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Det här är Granitor

Vad gör Granitor?

Granitor är en privatägd svensk företagsgrupp med verksamheter i ett flertal
länder och med huvudkontor i Stockholm. Under 2021 hade vi 4 400 medarbetare
och en omsättning på 9 miljarder kronor. I januari 2022 bytte vi namn från
Midroc Europe till Granitor.

Granitor-gruppen är verksamt inom tre affärsområden: Fastighetsutveckling och förvaltning
som äger och utvecklar fastigheter, Entreprenad, konsult och underhåll som erbjuder tjänster
inom entreprenad, underhåll, reparation och konsulttjänster samt Tillväxtinvesteringar i
utvecklingsbolag som investerar i framtidens teknologier och livsnödvändigheter. Dessutom
finns Övriga innehav, som bland annat innehåller Granitors gemensamma support och en
konferensanläggning.

Granitor består av en mängd olika företag verksamma i olika branscher.
Företagsgruppen är uppdelad i tre portföljer verksamma inom olika
affärsområden: Fastighetsutveckling och förvaltning (Properties-portföljen),
Entreprenad, konsult och underhåll (Contracting-portföljen) och
Tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag (Growth Management-portföljen).

Vision

Legal struktur

En bättre framtid där vi bidrar till att
skapa ett samhälle där människor kan
leva, utvecklas och må bra.

Våra affärsverksamheter bedrivs genom
ett antal företag som alla erbjuder sina
specifika tjänster. Granitor-gruppen
består av två koncerner där Granitor
Holding AB respektive Cordim Holding AB
är moderbolag. Gruppen har gemensam
ledning och styrning.

Mission
Vi gör positiv skillnad varje dag.

För mer information se sidorna 40-52.

Organisation
Granitor Holding AB

Granitor Invest AB

Granitor
Contracting AB

Induroc AB

Granitor Properties
Holding AB

Granitor
Properties AB

Granroc
Real Estate AB

Granitor Growth
Management AB

23,9 %

Cordim Holding AB

Cordim Europe AB

Corespring Invest AB

Granitor Invest AB

Cordim Portfolio AB
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"Vi vill bidra till att skapa ett
samhälle där människor kan
leva, utvecklas och må bra.”

Granitor Hållbarhetsredovisning 2021

CONTRACTING-PORTFÖLJEN

Fastighetsutveckling
och förvaltning

Entreprenad, konsult
och underhåll

Vi erbjuder såväl nybyggda
bostäder som kontor och andra
kommersiella lokaler.

Vi utvecklar kundanpassade
lösningar för morgondagens
samhälle och industri.

Entreprenad, konsult och underhåll
Installation, service och systemleveranser
inom industri, bygg och infrastruktur

PROPERTIES-PORTFÖLJEN

Tillväxtinvesteringar i
utvecklingsbolag

Fastighetsutveckling och förvaltning
Utveckling och förvaltning av fastigheter,
lokaler och bostäder

Genom investeringar i banbrytande
teknologier bidrar vi till hållbara
innovationer med potential att
verkligen göra skillnad.

GROWTH MANAGEMENT-PORTFÖLJEN
Tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag
Investeringar i banbrytande teknologier
inom cleantech och life science

ÖVRIGA INNEHAV
Hel- och delägda verksamheter
i andra sektorer

För mer information om våra
affärsområden, se sidorna 40-52.
Hållbarhetsredovisning 2021 Granitor
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Året i korthet

Våra ansvarsfulla affärer

• Granitor Properties arbetar med ett helhetstänk i stadsI över 25 år har vi, tillsammans med kunder och partners, utvecklat hållbara lösningar för samhälle och
industri. Vår ambition är att bidra till en bättre framtid – både idag och för kommande generationer.
Genom investeringar, samarbeten i projekt och utveckling av verksamheterna gör Granitor positiv
skillnad. Här lyfter vi några exempel.

Utveckling av verksamheterna

•

Hållbarhetsmål för 2021-2023 har arbetats fram
(läs mer på sid. 12-13).

• Större fokus på omvärldsbevakning genom
kontinuerliga omvärldsanalyser och
"Global Outlook"-rapporter.

• Genomförda utbildningar:

– Uppförandekod (läs mer på sid. 35).
– Ny som ledare & Operativt Ledarskap.
– Medarbetarskap, introduktion för nya medarbetare.
– Säkerhetsvecka på temat Stopp, tänk, agera.

Ett träd för varje
medarbetare

utveckling. 2021 initierade vi ett ungdomsråd tillsammans
med Fryshuset i Malmö där unga är med i utvecklingen av
den nya stadsdelen Embassy of Sharing.

Nyckelfördelningar
Anställda
4 400

• Granitor Growth Management investerar bland annat i

Oblique Therapeutics, ett bolag som tar fram antikroppar mot
allvarliga sjukdomar (läs mer på sid. 27). Under 2021 har vi
också investerat i GIAB, som genom återanvändning av
skadat gods jobbar för omställningen till cirkulär ekonomi.

• Granitor Miljöteknik ansvarar för marksanering, rivning och
vattenrening av ett tidigare industriområde på Loudden i
Stockholm för att möjliggöra stadsutveckling på platsen.

2021 planterade vi 4 400 träd i
projektet Nordic Earth i Sydafrika,
ett för varje medarbetare i gruppen.
Förutom att träden lagrar koldioxid
bidrar varje träd också till att ungdomar får utbilda sig inom stadsodling.
Framöver kommer vi låta plantera lika
många träd som medarbetare som
börjat på Granitor under året.

70,5 % Sverige
29,5 % Utanför Sverige

Tillgångar
11 400 MSEK

Nyckeltal* (inklusive inklusive Cordim Europe AB SEK)
Nettoomsättning

9 miljarder

Resultat före skatt

324 miljoner
60 % Properties-portföljen

Totalt eget kapital

4,5

miljarder

Totala tillgångar

11,4

miljarder

Granitor Miljöteknik är en av få aktörer som har kompetens att genomföra oljesaneringen på Loudden.

Ägarfinansiering

5,2

10 % Growth Managementportföljen

miljarder
Vårt bidrag till minskade CO2-utsläpp

• Granitor Systems samarbetar med Lunds universitet, Växjö

Anställda

4 400

*Nyckeltalen utgör summan av Granitor Holding AB och Codim Europe ABs andelar av
delägda samt helägda verksamheter. Nyckeltalen inkluderar även marknadsvärden i
fastigheter samt i noterade aktieinnehav.

Energi, Öresundskraft och Sysav i en pilotstudie kring energisnål koldioxidinfångning. En teknik med potential att minska
befintliga utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige med
20 procent per år. Energimyndigheten bidrar med statligt stöd.

