ser detta som något positivt. Med vår kompetens 
och drivkraft inom vårt fält kan vi aktivt bidra till 
hållbarhetsdebatten och komma med lösningar. Vi kan 
helt enkelt vara med i kampen om ett bättre samhälle!   

2019 på GK har också uppvisat ett stort medarbetarfokus. 
Detta innefattar att se till att GK är en bra plats för våra 
anställda att arbeta och trivas på, men också att visa upp GK 
som en attraktiv arbetsplats för potentiella nya medarbetare 
i branschen. Mycket glädjande kan vi konstatera att 2019 
uppvisar den lägsta personalomsättningen vi haft på GK och 
dessutom en fantastisk frisknärvaro. Jag är mycket nöjd med 
detta resultat och ser fram emot vad 2020 kommer utvisa.  

Trots en mycket tillfredsställande resultatutveckling 
inom de flesta teknikområden, har vi på grund av ett antal 
nedskrivningar i några projekt och en del strukturella 
kostnader dock inte nått vårt önskade resultat inom vår 
VS-verksamhet (Värme och sanitet). Vi kommer under 2020 

aktivt jobba med att vända detta resultat till det bättre, och 
jag hoppas kunna ge glädjande nyheter längre fram under 
året.

För att som bolag få en tydligare riktning och identitet, 
påbörjade vi även under 2019 ett omfattande arbete med 
att ta fram en ny strategi för bolaget som lanserades i mars 
2020. Vi kallar den G-kraft, och hoppas på att dess riktlinjer 
kommer leda till ett mer enat GK som alla kan stå för. Genom 
att fokusera på vår omvärld och dess trender samt göra 
verksamheten mer framtidsinriktad kommer du som kund att 
alltid få den lösning du efterfrågar och du som medarbetare 
ett ytterligare stöd i ditt arbete. Tillsammans stärker vi Gunnar 
Karlsen som varumärke i Skandinavien!

När vi nu lagt 2019 bakom oss kan vi konstatera att det 
blev ett år med hög tillväxt och friska och nöjda medarbetare 
vilket ger oss goda förutsättningar för framtiden. Jag ser 
fram emot ett spännande 2020 tillsammans med kunder och 
medarbetare där vi fortsätter vår resa mot att skapa hållbara 
lösningar för ett hållbart samhälle. 

Stockholm i februari, 2020
Göran Krawe, VD. 

GÖRAN HAR ORDET: 

Ett 2019 i hållbarhetens 
tecken

Mycket glädjande 
kan vi konstatera att 

2019 uppvisar den lägsta 
personalomsättningen vi  
haft på GK och dessutom  
en fantastisk frisknärvaro.”
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GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

G-Kraft: strategin mot ett GK för alla
GK har gått från ett litet lokalt ventilationsföretag startat 
för snart 60 år sedan i Oslo till en ledande totalteknisk 
entreprenör i Skandinavien. För att ge rätt förutsättningar 
för att bygga ett internationellt GK med gemensamma mål 
och ambitioner, startade vi under det gångna året förarbetet 
för vår kommande koncernövergripande strategi, G-kraft, 
som kommer pågå fram till år 2025. Med strategin hoppas vi 
kunna skapa en tydligare identitet, riktning, värdegrund, mål 
och mening för GK som koncern.

Långsiktig hållbarhet för en bättre framtid
Vi har haft ett fortsatt lärorikt år med vår miljöcertifierade 
organisation där fokus har legat på att nå och kommunicera 
våra miljömål samt nå god datakvalitet. I arbetet med 
detta har vi sett behovet av ytterligare styrmedel och 
justeringar av policys, implementering och uppföljning, 
och trots kvarstående utmaningar har vi med ett breddat 
kompetensområde tagit oss närmre ett mer hållbart GK.
 

Tre fokusområden 
under 2019

Arbetsmiljö och medarbetare är a och o
Vi tror att grunden för ett framgångsrikt arbete bygger på att 
medarbetare trivs och mår bra på sin arbetsplats. Därför har vi 
sedan 2018 aktivt arbetat med att skapa en bra onboarding-
process och interna utbildningar för våra medarbetare för 
att bidra till goda rutiner och utvecklingsmöjligheter. Vår 
frisknärvaro och vår minskade personalomsättning vittnar om 
att vi nått långt och att vårt arbete gett ett positivt resultat!
Lika viktigt som allmän trivsel och välmående, är också vikten 
av en trygg och säker arbetsplats. För att se till att alla våra 
medarbetare känner sig trygga på GK, introducerade vi i år 
en säkerhetsvecka som fokuserade på att se över våra rutiner 
och arbetsmetoder samt utbilda våra medarbetare inom 
säkerhet. Vår målsättning är att ha noll arbetsplatsolyckor på 
våra arbetsplatser per år, och med hjälp av vårt medlemskap 
i organisationen Håll Nollan jobbar vi för att uppnå det. I vårt 
kontinuerliga arbete för en bättre fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö kommer vi därför att fortsätta arrangera dessa 
säkerhetsveckor – för att alla ska känna sig trygga på jobbet.

NYCKELTAL 2019 2018 2017

Nettoomsättning, MSEK 1 465 1 309 1 227

Rörelseresultat efter finansiella poster, MSEK 65 64 31

Årets resultat, MSEK 11 29 17

Rörelsemarginal, % 4,3 4,8 2,5

Avkastning på eget kapital, % 35,3 40,5 24,6

Soliditet, % 36,8 36,1 32,5

Medelantal anställda 481 492 534

Varav kvinnor/män, % 11/89 10/90 10/90

Nettoomsättning MSEK

1 465
Medelantal anställda

481
Andel anställda – kvinnor

11,8%

GK RÖR AB

NYCKELTAL 2019 2018 2017

Nettoomsättning, MSEK 386,2 334  165

Rörelseresultat efter finansiella poster, MSEK -42,4 -10 -1

Årets resultat, MSEK 0,8 0 0

Rörelsemarginal, % -11,6 -3,1 -0,1

Avkastning på eget kapital, % -468,3 2,3 -16,2

Soliditet, % 5,3 5,6 10,1

Medelantal anställda 215 176 150

Varav kvinnor/män, % 6/94 7/93 5/95

Nettoomsättning, MSEK
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Medelantal anställda

215
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6,5%
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Vilka är vi? 
Koncernen med medarbetarna i fokus 
Gunnar Karlsen startades i början på 60-talet av två 
entreprenörer vars vision var att ge människor ett bättre 
inomhusklimat. Resan mot målet har varit framgångsrik och 
företaget levererar idag innovativa och hållbara lösningar inom 
ventilation, byggnadsautomation, rör, kyla och rådgivning. 
GK har genom åren utvecklats till att bli en av de största 
totaltekniska leverantörerna och servicepartners i Norden, 
med tekniska installationer i alla typer av byggnader.

Gunnar Karlsen är ett familjeägt företag med kontor i 
Norge, Danmark och Sverige. Koncernen består av 3500 
anställda och huvudkontor och koncernledning finns i Oslo. 
Den familjära atmosfären genomsyrar hela organisationens 
verksamhet då vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete i 

samverkan med en tydlig ansvarsfördelning i alla våra projekt. 
Vi ser detta som ett riktigt framgångsrecept som dessutom 
ger resultat – GK har en omsättning på över 6 miljarder SEK.

Hållbara byggnader som klarar tiden
Som totalteknisk leverantör ser vi till att en byggnad fungerar 
optimalt under hela sin livslängd. Vi arbetar med allt från 
rådgivning och projektering till service och installation – från 
start till finish helt enkelt!

Ambitionen är att alltid arbeta långsiktigt i våra uppdrag; 
vår personal inom respektive teknik- och affärsområde 
arbetar tillsammans för att möta de behov som finns på 
marknaden och på så sätt erbjuda lösningar som ger största 
möjliga nytta.