I januari 2022 bytte Midroc Europe namn till Granitor.
Varumärkesbytet bidrar till en tydligare nordisk identitet och ligger
till grund för en starkare profilering av de olika verksamheterna.

Granitor Hållbarhetsredovisning 2021

Omsättning
9 000 MSEK

• Antalet utredningar och tester som Granitor är involverade i
Elever vid Fish Hoek High School i Kapstaden planterar träd.

Samarbete har ett nytt namn
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30 % Contracting-portföljen

kring CCS, det vill säga infångning och lagring av koldioxid,
ökade under året från två till tretton. Exempel på uppdragsgivare är Stockholm Exergi och Heidelberg-Cement.

• Granitor Systems har försett Vattenfalls nya biobränsleanläggning Carpe Futurum i Uppsala med en komplett nätstation för
elförsörjning. I anläggningen, som stod klar 2021, ersätts torv
med biobränslen vilket minskar nettoutsläppen av koldioxid
med 150 000 ton per år.

70 % Contracting-portföljen
30 % Properties-portföljen

Hållbarhetsredovisning 2021 Granitor
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Engagerade medarbetare gör
ansvarsfulla affärer
2021 präglades precis som 2020 av utmaningar och förändringar i marknaden i pandemins kölvatten.
Samtidigt står industrin mitt i en stor omställning för att nå hållbarhetsmålen. Tack vare ett aktivt
hållbarhetsarbete och ett stort medarbetarengagemang kan Granitor ändå sammanfatta 2021
som ett bra år.

– Vi känner en enorm stolthet över våra
medarbetares engagemang och ansvarstagande för de nödvändiga omställningar
som krävdes under förra året. 2021 var ett
bra år, även om vi på grund av pandemin
inte fullt ut har nått de ekonomiska
resultat vi hade önskat, säger Roger
Wikström, koncernchef för Granitorgruppen.
Ett varumärkesskifte från Midroc till
Granitor inleddes under 2021 efter en
förnyad långsiktig ägaröverenskommelse
mellan familjen Wikström och Mohammed Al-Amoudi. Namnet Granitor har
funnits inom Midroc-koncernen i tjugo
år och representerat familjen Wikströms
ägande. Nu har familjen Wikström
successivt ökat sin ägarandel och
Mohammed Al-Amoudi är numera en
passiv minoritetsägare samt en långsiktig
finansiär.
– Med detta har vi säkrat ett fortsatt
samarbete över generationsgränserna.
Genom att byta varumärke får vi en
tydligare egen profil och nordisk
förankring som stöd för våra olika
verksamheters fortsatta tillväxt, säger
Christer Wikström, styrelseordförande
för Granitor-gruppen.

Brett samhällsengagemang
Även om namnet är nytt, är den höga
ambitionen samma som tidigare. Som
samhälls- och industriutvecklare ska
Granitor bidra till en bättre framtid
genom att bedriva verksamhet på ett

8

Granitor Hållbarhetsredovisning 2021

socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbart sätt.
– Vi är samma människor som jobbar
här, med samma engagemang som
tidigare och samma vilja att samarbeta
med våra kunder. Vi har länge jobbat med
hållbarhet integrerat i våra bolags dagliga
verksamhet. Nu sätter vi ett ännu större
fokus på detta viktiga arbete, säger
Pernilla Börjesson, Granitors vice
koncernchef.
Industrins gröna omställning är en
förutsättning för att nå hållbarhetsmålen i
Agenda 2030.
– För oss är det en självklarhet att
arbeta hållbart. Vi vill verkligen bidra till
en välmående planet för kommande
generationer. Det gör vi bland annat
genom att investera i banbrytande
teknologier, göra ansvarsfulla affärer och
genom att bidra med, och inspirera till,
mer hållbara lösningar för våra kunder
och partners, säger Roger Wikström.
En sådan lösning är gränssnittet
Zaphire, utvecklat av Granitor Electros
dotterbolag PowerTech i Norge, som
integrerar alla system i en fastighet och
därmed ökar energieffektiviteten.
Ett exempel där Granitor bidrar med
inspiration är CCS Panelen, en podd som
Granitor gör tillsammans med sitt
portföljbolag Captimise för att öka
medvetenheten kring koldioxidinfångning. Under 2021 släpptes ett
20-tal avsnitt.
– Här bidrar vi aktivt med vår kunskap

i diskussionen kring utvecklingen av
koldioxidfångst men även många andra
intressanta samtal om den gröna
omställningen i vårt samhälle. Det skapar
väldigt bra dialog med våra intressenter
om hur vi tillsammans kan göra en positiv
skillnad, säger Pernilla Börjesson.

Hållbar fastighetsutveckling
Affärsområdet Fastighetsutveckling och
förvaltning gör ett mycket starkt 2021.
Granitor Properties har fortsatt sin
satsning på att bygga klimatsmarta
fastigheter och bostäder. Numera
Svanenmärks alla nyproducerade
bostäder och bolaget använder
innovativa och hållbara lösningar i sin
stadsutveckling, bland annat genom att
använda återbrukat material i
nyproduktion.
– Det är glädjande att medvetenheten
och viljan att alltid söka de mest hållbara
alternativen har ökat enormt i hela
gruppen. Det återspeglas i allt från hur vi
väljer material till logistik och transporter.
Vi ligger väldigt långt framme i det här
långsiktiga arbetet, även om det fortfarande finns väldigt mycket mer att göra,
säger Roger Wikström.

Investeringar som kan
förändra världen
Affärsområdet Tillväxtinvesteringar i
utvecklingsbolag investerar enbart i
banbrytande teknologier inom cleantech
och life science som har potential att

Pernilla Börjesson, Christer Wikström och Roger Wikström

förbättra världen.
– Vår tillväxtstrategi är att följa
bolagen långsiktigt. Vi ser en mycket stor
potential och värdetillväxt i investeringsobjekten i vår portfölj. Det är otroligt
intressant och spännande, många av de
här teknologierna kan definitivt klassas
som potentiellt världsförbättrande
teknologier och innovationer, säger
Roger Wikström.

Återhämtning på utsatta
marknader
Verksamheterna inom affärsområdet
Entreprenad, konsult och underhåll har

påverkats olika av årets utmaningar
kopplat till covid beroende på vilken
marknad de är verksamma i.
– Det är glädjande att affärsområdet
som helhet har levererat ungefär det
resultat som vi prognostiserat för året.
Några bolag har överträffat sina mål och
andra har fått slita hårt för att hålla
verksamheten i gång på marknader där
det varit långa nedstängningar av
samhället.
– Till exempel Metalock som har
affärer på flera håll i världen har haft
det väldigt tufft, men gjorde en enorm
återhämtning nu under hösten, säger

Christer Wikström.