KYLA
GK designar, levererar och monterar behovsanpassade kylanlägg-
ningar samt utför service och underhåll på befintlig utrustning. Vi 
erbjuder lösningar som ger energioptimering för alla installationer.

RÅDGIVNING
Vi har energirådgivning integrerad i hela vår verksamhet och inom 
samtliga teknikområden. Inom vår rådgivningsverksamhet arbetar 
arbetsmiljöingenjörer, miljövetare, ingenjörer och mättekniker 
med målet att skapa ett bättre inomhusklimat för alla miljöer, 
och vi är experter på att hitta lösningar för driftsoptimering och 
energieffektivisering på kort och lång sikt.

VENTILATION
En välfungerande ventilation är a och o i att skapa ett 
passande inomhusklimat och bra luft. Vi levererar anpassade 
ventilationsinstallationer både till nya och befintliga byggnader. 
Arbetet anpassas till de regler som gäller för varje fastighet och 
målet är alltid att nå lägsta möjliga driftskostnader.  

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

BYGGNADSAUTOMATION 
I dagens moderna byggnader fungerar automationslösningar som 
”hjärnan” i byggnaden och samverkar mellan de olika tekniska 
områdena. Vi erbjuder byggnadsautomation både som en enskild 
tjänst och som en del av vårt utbud inom nybyggnation och 
befintliga byggnader. Vi kallar det TotalTeknisk entreprenad (TTE) 
och TotalTeknisk service (TTS). Våra kunder kan på så sätt arbeta 
med webb-baserade automationslösningar för drift av tekniska 
installationer i sina byggnader.

VÅRA TEKNIKOMRÅDEN
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G-KRAFT: 

Tillsammans stärker vi 
GK som varumärke i 
Skandinavien
I takt med att vår föränderliga marknad erbjuder ny 
teknologi och stora miljöutmaningar, ser vi att vi inom 
organisationen behöver vara fortsatt lyhörda och 
innovativa för att få möjlighet att påverka. Därför började 
vi på GK under 2019 ta fram en ny koncernövergripande 
strategi för hållbarhet som vi kallar G-kraft. Syftet? Att i 
vår dagliga drift och rent strategiskt visa upp ett enat GK 
som växer. 

GK är idag en av de största aktörerna i den skandinaviska 
byggbranschen. Men det har inte alltid varit så. Från att för 
60 år sedan vara ett litet lokalt ventilationsföretag i Oslo 
har vi vuxit till att bli en ledande totalteknisk entreprenör i 
Skandinavien. Vi har köpt upp fler än 70 verksamheter och 
därigenom säkrat en stark position på marknaden. Det är 
något vi är väldigt stolta över.

Ett varumärke som alla kan stå för
Vår fortsatta tillväxt innebär dock ett större krav på oss att ha 
ett tydligt varumärke och renodlat syfte med vår verksamhet. 
Med G-kraft skapar vi en identitet, riktning, värdegrund, mål 
och mening för GK som koncern. Vi hoppas att strategin 
ska bidra till en ökad lönsamhet och ett starkare och mer 
konkurrenskraftigt varumärke. Tillsammans med alla våra 

anställda är vår målsättning också att G-kraft ska bidra till ett 
bättre internt samarbete mellan våra teknikområden genom 
att prioritera ledarskap, medarbetarskap och ett mer proaktivt 
arbete med alla våra kunder.

Hur kom G-kraft till? Jo, genom en gemensam 
utgångspunkt och vilja att arbeta mot samma mål och 
riktning. Tidigt i arbetet konstaterades att koncernens tre 
länder hade en samsyn kring företagets styrkor, brister och 
utvecklingsområden. Genom konsultstöd, djupintervjuer, 
strategigrupper, referensgrupper och involvering över 
kompetenser, teknikområden och länder arbetade vi sedan 
under större delen av 2019 med att sätta ihop G-kraft – 
strategin för varumärket som alla kan stå för.
 
Gemensam grund för hållbarhet
Under arbetets gång har det gjorts tydligt att GK ska 
positioneras som ett företag som finns för generationer 
framöver, med en gemensam kultur och värdegrund och att 
våra handlingar är betydelsefulla och skapar mening. Här 
finns en tydlig ambition: GK ska stå för ett hållbart samhälle, 
ett samhälle där miljö och människa samverkar och där GK 
håller vad de lovar. G-kraft som strategi är utformad att gälla 
fram till 2025 och vi ser fram emot att se vad den resulterar i 
för verksamheten, både internt och externt.

G-kraft kommer att ha mycket större fokus 
på klimat, energi och människor. Det vi kallar 
hållbarhet. Det blir viktigt för oss att skapa ett 

mer attraktivt GK som verkligen betyder något och som 
gör skillnad. För alla som jobbar här, våra kunder och  
för samhället.”
Koncernchef, Kim Robert Lisö
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Kommunikation som 
utvecklar

De viktigaste trenderna i 
branschen:
•  Teknologi: ”smarta byggnader” och 

nya tekniker som Internet of Things, 
artificiell intelligens, maskininlärning, 
prediktiv analys, Virtual Reality, 
autonoma verktyg och maskiner.

•  Klimat och miljö: 
samhällsomställning i en 
hållbar riktning med minskad 
miljöbelastning genom smarta 
lösningar.

•  Millennials och Generation Z:  
de har vuxit upp med digitaliseringen 
och ställer som kunder och 
anställda krav på djupare mening, 
företagskultur och personlig 
utveckling. 

Kundernas behov:
•  Utvecklat internt samarbete mellan 

olika verksamhetsområden och 
säkrad leveranskapacitet.

•  Långsiktigt tänkande medarbetare 
som driver utvecklingsarbetet framåt.

•  Lyhördhet för önskemål genom ökad 
närvaro.

•  Ökad proaktivitet och nya energi-
förbättrande förslag.

För att identifiera våra förbättringsområden och följa upp på våra åtaganden 
ser vi på GK till att hålla en god dialog med våra intressenter. GK:s främsta 
intressenter är våra medarbetare och kunder, myndigheter, samarbetspartners, 
ägare, leverantörer och branschorganisationer.

Medarbetarnas behov:
•  Tydlig riktning och mål som ger 

mening och bygger ett enat GK.
•  Prioriterat ledarskap som 

kompetensområde och säkrad 
kompetensförbättring i alla led.

•  Bibehållen familjeföretagsanda 
där alla samarbetar och hjälper 
varandra.

•  Nyttja och mobilisera GK:s 
vilja och mål på ett hållbart och 
långsiktigt sätt.

IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
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Identifiera, åtgärda och följa upp
GK har en proaktiv riskhantering vilket betyder att vi 
agerar förebyggande kring potentiella risksituationer 
inom organisationen. Vårt dokumenterade arbetssätt 
för riskhantering innefattar en initial riskidentifiering och 
bedömning följt av lämpliga åtgärder och uppföljning.   

Riskidentifieringen sker i huvudsak genom riktade 
SWOT-analyser, intressentanalyser och platsanalyser på 
projekt. Riskbedömningen hanteras via bedömningsgrupper 
som utgår från riskens potentiella påverkan, omfattning och 
rådighet. Riskerna hanteras i huvudsak genom riskanpassade 
processaktiviteter med tillhörande rutiner och instruktioner 
samt genom förebyggande åtgärder på riskplatsen.

En förteckning över verksamhetens identifierade risker 
finns tillgänglig för samtliga medarbetare på vårt intranät. 

Granskningar visar engagemang och gott resultat
Bygg- och anläggningsbranschen har på senare år 
fått särskild granskning av Arbetsmiljöverket och 
Diskrimineringsombudsmannen gällande frågor om 
riskhantering. Detta för att säkerställa att rutiner och riktlinjer 
för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier finns på plats i alla delar av verksamheten. GK 
har under alla inspektioner varit utan anmärkningar, och 
dessutom fått beröm för våra goda rutiner och riktlinjer för 
riskhantering. 

På GK arbetar vi ständigt med att förbättra arbetsmiljön 
för våra anställda. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla 
våra goda rutiner som tillser att vi är en ansvarstagande 
arbetsgivare – en där jämställdhet och arbetsplatser fria från 
trakasserier är en självklarhet. 

GK och riskhantering

IDENTIFIERADE FOKUSOMRÅDEN FÖR RISKHANTERING

Miljö
  Utsläpp från fossila bränslen i samband med 

transporter är en betydande miljöaspekt för GK.  
Genom att optimera transportsätt och transport-
vägar kan vi förhindra att inga onödiga utsläpp 
genereras.  

   En betydande del av GK:s miljöpåverkan 
kommer från inköpt material. Att förbättra kunskapen 
om leverantörer genom att kartlägga och förtydliga 
miljörelaterade krav är en förutsättning för att 
minimera risker i inköpsledet.  

   Vår bilportal för tjänste- och servicebilar inne-
håller ett stort utbud energisnåla fordon. Utsläppen 
för fordonen följs upp kvartalsvis och analyseras 
utifrån intensitetsmått. Under 2020 kommer ett 
koldioxidtak med successiv årlig minskning träda i 
kraft, för att öka incitamentet att välja en resurssnål bil.

   Alla potentiella leverantörers miljö- och hållbar- 
hetsarbete granskas genom vår leverantörsbedöm-
ning. Vi styr mot att endast nyttja avtalsleverantörer.

Medarbetare och sociala förhållanden
  Vi arbetar aktivt för att förebygga risker för fysisk  

och psykosocial ohälsa och hög personalomsättning.  
Genom en tydlig värdegrund och etablerade 
rutiner och processer hoppas vi minimera risker 
för fysiska skador, kränkande särbehandling 
såsom diskriminering och sexuella trakasserier, 
för att på så sätt attrahera och behålla kompetent 
personal och underentreprenörer. Detta gör vi bl.a. 
genom att vara medlem i det branschövergripande 
samverkansprojektet Håll Nollan.

   Utöver detta har vi även ett internt forum 
för hälsa, miljö och säkerhet, vars syfte är att 
utveckla och förbättra vårt arbete inom fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Risk för psykosocial ohälsa 
förebyggs även genom våra ledarskapsprogram 
och interna utbildningar. GK Whistle är vår 
anonyma visselblåsarfunktion som kan nyttjas vid 
felaktigheter i vår arbetsmiljö eller avvikelser mot 
våra etiska riktlinjer.

Affärsetik
  Genom att hålla ett öppet affärsklimat och följa 

tydliga etiska riktlinjer kan vi minska risken för 
inblandning i mutor, kriminella handlingar eller 
andra typer av korruption såsom svågerpolitik och 
uppgjorda kontrakt.

   I syfte att upptäcka allvarliga oegentligheter 
på GK nyttjas GK Whistle (se ovan). Det kan 
exempelvis gälla misstankar kring ekonomisk 
korruption, trakasserier, diskriminering, säkerhets-
risker och miljöbrott. Genom att ge möjligheten 
att anmäla oegentligheter ökar möjligheten för oss 
på GK att upptäcka och åtgärda dem på ett tidigt 
stadium och gör att vi som företag kan säkerställa 
att våra etiska riktlinjer efterlevs.

Mänskliga rättigheter
  Med ökad granskning, kravställning och 

kommunikation med våra leverantörer minskar vi 
risken för brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Risken förkommer framförallt i leverantörsleden när 
det gäller styrning, kontroll och uppföljning.

   GK har en uppförandekod som gäller för 
samtliga leverantörer och underentreprenörer. 
Under 2020 ska uppförandekoden tillsammans med 
leverantörsbedömningen även utreda leverantörens 
insyn och arbete längre ned i leverantörsledet. Även 
här uppmanar vi att nyttja GK Whistle (se ovan) om 
oegentligheter uppstår.

GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2019  •  13  



 14  •  GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2019 GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2019  •  15  

Våra övergripande 
målsättningar
Utsläpp av växthusgaser, 
linjära kretslopp, arbetsskador 
och psykosocial ohälsa 
fortsätter utmana vår vardag. 
Genom att systematisera 
arbetet kan vi planera, 
genomföra, följa upp och 
förbättra resultatet av våra 
insatser. Tillsammans mot ett 
mer hållbart samhälle. 

Persontransporter som gör 
skillnad
På GK är bilresor dessvärre en förut-
sättning för verksamhetens drift och 
effektivitet, och antalet körda kilometer 
påverkas av våra kunders geografis-
ka läge. Utöver bilar nyttjas taxi och 
flygresor för att ta sig till kunder och till 
interna möten/resande för internt bruk.

Under 2019 hade vi som målsättning 
att minska den totala mängd utsläpp 
från trafiken med 3% jämfört med 
föregående år, vilket har visat sig vara 
en tuff utmaning. Trots att fordonen i 
sig släpper ut mindre per kilometer så 

ökade flygens, taxiresornas och bilarnas 
sammanlagda utsläpp mot föregående 
år med 12 %. På grund av GK:s fortsat-
ta behov av persontransport via bil och 
flyg, kommer vi att sträva mot att ändra 
på detta.

 
Behov av styrning
GK har ett avtal med SJ som syftar till 
att förenkla nyttjandet av tågresor för alla 
medarbetare. Detta resulterade i 2019 
som basår med 39 669 km tågresor. 
På grund av den omfattande verksam-
hetsutvecklingen som sker i Norge och 
avsaknad av attraktiva resealternativ till 

Oslo där GK:s huvudsäte ligger, har  
förutsättningarna för minskat flygande 
varit ofördelaktiga under 2019.

Antalet bonusbilar såväl som dess 
budget har ökat från föregående år. 
Bilpolicyn har utvecklats med en 
utsläppstrappa för personbilar, som 
sätter ett tak på nya bilars CO2-värden 
och som ska löpa fram till 2025. För 
att säkerställa utfasningen av redan 
befintliga personbilar som överskrider 
maxtaket, har en utfasningsplan tagits 
fram. Dessa styrmedel kommer att  
träda i kraft under 2020, efter de  
senaste WLTP-värdena.

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Minskade utsläpp från persontransporter. Med utsläpps-
reduktionsmål styr vi mot minskat resande och en effektivare 
bilpark. 

Vi hjälper våra kunder att minska 
sin onödiga energiförbrukning 
och är därför med i idéstadiet till 
ny eller befintlig produktion. Våra 
energimål består av registrering av 
energiavvikelser, energiutredningar 
samt enkla energibesparande 
åtgärder i vår serviceverksamhet, så 
kallade Quick Fixes. 

Vi har med god marginal nått målen för 
energiavvikelser och –utredningar; ett 
glädjande besked som visar på vikten 
av att integrera energimål den dagliga 
verksamheten. Dessvärre har vi inte 
ännu nått målet för Quick Fixes, men vårt 
arbete med att förenkla och förtydliga 
vikten av dessa mål för vår verksamhet 
fortsätter in i 2020. 

Köldmedia byts mot restprodukt 
GK Syd har under året arbetat med 
företaget Svenska Skogsplantor för att 

byta ut gamla kylaggregat i ett frysrum 
där stora mängder skogsplantor förva-
ras. GK rekommenderade en CO2-an-
läggning som är både kostnadseffektiv 
samt gynnsam för miljö och energi. Ett 
kylaggregat med 2 kompressorer och en 
effektiv rumsstyrning håller en konstant 
temperatur på -4°C i frysrummet.

Den befintliga anläggningen bestod 
av tre separata system med 3x20 kg 
köldmedia av en äldre typ som hade ett 
GWP-värde* på 2922. Den nya anlägg-
ningen innehåller istället CO2 som har 
ett GWP-värde på 1. Det innebär att  
klimatpåverkan av de gaser som 
använts minskat från ursprungliga 235 
320 kg CO2e till 40 CO2e. Koldioxiden 
som användes är dessutom en restpro-
dukt som tillvaratagits från industripro-
cesser. 