Stark gemensam kultur ger
engagerade medarbetare
Granitor har under många år målmedvetet och uthålligt arbetat för att
bygga kultur. Under 2021 har kulturbyggandet fortsatt, och där är Granitor
Business Schools ledarskapskurser en
viktig del. Under hösten startade tre
utbildningar inom operativt ledarskap,
trots pandemin.
– I stället för att ställa in har vi ställt
om, och sett till att verkligen använda
nytänkande och digitala möjligheter

Hållbarhetsredovisning 2021 Granitor
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maximalt. Det har fungerat väldigt bra
och vissa lösningar kommer bli
permanenta, och nu ser vi fram emot att
äntligen kunna få träffas för värdeskapande möten under 2022, säger Pernilla
Börjesson.

Utökad omvärldsanalys
Pandemins konsekvenser och industrins
omställning innebär inte bara utmaningar
utan även möjligheter.
– En viktig del av vårt arbete är att ta
vara på de enorma möjligheter som den
här omställningen innebär. Pandemins
konsekvenser och tyvärr, nu också kriget i
Ukraina innebär nya och ytterligare
utmaningar att hantera. Pandemin har

Christer Wikström
Styrelseordförande

varit en accelerator för många av de
senaste årens trender som till exempel
ökad digitalisering, flytt från storstäder
och flexibla arbetsplatser. Jag tror också
att många människors miljöengagemang
har stärkts, säger Roger Wikström.
De senaste årens dramatiska omvärldshändelser kräver en ökad omvärldsbevakning, och under året har Granitor
intensifierat sitt arbete med omvärldsanalys.
– Det är viktigt att se vad som är
kortsiktiga effekter och kunna hantera
dem, men också att försöka förstå vad
som är bestående och det nya normala när
pandemin är över. Likaså, både de korta
och mer långsiktiga konsekvenserna av

Roger Wikström
Koncernchef

Pernilla Börjesson
vice Koncernchef

Om namnbytet från Midroc till Granitor
I januari 2022 bytte Midroc Europe namn till Granitor.
Varumärkesbytet bidrar till en tydligare nordisk identitet
och ligger till grund för en starkare profilering av de
olika verksamheterna.
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kriget i Ukraina kommer spela stor roll
för våra egna och våra kunders strategier
de närmaste åren, säger Roger Wikström.
– Visst finns det en oro i marknaden
även framåt. Material- och energikostnader är höga, och det finns en oro för
räntehöjningar. Men vi står väl rustade
och positionerade för den utmaningen,
tack vare att vi har så starka autonoma
enheter, och medarbetare som fattar
väldigt bra beslut individuellt. Nu ser vi
fram emot att fortsätta arbeta efter
målsättningen att bidra till en bättre
framtid och göra ännu större positiv
skillnad under varumärket Granitor, säger
Christer Wikström.

VÅR SYN PÅ
HÅLLBARHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Våra hållbarhetsmål

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

EKOLOGISK H
ÅL
LB
A

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Material och
avfall
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Social
inkludering

Ansvarsfulla affärer

Klimat och
energi

På Granitor arbetar vi med hållbarhet varje dag. Genom vår kärnverksamhet bidrar vi till välmående
samhällen och industrier, med fokus på den omställning som krävs för att begränsa planetens
uppvärmning. Med människan i centrum jobbar vi för en hållbar verksamhet och efterfrågade
produkter. Vi kallar det ansvarsfulla affärer.

Vi har sex övergripande hållbarhetsmål för åren 2021–2023:
hälsa, säkerhet och välmående, social inkludering, material och
avfall, klimat och energi, affärsetik samt bolagsresultat. Målen
har tagits fram utifrån dialog med våra främsta intressenter,
varefter en prioritering av de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna har gjorts. Läs mer om intressentdialogen och
väsentlighetsanalysen på nästa uppslag.
Målen uppnås genom ett flertal olika aktiviteter. Under
2021 har medarbetarna i alla våra svenska och norska bolag till
exempel gått en digital grundutbildning i vår uppförandekod,
för att stärka medarbetarnas affärsetik och belysa risker för
korruption, något som FN pekar ut som det enskilt största
hindret för att nå målen i Agenda 2030. Läs mer om denna
utbildning på sida 35. Under 2022 kommer utbildningen också
genomföras i våra verksamheter i Polen, Finland och Storbritannien.
Vad gäller målet för klimat och energi mäter vi årligen
energiförbrukning och koldioxidutsläpp för våra svenska
verksamheter. Dessutom ska alla svenska Granitor-bolag ta
fram planer för att uppnå klimatneutralitet till 2030, som
inkluderar mål för att minska klimatpåverkan i närtid. Till
exempel har bolaget Granitor Systems (tidigare Midroc
Automation) som mål att minska koldioxidutsläppen från resor
med 15 procent fram till 2024 och ha 100 procent förnybar
energi i alla kontor. Ytterligare sätt som Granitor-bolagen
minskar sina utsläpp är genom att använda fossilfritt bränsle i
arbetsmaskiner och redskap, välja byggmaterial med så lågt
klimatavtryck som möjligt och jobba med smarta konstruktioner som leder till minskad materialanvändning. Läs mer om
det på sidorna 36-37. Cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, är ett av EU:s miljömål och något som bolaget

SO
CI

ET
H
R

Granitor Properties jobbar aktivt med, liksom den hållbara
staden. Läs mer om det på sidorna 36 och 42.
Granitors övergripande hållbarhetsmål finns inom områden
där våra verksamheter kan göra avgörande skillnad. Hälsa,
säkerhet och välmående kommer alltid att vara viktigt, särskilt
då många av våra medarbetare är ute på farliga arbetsplatser,
både inom industrin och på byggplatser. Läs mer om det på
sidorna 32-33. Och klimatfrågan är självskriven att jobba med.
Att välja ut det allra mest väsentliga innebär också att
behöva välja bort. Biologisk mångfald kom till exempel inte
med som ett av våra övergripande mål. Men det är givetvis
fortfarande viktigt och Granitor Properties jobbar med det
genom kravställan i våra nya fastigheter. Det kan handla om
insektshotell, bikupor, olika växtmaterial och att se till att det
finns grönytor och bra jord.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Hälsa, säkerhet
och välmående

Affärsetik

EK

JÄMSTÄLLDHET

ARHET
LLB
HÅ
AL

Vår strategi för att lämna en välbehållen
värld till kommande generationer

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ON

O MIS

Bolagsresultat

K HÅLL

H
BAR

ET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Våra långsiktiga mål
EKOLOGISK HÅLLBARHET

SOCIAL HÅLLBARHET

Material och avfall

Social inkludering

Vi jobbar för ökad cirkularitet

Den hållbara staden. Vi skapar
effektiva samarbeten i ett

Klimat och energi
Vi är klimatneutrala 2030

inkluderande samhälle

Hälsa, säkerhet och
välmående
Vi främjar hälsa och välmående

EKONOMISK HÅLLBARHET

och säkerställer en trygg och
säker arbetsmiljö

Affärsetik
Vi är en pålitlig partner som
Ett globalt nätverk av
företag som på mandat
av FN arbetar för socialt
ansvar och hållbart
företagande.