Stora vinster för miljön
Utöver de uppenbara miljövinsterna för 

*GWP-värde: Global Warming potential anger hur 
kraftfull en växthusgas är. Utgångspunkten är CO2 
som har GWP-värde 1.

Svenska Skogsplantor av ett reduce-
rat GWP-tal finns även fler vinster att 
lyfta. De nya kompressorerna är mer 
energieffektiva och innehåller intelligent 
styrningsteknik vilket inte bara resul-
terar i en lång livslängd och mindre 
underhållsarbete, det reducerar även 
energiförbrukningen ytterligare. Sam-
manlagt ger det en total besparing av 
energiförbrukningen på ca 30% jämfört 
med tidigare.  

Denna kylanläggning är av typen 
Transkritisk CO2-teknik, och har börjat 
konkurrera ut ammoniak-anläggningar 
för isbanor. Tekniken har funnits sedan 
2002 och dominerar marknaden inom 
livsmedelsbutiker sedan 10 år tillbaka.

ENERGIMÅL SOM EFFEKTIVISERAR OCH BESPARAR
MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Energieffektivisering. Vi erbjuder energirådgivning till våra 
kunder och mäter våra energieffektiviserande insatser.

Det vi i Sverige konsumerar har en 
betydande roll för våra utsläpp och 
globala påverkan. Därför påbörjade 
GK under året ett flertal initiativ 
för att styra mot en mer hållbar 
produktion och konsumtion.

Vi har tagit fram en hållbarhetspolicy 
med syfte att utifrån ett hållbarhets-
perspektiv styra verksamhetens övriga 
policys och bestämmelser. Med hjälp av 
detta system ska hållbarhetsaspekter 
integreras i fler policys och rutiner.

Inköp mot minskad 
miljöbelastning
GK:s ambition under 2019 var att ta 
fram en heltäckande inköpspolicy 
för att styra inköpen mot minskad 
miljöbelastning. Ett stort antal inköp 
kartlades och granskades för att hitta 
områden där effekt kan nås genom 
enkla åtgärder. Resultatet blev ett 

förslag på två nya policys som träder 
i kraft under 2020. Den första var en 
inköpspolicy för projektspecifika inköp, 
dvs. inköp riktade mot leverantörer 
och underentreprenörer. Den andra 
var en policy för omkostnadsinköp 
som omfattar både leverantörer 
och produkter. Vi ser fram emot en 
ökad medvetenhet i inköpsledet och 
förbättrad miljöprestanda som ett 
resultat av dessa nya policys.

Leverantörsbesök med syfte att 
påverka
Under året besökte vi sju av våra största 
leverantörer med verksamhet i Sverige 
för att revidera deras verksamhet 
utifrån vår leverantörsbedömning och 
uppförandekod. Besöken var mycket 
intressanta och vägledde oss till 
utformningen av vårt framtida arbete. 

Utvärderingen som följde platsbe-
söken visade en liten risk för förekom-

mande oegentligheter i det första ledet i 
leverantörskedjan. Vi identifierade dock 
behovet av att införa en systematisk 
arbetsprocess kring kontroll och upp-
följning av leverantörernas efterlevnad 
av uppförandekoden. Besöken visade 
också att det finns ett behov hos våra 
leverantörer att öka kompetensen samt 
tilldela mer tid, resurser och aktörer till 
området.

Leverantörsbedömningen utvärde-
rades med stöd i kompetenshöjande 
insatser om företagens ansvar för 
mänskliga rättigheter. Vår utökade 
bedömning av kritiska frågor hos våra 
leverantörer ger oss möjlighet att kunna 
ställa ökade kundkrav, skapa djupare 
samarbeten och få ökad insyn i alla led. 
Målsättningen är att kunna identifiera 
negativ påverkan och skapa förutsätt-
ningar för förbättringsarbete. 

HÅLLBARHETSPOLICY FÖR KONSUMTION OCH PRODUKTION
MÅL 8 & 12: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT (8) SAMT HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION (12)
Hållbar konsumtion och produktion. Genom medvetna val kan vi förbättra arbetsvillkor 
och minska vår påverkan på miljön och klimatet.

Under 2018 blev vi ISO 14001-certifiera-
de. Detta innebär att vi med lednings- 
systemet i ryggen och ett fortsatt 
samarbete mellan avdelningar kan få 
kontinuitet i utförandet och uppföljning-
en av miljö- och hållbarhetsarbetet på 
alla nivåer i verksamheten. Det blir också 
enklare att ställa krav på oss själva och 
våra leverantörer, vilket leder till att vi 
ständigt kan förbättra vår verksamhet. 

Med vårt systematiska arbetsmiljö-
arbete, HMS-forum och medlemskapet 

i Håll Nollan har vi alltså implementerat 
ett flertal nya säkerhetsrutiner i vår verk-
samhet. Förbättringsarbetet fortsätter 
i Håll Nollan och tillsammans med två 
arbetsgrupper arbetar vi fram material 
och hjälpmedel som ska göra att vi får 
tryggare byggarbetsplatser. De grupper 
som vi representerar är skyddskläder, 
riskbedömningar och arbetsberedningar.
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Bra onboarding-process skapar 
samhörighet
För att öka trivseln, tryggheten och 
utvecklingsmöjligheterna för alla våra 
anställda och i nästa steg minska vår 
personalomsättning, har vi på GK 
utvecklat en strategi med fokus att sätta 
människans behov och kompetens i cen-
trum. Genom denna strategi har vi satsat 
på att skapa en bättre och tydligare 
process för onboarding där omhänder-
tagande, mentorskap, välkomstpaket, 
introduktionskurser och uppföljningar har 
blivit en större del av processen.

Sedan 2017 då personalomsättningen  
låg på 33 %, har vi arbetat hårt för att 
göra GK till en arbetsplats man vill trivas 
och må bra på. Vi tror på att lägga det 
största krutet på en förbättrad och 
gedigen onboarding för nyanställda, och 
resultatet 2019 visade en förbättring där 
personalomsättningen för GK Sverige 
låg på 19 % respektive 15 % för GK Rör. 

Under 2018 låg stort fokus på att 
skapa en gedigen onboarding, och vid 
en uppföljande enkätundersökning 2019 
om onboardingprocessen hos verksam-
hetens chefer, gav 89 % onboardingen 
det näst högsta eller högsta betyg. På 
motsvarande sätt instämde 79 % myck-
et eller helt i att verktygen hjälpt dem att 
strukturera sitt onboardingarbete. Kul 
tycker vi på GK! 

Vid en uppföljande enkätundersök-
ning 2019 om onboardingprocessen hos 
verksamhetens chefer, gav 89 % onboar-
dingen det näst högsta eller högsta betyg: 
onboardingen har förbättrats mycket eller 
fullt ut. Endast 67 % uppgav dock att de 
ofta eller i stor utsträckning använder våra 
checklistor, kurser, filmer och informatio-
nen på intranätet. Med förbättrade siffror 
har vi redan kommit en bra bit på vägen, 
men under 2020 kommer vi fortsatt att 

arbeta på vår strategi mot ett enat GK 
med låg personalomsättning. Här kom-
mer fokus ligga på att nå ut till chefer och 
medarbetare med information så att våra 
verktyg nyttjas fullt ut.

En trygg miljö lyfts i ny 
Säkerhetsvecka
Säkerhet och trygghet är grundläggande 
arbetsmiljöfrågor på GK, därför tillsattes 
under 2019 ett HMS-forum under 2019 
med representanter från GK:s olika 
verksamhetsområden. Forumet fick i 
uppdrag att för första gången någonsin 
planera och introducera en särskild 
Säkerhetsvecka på GK. De arbetade 
även med att ta fram rutiner och hjälp-
medel för att underlätta för verksam-
heten gällande arbetsmiljöfrågor såsom 
fysisk och psykisk ohälsa.

Temat för Säkerhetsveckan var  
”riskbedömning inom service och 
entreprenad” och innehöll utbildning-
ar i riskbedömning och rapportering 
av olyckor och tillbud i vår särskilda 
BIA-app. Varje avdelningschef fick i 
uppdrag att besöka en arbetsplats och 
göra fysiska riskbedömningar tillsam-
mans med sina medarbetare. Vi kan se 
från den inrapporterade statistiken att 
vi fortfarande behöver bli bättre på att 
uppmuntra rapporteringen av tillbuds 
och riskobservationer för att få ett bättre 
underlag för det förebyggande arbete.

Under säkerhetsveckan fick samtli-
ga anställda på GK även genomföra en 
e-utbildning i hälsa, miljö och säkerhet. 
Inför veckan gjordes en total översyn och 
bearbetning av alla dokument som avsåg 
riskbedömningar, olyckor, tillbud och 
säkerhet överlag. Uppdateringen resulte-
rade i en större tydlighet kring vilka säker-
hetsrutiner vi har och hur de fungerar.

Säkerhetsveckan kommer framöver 

att genomföras en gång per år, med  
olika teman inom HMS-området. På 
grund av svårigheter att nå ut till hela  
organisation med alla moment, kommer  
vi inför nästa Säkerhetsvecka att  
utvärdera våra insatser ordentligt för att 
se till att mer kunskap och engagemang 
når alla på GK.

En arbetsplats med hög 
frisknärvaro
Vad är det som gör att medarbetare mår 
bra och att frisknärvaron upprätthålls 
på en arbetsplats? Jo, genom ett ökat 
proaktivt arbete med vår företagshäl-
sovård, uppföljningsverktyg för sjukan-
mälning och ökat chefsstöd i form av 
förebyggande insatser och utbildningar 
för chefer och ledare, tror vi på GK. Vår 
målsättning är att ha en frisknärvaro på 
minst 96,5 %, och vi är övertygade om 
att friskfaktorerna består av att stärka 
närvarande ledarskap, förbättra rutiner 
och att skapa goda plattformar för  
kommunikation, omtanke och delaktighet. 
De utökade lagkrav som finns på orga-
nisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete 
har också bidragit till ett större fokus på 
frågorna i GK.

Vårt kontinuerliga arbete med frågan 
om frisknärvaro har resulterat i ett  
fantastiskt frisknärvarotal i GK Sverige.  
År 2019 nåddes målet om 96,5 % 
frisknärvaro, vilket är ett resultat att vara 
stolt över. I GK Rör landade resultatet 
på 94,12 %; en minskning från 2018 
då frisknärvaron låg på 96,12 %. Detta 
tyder på att vi kan sätta mer ambitiösa 
mål för att lyckas öka och bibehålla den 
hälsosamma arbetsplats vi har utvecklat. 
Vi ser fram emot ett fortsatt friskt och 
hälsosamt GK under år 2020!

EN ARBETSPLATS ATT TRIVAS OCH MÅ BRA PÅ
MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Noll skador. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, HMS-Forum och medlemskap i 
Håll Nollan vill vi ha noll skador i arbetet.

GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB GK RÖR AB

PERSONALOMSÄTTNING 2019* PERSONALOMSÄTTNING 2019*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2017 2018 2019
*Personal som har slutat *Personal som har slutat

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2017 2018 2019

Olycksfall

5
Tillbud

14

Färdolycksfall

25
Riskobservationer

14

TILLBUD OCH OLYCKSFALL 2019

GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

 Tillbud   Olycksfall   Riskobservationer   Färdolycksfall

2016 2017  2018   2019
0

5

10

15

20

25

30

35



GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2019 •  19   18  •  GK Sverige – Hållbarhetsredovisning 2019

Miljöutbildning för ökad 
förståelse
Det interna trycket på miljö- och 
hållbarhetskompetens ökar stadigt, 
vilket understryker behovet av en god 
förståelse för vad GK:s miljöarbete och 
konceptet hållbar utveckling innebär. 
Under 2019 lanserades därför en miljö-
utbildning för samtliga av GK:s medar-
betare. Målet var att öka kunskapen om 
naturens förutsättningar och frågor inom 
hållbarhet samt att möjliggöra för fler 
gynnsamma miljöåtgärder för våra kunder. 
En annan kurs hölls även för både nya 
och sedan tidigare anställda tekniker på 
GK, med syfte att öka kunskapen om 
hur de kan öka energieffektiviteten i våra 
servade byggnader. 

Kursen består av ett antal kunskaps-
frågor där 80 % rätt svar krävs för att 
bli godkänd. 34 % av våra medarbetare 
genomförde kursen under 2019, varav 
71 % blev godkända. I kursen för  
teknikerna deltog och godkändes 80 
%. Vår målsättning är att under 2020 
nå 100 % deltagande i kurserna, och 
kommer därför att fortsätta arbetet med 
att nå ut till medarbetare och avsätta tid 
för dem att utföra kurserna.

 
Miljöpris som främjar och 
inspirerar
För att främja en särskilt förtjänstfull 
insats inom miljö- och hållbarhetsom-
rådet under det gångna året, instiftade 
GK ett eget internt miljöpris på 10 000 
kr. Vår förhoppning är att insatsen ska 
leda till en bättre miljö genom proaktiva 
insatser eller förebyggande åtgärder 
som till exempel ämnesspecifik utbild-
ning eller produktutveckling. Vi hoppas 
också att instiftandet av detta miljöpris 
ska inspirera andra till att arbeta på ett 
mer hållbart sätt. GK vill tacka alla våra 
medarbetare för sina goda insatser mot 
en bättre och mer långsiktigt hållbar 
värld!

Årets vinnare av GK:s miljöpris 
2019: GK Syd
GK Syd har med god marginal arbetat 
flitigast med GK:s energieffektiviserings-
mål i kundernas fastigheter. Genom 
aktiva åtgärder och dokumentation har 
GK Syd bidragit stort till GK:s målupp-
fyllelse av registrerade energiavvikelser, 
genomförda energikartläggningar och 
utförda så kallade Quick Fixes. Målupp-
fyllnaden tyder på att miljömålet har 
integrerats till den dagliga driften av 
verksamheten. 

– Rådgivningsavdelningen är väl 
utbredd i Syd vilket innebär att energi-
deklarationsuppdragen är många. När 
du gör en energideklaration får du god 
insikt i hur fastigheten mår och därför är 
det enkelt att hitta förbättringspotential 
och erbjuda effektiva lösningar, säger 
Jaime Cascalheira, regionschef på GK 
Syd. 

Ökad extern kommunikation för 
hållbarhet
Ett av GK:s miljömål handlade också om 
att delta i och öka den externa kommu-
nikationen kring miljö- och hållbarhet. 
Detta uppnåddes genom deltagande 
i ett pilotprojekt med Swedish Green 
Building Council som höll ett kundevent 
om vad SGBC innebär. Vi deltog även i 
Energimyndighetens informationsvideo; 
en kurs för energieffektivisering riktad 
till små och medelstora installationsfö-
retag. Båda dessa initiativ var några vi 
som organisation är stolta att främja och  
stå bakom, och vi ser fram emot att fort-
satt bidra till miljö- och hållbarhetsarbetet 
genom liknande initiativ under 2020. 

Våra medarbetare tycker till om 
GK:s hållbarhetsarbete
För att få en uppfattning om våra med-
arbetares synpunkter på vårt nuvarande 
hållbarhetsarbete, utförde vi en under-
sökning under 2019 med syfte att ta 

GENERELLA SYNPUNKTER OCH ÖNSKEMÅL 
FRÅN VÅRA MEDARBETARE INKLUDERADE:

• Ökat fokus på energieffektivisering både 
internt och externt. Exempelvis installera 
solceller och satsa på rådgivning för 
energieffektivisering i egna lokaler. 