17 globala mål, antagna
av FN 2015, för att uppnå
social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet till
år 2030.

agerar med justa villkor och
transparens

Bolagsresultat
Vi levererar en hållbar avkastning
på investerat kapital

Granitors hållbarhetsmål arbetar mot
11 av FN:s 17 globala mål
Under 2022 kommer vi välja ut de delmål
som vi ska integrera i vårt arbete

Hållbarhetsredovisning 2021 Granitor
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Intressentdialoger och
väsentliga aspekter

Granitor Contractings intressenter
och väsentliga områden
Hos leverantörer &
samarbetspartners

I den egna
verksamheten

Hos beställare
& kunder

Motverka korruption
Motverka diskriminering
Säkerställa en säker arbetsmiljö
Följa internationella lagar och regler

Granitors väsentliga aspekter är framtagna i dialog med våra främsta intressenter. De pekar ut vad
som är allra viktigast för oss att jobba med och gör att vi kan ta ut riktningen i hållbarhetsarbetet
utifrån de områden där vi kan göra störst skillnad.

Följa lokala lagar och regler
Främja mångfald och jämlikhet
Främja rättvis konkurrens
Främja medarbetares hälsa och välbefinnande
Tillhandahålla kompetensutveckling för medarbetare

För att ständigt förbättra oss och utvecklas för vi löpande dialog
med våra främsta intressenter. Dessa är våra kunder, leverantörer, medarbetare, partners, ägare och finansiärer samt samhället
i form av myndigheter, föreningar och andra offentliga aktörer.
Dialogerna förs i form av möten med kunder, medarbetare,
fackliga organisationer och styrelse, offentliga möten, events
och konferenser, via enkäter, sociala medier, undersökningar
och utbildningar. Bolagen inom Granitor-gruppen arbetar
regelbundet med uppföljningar och utvärderingar via medarbetarenkäter, pulsmätningar med mera.

Granitors främsta intressenter

• Kunder
• Leverantörer
• Medarbetare
• Partners
• Ägare och finansiärer
• Samhället i form av myndigheter, föreningar
och andra offentliga aktörer

Studentdialoger under 2021
Under 2021 har vi även fört dialog med studenter. Vi träffade
dem på arbetsmarknadsmässor, anordnade av högskolor och
universitet, där de besvarade ett antal enkätfrågor. Bland svaren
utmärker sig ett minskat klimatavtryck, i form av mer effektiv
resursanvändning, minskade utsläpp och grön energi, som
viktigt för Granitor att arbeta med. Flera uttryckte sig positivt
kring att vi är intresserade av deras åsikt i hållbarhetsfrågor och
hur Granitor jobbar med dem. Exempelvis uppmanar de oss att
fortsätta stötta företag i deras klimatomställning, bidra till en
mer hållbar energiförsörjning och att inte vara själviska, utan
lämna en välbehållen värld till kommande generationer.
Vi är tacksamma att studenterna tog sig tid att svara på våra
frågor. Vad blivande anställda i olika yrkeskategorier anser om
oss är av betydelse för att vi ska fortsätta vara en attraktiv
arbetsgivare och kunna rekrytera den bästa kompetensen.
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Deras synpunkter och kunskap är även värdefull utifrån vår
vision att bidra till en bättre framtid. Som samhällsbyggnadsföretag verkar vi för att skapa ett välmående samhälle där
människor kan leva, utvecklas och må bra. Vilket är anledningen till att vi investerar i innovationer som kan göra positiv
skillnad, jobbar med att förlänga livslängden i våra kunders
anläggningar och bygger fastigheter som står länge. Läs mer om
det i kapitlet om våra affärsområden på sidorna 40-52.

Minska utsläpp av växthusgaser
Hantering av avfall

Granitor Properties intressenter
och väsentliga områden
Hos finans &
offentliga aktörer

Hos intresseorg.
& leverantörer

Hos
hyresgäster
Vi är en pålitlig partner som agerar med hög etisk
standard och transparens

Granitor Properties hållbarhetsarbete
När våra medarbetare på bolaget Granitor Properties, som är
verksamt inom affärsområdet Fastighetsutveckling och
förvaltning, tog fram sin hållbarhetsplan gjordes en gedigen
väsentlighetsanalys för att identifiera viktiga hållbarhetsfrågor.
Det inleddes med en workshop med medarbetare där syftet var
att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som ansågs allra viktigast
att arbeta med. Därefter skickades en enkät ut till olika
intressenter, till exempel kunder, leverantörer, finansiärer och
offentliga aktörer, där de svarade på vilka hållbarhetsfrågor som
är viktigast för dem. Enkäten följdes upp med samtal och
därefter jämfördes resultaten mellan medarbetarnas syn och
intressenternas. På så sätt utkristalliserades fyra huvudsakliga
områden som Granitor Properties hållbarhetsplan fokuserar på.
Planen, som gäller från 2022, går hand i hand med de sex
övergripande hållbarhetsmålen för hela Granitor-gruppen. De
ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhetsaspekterna
genomsyrar samtliga fyra fokusområden, och bolaget har valt
att använda uttryck som är vedertagna inom verksamheten för
att definiera de mest väsentliga aspekterna.
Tillvägagångssättet med att ta fram hållbarhetsplanen gör
den väl förankrad i organisationen. Många medarbetare har
varit delaktiga i processen och det har funnits stora möjligheter
till diskussion i mindre grupper under workshops och möten.
Flera punkter är sådant som Granitor Properties jobbat med
länge, men att ha en konkret åtgärdsplan förtydligar vad som är
viktigast att lägga fokus på. Arbetet med hållbarhetsplanen är

Vi levererar en hållbar avkastning på investerat kapital
Vi är klimatneutrala 2030
Vi undviker avfall och väljer hållbara material
Vi säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö
Vi skapar effektiva samarbeten i ett inkluderande
samhälle

en process som kommer att upprepas i cykler och det är ett
ständigt pågående förbättringsarbete.

Granitor Properties fyra fokusområden:

• Affärsetik – Värderingar, justa villkor, nolltolerans
mot korruption, att ta ansvar för löften.

• Hållbara staden – Attraktiva platser, hög

kvalitet på arkitektur och design, mångfald i
användningssätt och upplåtelseformer.

• Klimaneutralitet – Energi, materialval, resor
och transporter.

• Hälsa och välmående – Säker arbetsmiljö, sund
inomhusmiljö, främja hälsa och välmående
bland medarbetare.