• Leva som vi lär genom att prioritera hållbarhet 
och inte låta ekonomiska förutsättningar styra i 
lika hög grad.

• Utveckla attraktiva kundlösningar, 
ställa materialkrav och arbeta med 
byggnadscertifikat. 

• Nyttja bonusbilar i ökad grad, tillhandahålla 
laddstolpar och införa en striktare rese- och 
bilpolicy.

• Erbjuda mer personalutbildning i 
hållbarhetsfrågor. 

• Bli bättre på att återvinna, både på 
kontoren och i uppdragen tillsammans med 
uppdragsgivaren, så att överblivet material 
från byggen alltid kan återgå till det cirkulära 
kretsloppet.

Våra medarbetares synpunkter visar att vi är på 
god väg i vårt arbete, samt att en ökad styrning 
i miljö- och hållbarhetsfrågor är en satsning värd 
att göra. 

reda på hur långt GK som organisation 
upplever att vi kommit. 

Resultatet visade att 24 % av våra 
medarbetare ansåg att vi inte kommit så 
långt i vårt arbete, medan 51 % ansåg 
att vi kommit ganska långt och 20 % 
uppgav att vi har kommit långt.  
Generella synpunkter och önskemål från 
våra medarbetare inkluderade:
•  Ökat fokus på energieffektivisering 

både internt och externt. Exempelvis 
installera solceller och satsa på 
rådgivning för energieffektivisering i 
egna lokaler. 

• Leva som vi lär genom att prioritera 
hållbarhet och inte låta ekonomiska 
förutsättningar styra i lika hög grad.

• Utveckla attraktiva kundlösningar, 
ställa materialkrav och arbeta med 
byggnadscertifikat. 

• Nyttja bonusbilar i ökad grad, 
tillhandahålla laddstolpar och införa 
en striktare rese- och bilpolicy.

• Erbjuda mer personalutbildning i 
hållbarhetsfrågor. 

• Bli bättre på att återvinna, både 
på kontoren och i uppdragen 
tillsammans med uppdragsgivaren, 
så att överblivet material från byggen 
alltid kan återgå till det cirkulära 
kretsloppet.

Våra medarbetares synpunkter visar att 
vi är på god väg i vårt arbete, samt att 
en ökad styrning i miljö- och hållbar-
hetsfrågor är en satsning värd att göra.
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MÄNNISKA OCH MILJÖ I FOKUS
MÅL 7 & 13: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA (7) OCH BEKÄMPA 
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA (13)
Höjd kompetens och extern kommunikation. Med kompetensinsatser och  
ökad extern närvaro kan vi komma långt i vårt miljöarbete.
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Värdeskapande 
samarbete lyfts i  
2019 års VILJA-pris

På GK i Sverige har vi i flera år arbetat målinriktat med att 
skapa en värdegrund som ska vägleda oss i vårt arbete 
och för vår arbetsmiljö. Vi kallar vår värdegrund VILJA, som 
står för Värdeskapande, Innovativ, Långsiktig, Juste och 
Affärsmässig. Genom att inspirera och sprida kunskap, är vår 
ambition att inte bara prata om VILJA i ord, utan att också 
leva och visa upp den i våra dagliga handlingar. Vi har arbetat 
aktivt för att skapa arbetsplatser som är accepterande, 
utvecklande, roliga och värdeskapande både för den 
anställda och för våra kunder. Att forma arbetsplatser där vi 
respekterar och hjälper varandra i alla lägen, samtidigt som 
vi levererar goda resultat, har varit och kommer alltid att vara 
kärnan i vår företagskultur. 

År 2018 delades för första gången någonsin ett VILJA-pris 
ut, som ett sätt att uppmärksamma de som verkligen strävar 
efter ett värdegrundsbaserat arbetssätt. Det var dessutom 

Grattis till vinsten! Varför vann just ni priset för 
”Årets VILJA-avdelning”? 
Vi har hela tiden strävat efter att bygga relationer mellan 
olika avdelningar på ett juste och flexibelt sätt, där vi hela 
tiden har försökt få till en unik lösning som passar för just 
det samarbetet. Vi försöker då se till alla parters bästa och 
vara lyhörda för tidigare problem som funnits och arbetat 
målmedvetet med att lösa dessa. 

Vi är även en ganska platt organisation där vi lyssnar 
på alla, med högt i tak oavsett yrkesroll. Vi har ett väldigt 
engagerat gäng som är beredda att ge det lilla extra som 
ibland krävs för att leverera bra lösningar.

Hur jobbar ni med VILJA på er avdelning?
Vi ser det VILJA står för (Värdeskapande, Innovativa, 
Långsiktiga, Just och Affärsmässiga) som en självklar del av 
hur vi jobbar, både internt och externt. Vi anser att det VILJA 
står för borde vara en outtalad självklarhet i ett modernt 
bolag. Med det sagt så tar vi oss tid och har som vana att 
gemensamt reflektera över vad vi faktiskt gör som är VILJA.

Innan hade vi stora utmaningar och har därför varit 
tvungna att vara innovativa och hela tiden utveckla oss för 
att nå upp till den nivå vi vill vara på. Vi har dock tyckt att det 
varit viktigt att förändra med långsiktighet i fokus så att vi 
bygger något stabilt som varar över tid.

ett steg i att komplettera övriga resultatbaserade priser med 
andra värden som vi är övertygade om är avgörande för 
hållbar framgång. 

2019 tilldelades avdelning 715 med Mikael Freij i spetsen 
VILJA-priset. Avdelningen är ett föredöme när det gäller 
VILJA. Mikael och hans avdelning står för värdeskapande 
samarbeten över gränser, nytänkande lösningar och en alltid 
engagerad och öppen inställning. Med rätt ledarskap och stor 
målmedvetenhet har avdelning 715 arbetat med omsorg för 
såväl medarbetare, kollegor och kunder, men också med stor 
respekt för rutiner, kultur och affärer. Att priset år 2019 gick 
till avdelning 715 och Mikael Freij var en självklar insats för att 
skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart resultat, 
goda relationer och förbättrade samarbeten. Vi gratulerar 
vinnarna och tackar för ett produktivt år!

Vi har hela tiden jobbat med feedback och uppföljning 
med våra kollegor både inom och utanför avdelningen för att 
hitta sätt att utvecklas och nå våra mål. Det som jag också 
tror har hjälp oss i våra projekt är att använda de hjälpmedel 
som finns tillgängliga. Det ska vara enkelt att göra ’rätt’ när det 
gäller att följa företagets riktlinjer, och vi får bra stöd på GK.

Vad tror du är nyckelorden för att lyckas med sitt 
värdegrundsarbete? Vad i ert arbete gör att ni är 
värdegrundstyrda?
Kulturskapande där värdegrunden är en naturlig och 
självklar del i allt man gör är nyckeln för att lyckas med sitt 
värdegrundsarbete. Det är inget vi behöver prata om hela 
tiden utan det viktiga är att förstå vad det betyder och leva 
efter det så det blir en naturlig del i vår vardag. Det får alltså 
inte bli forcerat utan måste komma naturligt. Två saker vi 
pratat om mycket sen vi började är att vara prestigelösa och 
ödmjuka, det tror vi är en stor del av den kultur vi skapat. En 
annan viktig sak är såklart att vi har kul tillsammans!

Vad vill ni utveckla mer på avdelningen? Vad kan ni 
bli bättre på?
Vi strävar hela tiden egentligen efter att bli bättre inom allt, 
vi vill leverera högsta kvalitet till våra kunder och kollegor 

inom GK. Vi vill även vara ännu mer värdeskapande mot våra 
slutkunder för att hitta moderna lösningar och göra deras 
vardag lättare. 

Har du några råd till övriga avdelningar på hur de 
kan jobba mer med VILJA?
Jag tror att det viktigaste är att genuint förstå vad VILJA står 
för och arbeta med att allt man gör i sitt arbete genomsyras 
av det, inte bara säga och prata om VILJA.

En annan viktig sak är att se till helheten, att vi är ett 
GK som i slutändan jobbar för att utveckla och driva ett 
framgångsrikt företag som ska hålla i flera generationer 
framåt. 

Innan vi påbörjade nysatsningen av denna avdelningen för 
1,5 år sedan så gick det ekonomiskt dåligt. Tre månader in på 
detta år så levererar vi ett riktigt bra ekonomiskt resultat vilket 
bevisar att ett värdegrundstyrt arbete ger förutsättningar och 
är ett måste för att uppnå långsiktig lönsamhet, det är inte på 
något sätt motsägelsefullt.

AVDELNING 715 VINNER VILJA-PRISET 2019

INTERVJU MED MIKAEL FREIJ, AVDELNINGSCHEF FÖR 
AVDELNING 715 I MALMÖ

Vi är en ganska platt organisation 
där vi lyssnar på alla, med högt 
i tak oavsett yrkesroll. Vi har ett 

väldigt engagerat gäng som är beredda att 
ge det lilla extra som ibland krävs för att 
leverera bra lösningar.”
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Våra väggar går till ett 
undertak som är byggt 
som en egen enhet, 

vilket gör att du kan demontera 
väggarna och bygga om rummen 
efter behov. Systemflexibilitet och 
energioptimering har varit våra 
ledord när vi byggt kontoret.”
Anders Ekelund, distriktschef Malmö Syd

GK upprättar regionkontor  
i GreenBuilding-klass
Efter många år av personaltillväxt och en ambition att 
växa in i större lokaler flyttade Malmös regionkontor efter 
att själva ha initierat, installerat och projekterat flytten till 
ett nybyggt kontorshus. Såväl avdelning för entreprenad, 
ventilation, rör och byggnadsautomation som rådgivning 
samarbetade för att frambringa det nya kontoret som 
dessutom uppfyller kraven för Green Building-certifiering.

Startskottet för det nya kontoret kom när Anders Ekelund, 
distriktschef för entreprenad i Syd, fick kontakt med 
byggherren Matias Feldt på Privo Invest, för att diskutera 
ett nybyggnadsprojekt i Lockarp och då såg potentialen 
för GK att göra det till sitt nya regionkontor. Anders skötte 
sedan kundkontakten och stod som beställare när de övriga 
verksamheterna i GK kopplades på i arbetet.

– Vi såg det här som en möjlighet att arbeta gränsöver-
skridande och sköta så mycket som möjligt inhouse på GK. 
Men att arbeta tvärfackligt från entreprenad till service, det är 
nog ganska unikt, säger Anders Ekelund. 

Systemflexibilitet och energioptimering i fokus
På Malmökontoret finns sju olika avdelningar inom service, 
entreprenad, rör, byggnadsautomation och administration. 
Det har inneburit helt olika behov av kontorsinstallationer för 
att tillfredsställa alla. Kontoret är därför byggt för att kunna 
variera mellan kontorslandskap och cellkontor.

– Våra väggar går till ett undertak som är byggt som 
en egen enhet, vilket gör att du kan demontera väggarna 
och bygga om rummen efter behov. Systemflexibilitet och 
energioptimering har varit våra ledord när vi byggt kontoret, 
säger Anders Ekelund. Alla våra möbler är dessutom 
återvunna, för att ytterligare värna om miljön.

För att hitta en så energieffektiv lösning som möjligt 
produceras all kyla och värme av en kombinerad 
kylvärmepump som levereras till byggnaden via kylbafflar i 
ventilationsdon. Kylvärmepumpen hämtar energi från uteluften 
men kan även lämna energi i de fall man behöver kyla.

– Ofta har man radiatorer och ventilation var för sig, men 
här är allt integrerat med att luften för ut energin. Det finns 
rumsenheter som individuellt styr kyla och värme i rummen, 
liksom närvarosensorer som automatiskt reglerar ljus och 
temperatur. Vi har dessutom bra formfaktor på golv, väggar, 

fönster och tak i en kompakt area som ger fina U-värden, 
dvs. en bra isoleringsförmåga. Sammantaget blir det 
oerhört energieffektivt, säger Per Soares, serviceledare på 
avdelningen rådgivning i Syd.

– Vi visste att resultatet skulle bli bra, särskilt ur energi-
synvinkel, men i slutändan överträffade det våra förväntningar. 
Vi är fantastiskt nöjda. Våra tak har garanterat lägst U-värde i 
hela Malmö – bara det är en bedrift i sig, säger Matias Feldt.

Ett totaltekniskt GK-samarbete
Att arbeta tillsammans som ett GK har varit en utmaning 
och det har funnits tillfällen när man inte varit överens 
om projektets förfarande. Mikael Freij, avdelningschef på 
Byggnadsautomation i Syd, lyfter dock fram att man alltid haft 
en öppen dialog och strävat efter att nå bästa möjliga resultat. 

– Det positiva är att motgångarna har lösts här inne i huset 
utan att vi kopplat in byggherren. Det blir naturligt att vi pratar 
med varandra direkt, i och med att vi arbetat under samma 
tak, säger Robert Nilsson, projektledare på GR Rör. 

Anders Ekelund betonar att den goda relationen till såväl 
de egna medarbetarna som byggherren gjorde projektet 
enklare att hantera jämfört med andra projekt. Joacim Tydén, 
avdelningschef för avdelningen rådgivning menar att hela 
projektet skulle rasat ifall tillit inte funnits internt och externt. 
Han lyfter fram att bygget både varit både kostnadseffektivt 
och tidsenligt, och att det dessutom har lärt GK att skapa 
en intern samarbetsmodell. Dessa tre faktorer menar han är 
mycket ovanliga i branschen. Utöver detta har det lyckade 
samarbetet öppnat upp för fler liknande uppdrag med Privo 
Invest.

– Vi släppte mer eller mindre allt i projektet till GK och 
samarbetet har funkat kalasbra, säger Matias Feldt. Vi har fått 
fantastiska produkter, mycket valuta för våra pengar och grym 
kunskap, så vi kommer absolut samarbeta med GK igen.

Vad är en GreenBuilding-certifiering?
GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare 
som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och 
bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre 
energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. 
Läs mer på sgbc.se
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Familjära Region Nord 
firar 10 år
Leab ansluter till GK
När GK köpte upp Leab 2009 var ambitionen att de skulle 
växa inom entreprenadmarknaden. GK hade vid den tiden 
ingen verksamhet norr om Stockholm och det var således 
ett strategiskt förvärv för att slå sig in på en ny marknad i 
norra delarna av Sverige. Projektledarna Stig Andersson 
och Magnus Rönnberg från Leab identifierades som 
nyckelpersoner i övergången och de fick i uppdrag att forma 
om det nya GK i norr. 

I och med sammanslagningen blev Magnus regionchef i 
Nord, och Stig Andersson blev så småningom distriktschef för 
avdelningen entreprenad i Nord.

– Att få vara med och bygga upp GK i Nord var precis vad 
vi behövde. Leabs ledning började närma sig pension och 
hade ingen ambition att växa mer, men jag och Stig kände 
oss redo för ansvaret att bygga vidare på någonting större 
och bättre, säger Magnus.

Hög tillväxt skapade växtvärk
En stor förändring i övergången till GK var att man startade 
upp en ny serviceverksamhet. Uppstarten lyckades väl och 
ledde snabbt till fler uppdrag och ett växande behov av 
att anställa mer personal och öppna nya kontor. Tillväxten 
blev för hög i produktion i förhållande till tjänsteman, vilket 

skapade hög belastning på medarbetarna som ofta fick jobba 
i flera roller samtidigt. 