Granitor Contractings hållbarhetsarbete
Även Granitor Systems (tidigare Midroc Automation), ett av
bolagen inom vårt affärsområde Entreprenad, konsult och
service, har under 2021 tagit fram väsentliga aspekter i dialog
med de främsta intressentgrupperna. De områden som utifrån
dialogerna framkom som mest väsentliga att arbeta med är
arbetsmiljö, miljö samt samhällsengagemang och utveckling.
Bolaget är certifierat enligt standarden CSR Performance
Ladder, där det godkänts på nivå fyra på en femgradig
mognadsskala för hållbarhetsarbetet.
Affärsområdet Entreprenad, konsult och service har som
helhet sina största utmaningar och förbättringsområden inom
transporter och logistik, material och energiförbrukning. Här
arbetar vi framåt med att öka vår kunskap, både inom den egna
organisationen och hos våra kunder och övriga intressenter,
genom att inhämta bättre information och underlag för
beslutsfattande. Genom att planera produktionen och göra

Hållbarhetsredovisning 2021 Granitor
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Vi vill göra positiv skillnad
i alla led

smarta val i nära samarbete med intressenterna kan vi göra en
signifikant positiv skillnad. Som ett led i detta ska samtliga
bolag inom affärsområdet under 2022 ta fram hållbarhetsmål
som är specifika för respektive verksamhet, ett arbete som
grundar sig i förnyade intressentdialoger och väsentlighetsanalyser. Ambitionen var att påbörja detta under 2020, men
pandemins påverkan gjorde istället att allt fokus lades på att
föra dialog med intressenterna i syfte att hålla verksamheterna igång på ett smittsäkert sätt.

LEVERANTÖRER &
SAMARBETSPARTNERS

DEN EGNA
VERKSAMHETEN

BESTÄLLARE
& KUNDER

Att kvalitetssäkra valen
tidigt i processen

Miljösmarta materialval
och säkra arbetsprocesser

Nöjda kunder som upplever
att de gjort hållbara val

Långsiktigt hållbart
byggmaterial

Långsiktigt hållbart
byggmaterial

Partnerskap i
projekt

Utfasning av
klassade ämnen

Smarta
vattenförbrukninglösningar

Kunskapshöjning för ökad
livslängd i anläggning

Engagemang i
intresseorganisationer

Lönsam bygg- och
fastighetsförvaltning

Smart
projektering

Hållbart planarbete
och arkitektur

Granitors uppförandekod
som kontraktshandling

Hem i anpassade
prisklasser

ISO 14001
-certifiering

Minimera resor
med fordonsflotta

LÅG

HÖG

Inspirera till rätt
material- och energilösning

Finansiellt
åtkomliga bostäder

Granitor Contractings fokusområden:

• Motverka korruption
• Motverka diskriminering
• Säkerställa en säker arbetsmiljö
• Följa internationella lagar och regler
• Följa lokala lagar och regler
• Främja mångfald och jämlikhet
• Främja rättvis konkurrens
• Främja medarbetares hälsa och välbefinnande
• Tillhandahålla kompetensutveckling för
medarbetare

• Minska utsläpp av växthusgaser
• Hantering av avfall
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Lösningar för fossilfri
energilagring
och infrastruktur

LÅG

Påverkansgrad
Granitors ansvar sträcker sig utanför den egna verksamheten men möjligheten att påverka skiljer sig åt i olika delar
av värdekedjan. Vår möjlighet att påverka beslut är störst i den egna verksamheten. Genom kloka val av leverantörer
och samarbetspartners kan vi göra stor positiv skillnad för våra beställare och för samhället.
Hållbarhetsredovisning 2021 Granitor
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Vi gör ansvarsfulla affärer
med balanserade risker
Genom att göra ansvarsfulla affärer med ett balanserat risktagande skapar vi långsiktiga värden för
Granitor och våra intressenter. Vår riskhantering är liksom hållbarhetsfrågorna integrerade i allt vi gör.

Tre gånger årligen genomför samtliga resultatenheter i
Granitor-gruppen ett scenarioarbete för att i tid upptäcka
förändringar i marknaden och göra korrigeringar i den egna
verksamheten.
Vi delar in riskerna i kategorier som ligger i linje med
Granitors strategier för ansvarsfulla affärer. För varje risk görs
en bedömning av sannolikhet och konsekvenser (potentiella
följder) för att få fram en risknivå: låg, medelhög eller hög. Se
vår modell för riskhantering på nästa sida.
Varje fastighet ger upphov till betydande utsläpp av
koldioxid under sin livscykel. Sedan 2019 bevakar vi mer aktivt
hur ett ändrat klimat påverkar var och hur vi bygger och
underhåller våra fastigheter. Här är några exempel på hur vi
arbetar:
Bygger i trä för att binda koldioxid.
Väljer betong med lägre koldioxidavtryck.
Bygger i nära anslutning till kollektivtrafik.
Har under 2020 påbörjat Lunds första bilfria bostadsrättsförening, Brf Life.
Utformar fasader, tak och utomhusmiljöer för att bromsa
effekter av häftig nederbörd.
Anpassar ventilation, fönster och takbeklädnad för att
motverka utetemperaturens påverkan på fastigheten.
Vi kartlägger hot och möjligheter i omvärlden, men vi urskiljer
även hur våra egna svagheter och styrkor skulle kunna påverka
våra intressenter.
Vi har därför utvecklat vår granskning av leverantörer inom
Granitor Properties och Granitor Electro och lade under 2019
till risken för brister i leverantörskedjan när det gäller leveransförmåga och uppförande.
För att utveckla vår uppförandekod startade vi 2019 en
särskild satsning på utbildning och information inom koncernen, vilken har fortsatt sedan dess. Under 2021 fortsatte vi
också vår utbildning ”Självklart hållbart” som tagits fram inom

•
•
•
•
•
•
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Granitor Properties.
Våra viktiga hållbarhetsfrågor och vår riskhantering
integreras i allt vi gör. Vi strävar alltid efter att agera föredömligt och att leva som vi lär.
Några exempel:
Vi har en intern uppförandekod och en uppförandekod
för samarbetspartners. Genom att delta i en hållbar
kedja, där varje leverantör ställer krav på sina leverantörer, tar Granitor ställning för ett ansvarsfullt företagande. Arbets- och miljöskador, diskriminering,
korruption och andra allvarliga risker förebyggs. Det är
en trygghet för alla parter.
Merparten av våra bolag är certifierade mot ett eller flera
av de internationella ISO-standarderna för miljö-,
kvalitets- eller arbetsmiljöledning. Riskidentifiering och
riskhantering är en integrerad del av dem och följs upp
med interna och externa revisioner.
Whistleblowing (visselblåsning) är en gemensam extern
oberoende webbtjänst dit alla anställda inom Granitorgruppen samt leverantörer och partners kan vända sig
anonymt om de misstänker brott mot uppförandekoden.
Vårt hållbarhetsarbete rapporteras enligt Global
Reporting Initiative Standards (GRI).
Att ta ansvar i hela värdekedjan och styra verksamheten
effektivt är avgörande för våra möjligheter att skapa värde.
En decentraliserad beslutsmodell ger våra dotterbolag den
nödvändiga flexibiliteten för att fungera bra och marknadsanpassat. Våra medarbetare ska känna sig som en del av
Granitor-familjen och ha befogenhet att fatta de vardagsbeslut
som är en förutsättning för oss att nå våra mål.
Varje dag arbetar vi för våra långsiktiga mål: att skapa den
bästa lönsamheten för alla intressenter, bruka jordens resurser
ansvarsfullt och göra Granitor till det självklara valet för våra
kunder och framtida anställda.