– I början på GK hade vi för mycket jobb på för få tjänster, 
vilket gjorde att vi inte hann med att fakturera och rekrytera 
i tid. Det var både en dyr och nyttig läxa, men idag har vi 
stenkoll på allt, säger Stig. Det finns tydliga verktyg och 
rutiner för hur vi ska jobba och vi hjälper varandra i hela 
regionen.

Trots den höga belastningen lyckades GK Nord arbeta 
fram tydliga verktyg och rutiner för arbete och samarbete. 
Idag har de blivit experter på samordning och administration, 
berättar Magnus. 

– Från att ha suttit i baracker för bara några år sen 
har vi nu moderna lokaler med plats för nyanställda och 
mentorer inom alla befattningar. Vi sitter också i kluster 
istället för avdelningsvis så att medarbetarna enklare kan 
samarbeta med varandra. Vi är numera också proffs på det 
administrativa! 

Personliga relationer i centrum
Oavsett antal medarbetare eller kontor har det alltid varit 
viktigt att värna om goda och nära relationer, såväl mellan 
kollegor som kunder. Trots att Region Nord ingår i en stor 
koncern betraktar de fortfarande sig själva som ett litet 
företag, där samma anda som funnits från början alltjämt finns 
kvar.

– Ända sedan Leab har vi varit måna om att ha en 
personlig relation till våra medarbetare och värnat om att 
alla ska må bra. Vi har byggt en kultur kring familjen, där vi 
exempelvis låtit partners och barn vara med när vi haft fester, 
säger Magnus.

Emma Håkansson, som arbetat som controller i regionen 
sedan 2011, lägger stor vikt vid den fantastiska stämningen 
på Nord. 

– När vi växte oss stora undrade vi om det skulle ske en 
stor förändring och om vi skulle bli opersonliga mot varandra. 
Men vi har alltid haft en fantastisk stämning, på kontoret som 
i fikarummet. Här är det ingen skillnad på om du är tekniker, 
servicekoordinator eller avdelningschef! 

 Att GK är ett familjeföretag har gått hand i hand med 
Region Nords filosofi om transparens och närhet till sina 
medarbetare. Det har underlättat möjligheten att arbeta vidare 
med en redan god utvecklad internkommunikation. 

– GK är väldigt familjärt. Man bryr sig om att 
medarbetarna mår bra, samtidigt som vi står varandra nära 
i arbetet. Det finns en god kommunikation och möjlighet 
att påverka arbetet, vilket är väldigt positivt, säger Stefan 
Bergman, som 2019 började arbeta som avdelningschef inom 
service i Gävle och Sandviken.

Utmaningar utvecklar
Förutom att skapa goda relationer till sina medarbetare har 
även förändringsfaktorn tagit en central plats i utvecklingen 
av Region Nord. Satsning på nya verksamheter, projekt och 
kontor samt administrativ samordning med GK centralt har 
varit avgörande för att fortsätta arbeta i Region Nord.

– Alla måste ha nya utmaningar, det är så man utvecklas. 
Att hitta nya arbetssätt och växa in i nya roller, det har varit 
vår modell och det som gör GK så fantastiskt, menar Magnus.

När vi växte oss stora undrade vi om det skulle 
ske en stor förändring och om vi skulle bli 
opersonliga mot varandra. Men vi har alltid haft 

en fantastisk stämning, på kontoret som i fikarummet. 
Här är det ingen skillnad på om du är tekniker, 
servicekoordinator eller avdelningschef!”
Controller Region Nord, Emma Håkansson
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GK:s samhällsengagemang 
för en bättre framtid

För en bättre hälsa
GK sponsrar Ronald McDonald Hus i Lund och Uppsala; 
hem där barn som är i behov av vård på sjukhus men som 
ligger långt från sitt eget hem kan bo med sin familj under sin 
behandlingsperiod. Husen ingår i stiftelsen Ronald McDonald 
Barnfond, vars filosofi bygger på att barn som behöver vård 
gynnas av att få vara nära sin familj och vistas i en miljö som 
påminner om ett vanligt hem istället för ett sjukhus. 

GK har i välgörenhetssyfte både skänkt pengar, 
startat insamlingar samt anordnat fritidsaktiviteter och 
matlagningskvällar med barnen som bor på hemmen. För 
huset i Uppsala bistår GK med ventilationsservice två gånger 
om året och i Lund har GK utan kostnad hjälpt till med en 
energiutredning av huset och vaktmästarservice. 

GK har en loge på Malmö Stadion där barn, kunder och 
leverantörer årligen bjuds in till fotbollsmatcher med Malmö 
FF. I samband med matcherna anordnas också insamlingar 
och tävlingar till Ronald McDonald Hus i välgörande syfte. 

För en friskare tillvaro
Idrott har en positiv inverkan på både fysiskt och socialt 
välmående, vilket bidrar till en bättre miljö för samhället och 
människan i ett större perspektiv. Därför sponsrar GK en rad 
olika idrottsföreningar runt om i hela landet. GK värnar om att 

bidra till samhället på lokal nivå, men sponsrar även enstaka 
större projekt som vi anser gör stor samhällsnytta. Barnens 
jul; en ideell förening i Norrbotten som bjuder in ekonomiskt 
utsatta barnfamiljer att fira julafton tillsammans samt 
Zelmerlöw Björkman Foundation: en stiftelse som hjälper 
utsatta ungdomar i Afrika till arbete genom utbildningsinsatser 
är två sådana instanser som GK är med och sponsrar. 

För en renare värld
Under de senaste 11 åren har GK genom ett samarbetsavtal 
med Röda Korset bidragit till vatten- och sanitetsprojekt i 
både Lesotho och flyktingläger i Libanon. Vatten och sanitet, 
latriner och hygien, tillsammans med psykosociala insatser, 
är Röda Korsets viktigaste frågor i Libanon och Lesotho idag. 
Projekten har inte bara bidragit till bättre vattentillgång för 
utsatta grupper, utan också specifik utbildning i god hygien.
 
Engagemang som skapar jobb
Genom medlemskap i branschorganisationer och regionala 
nätverk medverkar vi i att ta del av kunskap, rutiner och 
certifieringar samt överföra vår egen kunskap och erfarenhet 
inom branschen. Vi deltar kontinuerligt i arbetsplatsnätverk för 
att hitta nya talanger som söker arbete, vilket resulterar i ett 
antal nya anställningar och praktikplatser varje år.
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Hållbarhetsredovisningen 2019 för Gunnar Karlsen Sverige AB 
är företagets tredje hållbarhetsredovisning. Den utgår från de 
lagstadgade regler som gäller enligt ÅRL (1995:1554).  

Hållbarhetsredovisningens omfattning och 
avgränsning
Gunnar Karlsen Sverige AB hållbarhetsredovisning för 
verksamhetsår 2019 omfattar bolagen Gunnar Karlsen 
Sverige AB och GK Rör AB. 

Om hållbarhetsredovisningen
Hållbarhetsområden
De betydande hållbarhetsområdena som redovisas i 
hållbarhetsredovisningen speglar de områden Gunnar Karlsen 
Sverige AB har funnit som mest betydande under 2019. 
Hållbarhetsområdena härstammar från prioriteringar gjorda 
inom ramen för verksamhetens systematiska förbättrings-
arbete, ett arbete som baserar sig på standarderna ISO 
14001 och ISO 26000. De prioriterade hållbarhetsområdena 
har dessutom satts i relation till FN:s globala hållbarhetsmål.

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

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2019 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 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning 
av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 

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

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Malmö den 28 april 2020
Ernst & Young AB

Thomas Swenson
Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
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LÅNGSIKTIGA OCH HÅLLBARA 
LÖSNINGAR  

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

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

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

Gunnar Karlsen och GK Rör i Sverige ägs av GK Gruppen AS, som 
har drygt 3 500 medarbetare och en omsättning på över 6 miljarder 
kronor. GK Gruppen har sitt huvudkontor i Oslo, Norge.