Vår modell för riskhantering
Vi delar in riskerna i fyra områden enligt en modell som även
används i bolagens riskredovisning till årsredovisningen:
strategiska risker, finansiella risker, operativa risker och
regulatoriska risker.
Varje identifierad risk placeras i en risknivå utifrån sannolikhet och potentiella följder. Analys görs och beslut tas om
eventuella specifika åtgärder och tillhörande tidplaner.

Riskkällor och risker

Riskanalys

Inventering av
befintliga och
nytillkomna risker.

Analys av
sannolikhet och
konsekvens.
Definition av
risknivå utifrån
sannolikhet och
konsekvens.

•

•

Befintliga & nya
åtgärder

Bedömning av
åtgärd

Sammanfattning
av befintliga
policys, styrning,
uppföljning och
nyckeltal.

Effektivitet – hur
väl vi hanterar
respektive risk
 ycket bra
M
effektivitet


Kommentar
om eventuella
beslutade,
nya åtgärder.

Låg risk

•
•

Varje affärsenhet är rustad att hantera sina specifika risker och
möjligheter på lämpligaste sätt. Styrelsen i respektive bolag följer
upp incidenter och eventuella tvister minst varje tertial eller
oftare om så krävs.
För större projekt görs särskilda riskanalyser. Vår ambition är
att ständigt förbättra riskhanteringen och därför arbetar vi aktivt
med kunskapsutbyte och kompetensutveckling.

Bra
effektivitet

Acceptabel
effektivitet

M edelhög risk



Hög risk

Oacceptabel
effektivitet

Förklaring riskkategorier
Strategiska risker
Hot mot:

•
•

Affärsidé

•

Affärsmodell

Långsiktiga mål
och strategi

Operativa risker
Hot mot:

•
•
•

Affärsplan
Kortsiktiga mål
Produktivitet

Exempel
•
•
•
•
•
•

Värderingar
Varumärke
Medarbetare
Ledning
Marknader
Globala förändringar

Exempel
• Val av projekt och
investeringar
• Anbudsprocesser
• Kontrakt
• Tillbud och olyckor
• Dataintrång/sabotage

Finansiella risker
Hot mot:

•

Granitors
finansiella
ställning

•

Granitors
tillgångar

Exempel
• Finansiering
• Kapitalförvaltning
• Makroekonomiska
förändringar i villkor
• Motparters villkor

Regulatoriska risker
Hot mot:

Exempel

•
•

• Regelverk
• Uppförandekod
• Kontrakt/Avtal

Kontraktuella risker
Brister i efterlevnad
av lagar och
förordningar,
interna regler
eller policies

Hållbarhetsredovisning 2021 Granitor
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Strategiska risker
Riskområde
och beskrivning

Analys nuläge och
befintlig styrning/ledning

Vikande
konjunkturer
och marknadsförutsättningar.

Bevakas kontinuerligt genom strukturerad omvärldsanalys och strategisk kompetensförsörjning.
Fördelning av affärsrisk genom olika portföljinriktningar och olika erbjudanden inom respektive
portfölj. Orderstock fördelad över tid.

Operativa risker
Risknivå

Bedömning
av åtgärd

Analys nuläge och
befintlig styrning/ledning

Otillräcklig säkerhetskultur i riskfyllda
produktionsmiljöer.

Granitor har stort fokus på både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar kring fyra målområden där ett av områdena är Hälsa och välmående. Stress och
psykisk ohälsa har blivit en del av vardagen i vårt samhälle och Granitor jobbar med att förebygga
detta genom att skapa en trygg, tillåtande och lärande kultur. Flera av bolagen inom Granitor är
dessutom verksamma i fysiskt utmanande arbetsmiljöer. Vi i Granitor sätter alltid säkerheten först
och jobbar förebyggande med säkerheten på våra arbetsplatser för att förhindra olyckor. I tillägg
till det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet har Granitor infört en "Säkerhetsvecka" då vi sätter speciellt
fokus på arbetsmiljön i alla delar av gruppen.

Granitor Contracting består av en diversifierad portfölj av bolag med värdeerbjudanden för
kunder inom energi, infrastruktur, industri och bygg. Dessa marknader har ofta olika konjunkturcyklar. Vi jobbar i alla faser av livscykeln vilket också bidrar till att reducera risken.
Granitor Properties arbetar i hela värdekedjan och med en bred produktportfölj som innehåller
såväl bostäder som komersiella projekt inom kontor, samhällsfastigheter, handel, hotell, lager och
industri. Vi har en effektiv och liten organisation som följer utvecklingen närmast kund. Vi genomför
ständiga anpassningar och utveckling inför förändrad marknadssituation.

Granitor Properties hållbarhetsarbete utgår från de globala hållbarhetsmålen för hållbar utveckling till 2030. En viktig del i arbetet är också vårt engagemang i Malmös lokala färdplan – LFM30.
Granitor Properties var en av initiativtagarna till LFM 30, med syfte att skapa en klimatneutral
bygg- och anläggningssektor till 2030. Ramverket och arbetssättet inom LFM 30 använder Granitor
Properties i hela verksamheten. Utifrån verksamhetens hållbarhetsplan genomförs aktiviteter för att
uppnå uppsatta mål. Hållbarhetsarbetet fokuserar kring fyra målområden - Den hållbara staden,
Hälsa och välmående, Klimatneutralitet samt Affärsetik. Vi gör utvärderingar i varje enskilt projekt
utifrån konsekvenser från klimatförändringarna. Nära samarbete med försäkringsbolag vid nya
investeringar.

Vår strategi är att skapa en hållbar decentraliserad organisation (”Ledningspilen”) där ryggraden
är kompletta resultatenheter med egna affärsansvar. Med detta som utgångspunkt arbetar vi
med strategisk kompetensförsörjning och skapar förutsättningar för aktiv individ- och grupputveckling via Granitor Business School. Granitor medverkar aktivt i valda externa utbildningsoch lärlingssatsningar.

Bristande ledarskap.

Ledningsplattformen vägleder alla medarbetare i ledarskap. Fortlöpande arbete med utbildning
och reflektion kring ledarskap som startats 2008 och fortgår under ledning av Granitor Business
School. Tre operativa ledarskapsprogram har startat under 2021, samtidigt som en helt digital
utbildning har tagits fram, Ny som ledare.

Oförmåga att möta
krav på ny teknik och
digitalisering.

Ineffektivt projektgenomförande.

Åtgärder 2022: Fortsätta utveckla Granitor-kulturen utifrån dialog med medarbetare.

Otillräcklig leveransförmåga.

Granitor jobbar kontinuerligt med omvärldsbevakning och följer trender i samhälle och industrin. Vi
har nära kontakt med våra kunder och andra intressenter för att säkra att vi är relevanta och möter
deras förväntningar på kort och lång sikt. Granitor har en strukturerad process där vi reviderar våra
affärsplaner och strategier varje år för att säkra att vi gör rätt investeringar och satsningar och vi
följer upp dessa planer genom att vår scenarioprocess uppdateras tre gånger per år. Under 2021
har vi arbetat ytterligare med att stärka vår digitalisering både inom egna processer, kundrelationer och inom produkter och tjänster.

Energiläckage vid
produktionsanläggningar och fastigheter
där energibesparande
investeringar motverkas av andra angelägna parametrar.

Åtgärder 2022: Kontinuerlig översyn av verksamheterna och bevakning av marknader.

Finansiella risker
Analys nuläge och
befintlig styrning/ledning

Förändrad syn på
fastigheter som säker
investering.

Påverkar främst Granitor Properties. Den aktuella omvärldsituationen innebär hög inflation och
stigande räntor och det finns en risk att det påverkar tillväxten och även på sikt arbetsmarknaden.
Osäkerheten och oförutsägbarheten är mycket stor. Utan stabilitet i kostnadsutvecklingen och
förutsättningar för fortsatt låga räntor så finns risk att det påverkar bostadsmarknaden och
fastighetsmarknaden. Vi kommer säkert att se variationer mellan olika upplåtelseformer,
geografier och typer av bostäder samt mellan olika typer av kommersiella fastigheter. Vår breda
produktportfölj och förmåga att anpassa oss efter marknadsförändringar gör oss mer beredda på
att hantera en förändrad efterfrågan på bostäder och fastigheter.

Risknivå

Bedömning
av åtgärd

Granitor genomför många olika typer av projekt av varierande storlek och komplexitet. Projektmetoder och system för att säkra ett effektivt genomförande skiljer sig mellan bolagen beroende
på kraven. Generellt är kompetensutveckling och projektförmåga den viktigaste punkten för att
säkra ett effektivt genomförande. I tillägg ligger Granitor långt framme när det gäller samverkan
inom projekt vilket vi anser är kritiskt för att uppnå framgångsrika projekt.

I kvalitetssäkrade processer anpassade till respektive portfölj och affärsmodell identifieras
både möjligheter och risker i tidigt skede för att säkra den bästa möjliga lösningen för varje del i
projektet. En flexibel, effektiv och resursstark organisation säkrar rätt start, rätt genomförande, rätt
erfarenhetsåterföring och rätt avslut. Utöver bolagens verksamhet inom våra tre affärsområden
arbetar vi också med att skapa god projektkultur i samverkansentreprenader.
Åtgärder 2022: Utveckla projektförmåga. Vidareutveckla vårt ledningssystem, Vårt sätt att arbeta, samt tydliggöra roller och mandat ytterligare. Stärka våra samarbeteten med varuleverantörer
och entreprenörer.

Aktuella exempel som kan påverka Granitors exportverksamheter: Kriget i Ukraina, sanktioner,
upprustning och handelskrig bevakas kontinuerligt genom strukturerad omvärldsanalys och
strategisk kompetensförsörjning.

Riskområde
och beskrivning

Granitor arbetar med digitalisering av egna arbetsprocesser, kundrelationer samt produkter och
tjänster för att öka vår effektivitet, minska kostnaderna samt skapa attraktiva produkter som ökar
vår lönsamhet.

Åtgärder 2022: Arbeta med kommunikation och att förtydliga roller och mandat i organisationen
för att skapa inkludering och effektivare genomförande. Utveckla arbetet med startmöten och
slutmöten i projekt för att få ett effektivt genomförande och nyttig erfarenhetsåterföring.

Åtgärder 2022: Fortsatt arbete med omvärldsbevakning, affärsplaner och scenario processen för
att säkra att vi agerar agilt i marknaden och involverar våra medarbetare.
Politiska beslut som
förändrar förutsättningar för handel.

Rätt företagskultur är när vi tillsammans lever och utvecklar vår kultur, våra strategier och arbetssätt. Med rätt företagskultur kan vi möta en föränderlig marknad med nya lönsamma affärer
och vara förstahandsvalet för alla våra intressenter. Vår strategi är att skapa en hållbar gemensam
kultur och dynamisk arbetsmiljö som medför trygghet, stödjer samarbete och uppmuntrar till nya
tankesätt. Vi genomför medarbeterundersökning för att identifiera behov.

Åtgärder 2022: Kompetensförstärkning inom digital förändringsledning för att fortsätta utvecklas
effektivt och affärsinriktat. Granitor Properties koncept Smarta Hem och Smarta Kontor vidareutvecklas. Projektflödet som är vårt digitala ledningssystem för projektgenomförande kommer
implementeras i flera av Granitor Properties projekt. Även Granitor Contracting har flera pågående
projekt som möter krav på teknik och digitalisering exempelvis nya affärs- och produktionssystem.

Åtgärder 2022: Fortsatt utbildning i ledningsplattformens intentioner.
Granitor halkar efter i
nödvändiga investeringar, affärer, marknader
eller lönsamhet.

Bedömning
av åtgärd

Åtgärder 2022: Genomför aktiviteter med fokus på kommunikation och tydliggörande av roller
och mandat för att skapa ännu bättre inkludering. Arbetet sker övergripande i Granitor Properties
men också med fokus på våra team och grupper samt samarbetet mellan team och grupper.

Åtgärder 2022: Utveckling av metoder för riskanalys. Kompetensutveckling.
Oförmåga att
attrahera och
engagera rätt
kompetens
(förmåga att leda och
samarbeta, förstå affär,
bransch och teknik).

Risknivå

Åtgärder 2022: Kontinuerligt utvecklingsarbete i verksamheterna.
Att vi inte lyckas få
en inkluderande
kultur där medarbetare
känner sig engagerade
och involverade.

Åtgärder 2022: Kontinuerlig översyn av verksamheterna och bevakning av marknader.
Klimatförändringarnas
konsekvenser för våra
fastigheter.

Riskområde
och beskrivning

Inom Granitor Contracting har vi genomfört en energikarläggning där vi har analyserat energiförbrukning både i våra fastigeter och produktionsanäggningar. De mest signifikanta åtgärderna för
att minska energifrbrukningen har identifierats och ingår i åtgärderna i energikartläggningen.
Inom Granitor Properties har flera omfattande förbättringsprojekt genomförts som medfört stora
energibesparingar samt förbättrad inomhusmiljö. Vi kommer fortsatt arbeta med kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi kommer vidare att fortsätta sitt engagemang inom social
hållbarhet genom de delprojekt som är direkt eller indirekt knutna till projektet Embassy of Sharing
i Hyllie, Malmö. Granitor Properties utvecklar och certifierar projekt och fastigheter i enlighet med
certifieringssystemen Miljöbyggnad eller Svanen.
Åtgärder 2022: Åtgärder i linje med genomförda energikartläggningar.

Risknivå

Bedömning
av åtgärd

Brister hos samarbetspartners gällande
leveransförmåga.

Rätt förutsättningar innebär att vi har både rätt kompetens och kapacitet att leverera enligt
avtalet. Detta inkluderar rätt leverantörer och partners och att vi har rätt verktyg, kompetenspussel
och resurser så att vi kan starta rätt, genomföra rätt och avsluta rätt.
Alla avtal föregås av analys av leveransförmåga inklusive granskning av samarbetspartners.
Åtgärder 2022: Fortsatt utbildning i Code of Conduct utifrån verksamhetsspecifika case.

Att vi inte lyckas leva
som vi lär. Kan leda till
skador i förtroende.

Vår ledningsplattorm genomsyrar all vår kommunikation och våra beslut längs hela ledningspilen.
Stort beslutsmandat ”längst fram i pilen” för att möjliggöra rätt beslut på rätt plats.
Åtgärder 2022: Fortsatt utbildning i Code of Conduct utifrån verksamhetsspecifika case.

Åtgärder 2022: Kontinuerlig översyn av verksamheterna och bevakning av marknader.
Kostnadsökningar t ex
stigande priser, överhettade marknader.

Under slutet av 2021 och början av 2022 uppstod stora kostnadsökningar på grund av pandemi
och krig. Osäkerheten är stor och risk finns att projekt inte kan starta eller startas med försämrade
ekonomiska resultat/marginaler. Stort fokus på kostnader och kostnadsutvecklingen samt leveransförmåga. Arbeta nära och i samarbetet med varuleverantörer och entreprenörer för att skapa
möjligheter och mitigera risker. Inköpsresurser som arbetar nära våra projekt i det dagliga arbetet
samt med stragier för att hantera förändringar i marknaden.
Åtgärder 2022: Ökad kompetens för strategisk upphandling. Kompetensutveckling i styrgrupper
och projektgrupper.

Svårigheter att få
extern finansiering.

Med vårt höga kreditbetyg och starka balansräkning har vi mycket goda relationer med våra
finansiärer. Vi har kontinuerlig dialog med finansinstitut om förväntningar och extern rapportering
av ansvarsfulla affärer.
Åtgärder 2022: Ökad fokusering på ramverket för gröna kreditfaciliteter (s.k. ”grön finansiering”)
för att vidga nätverket av potentiella investerare i Granitor Properties gröna projekt.
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Regulatoriska risker
Riskområde
och beskrivning

Analys nuläge och
befintlig styrning/ledning

Politiska eller
myndighetsbeslut
motverkar Granitors
intentioner.

Lokal ledning i respektive verksamhet har god förståelse för respektive lands och regions politiska
landskap. Teknikutveckling och nya idéer i våra kundprojekt och samarbeten kan hindras av långsamma politiska tillståndsprocesser.
Åtgärder 2022: Förbättrad scenarioprocess med tertialsvis analys av möjligheter och risker.
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Stora utvecklingsmöjligheter
för medarbetare på Granitor
För nyutbildade ingenjörer finns flera vägar till anställning och många karriärmöjligheter inom
Granitor-gruppen. Flera bolag tar emot studenter för praktik och ex-jobb och Granitor Systems
erbjuder ett traineeprogram, Granitor Automation School.
– Vi vill vara med och utbilda automationsingenjörer, inte bara
för vår egen skull utan också bidra till branschen, det råder brist
på den här typen av kompetens, säger Paulina Palén Olofsson,
kommunikationsansvarig på Granitor Systems.
Inom Granitor finns stora möjligheter till individuell
utveckling.
– Vi anpassar vår utbildning efter individerna och deras egna
ambitioner. Man behöver inte kännas sig stressad att man ska
kunna allt med en gång. Jag tycker att vi också är duktiga på att
hjälpa nyanställda att utvecklas, det finns verkligen alla
möjligheter, säger Paulina.
Läs om Stine, Oscar och Anton – tre ingenjörer som alla
startat sin Granitor-bana tidigt och som fått möjlighet att
utveckla sig själva och sina karriärer på olika sätt.

Stine Mared, produktionsledare på Granitor
Properties, Landskrona
Stine studerade till civilingenjör på Lunds universitet och på
Chalmers. Efter examen 2021 anställdes hon på Granitor
Properties, där hon arbetar som produktionsledare vid ett
lägenhetsbygge i Landskrona.
– Även om jag är ny på jobbet har jag varit involverad i
Midroc och Granitor i tre år nu. Jag började som praktikant och
gjorde sedan mitt ex-jobb här. Det var otroligt lärorikt och
roligt. Det har hjälpt mig mycket i min yrkesroll. Jag har haft
handledare och kontaktpersoner som visat stort intresse för mig
och varit väldigt lyhörda.
Tillsammans med en annan student skrev Stine examensarbetet ”Att skapa en projektkultur som främjar prestanda i
byggbranschen, ur ett organisatoriskt perspektiv”.
– Jag fick en inblick i bolaget, medan Granitor fick som en
lång anställningsintervju med mig.
Efter examen var hon säker på att hon ville fortsätta att
arbeta på Granitor.
– Under examensarbetet såg jag många som börjat som
produktionsledare och sedan snabbt utvecklats och gjort intern
karriär. För mig är det viktigt att det finns möjlighet att
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utvecklas och att anpassa sin tjänst utefter vad man är intresserad av.
– Just nu vill jag lära mig det som är väsentligt för den
tjänsten jag har, men jag har många visioner och drömmar.
Hon har redan fått möjlighet att implementera några av sina
idéer och förbättringsförslag från examensarbetet.
– Vi har en rutin där vi startar våra projektmöten med att
stämma av hur alla mår på en skala 1 till 10. Nu har vi börjat att
spara siffror och kommentarer från varje projektmöte, så att vi
till exempel kan se när man upplevt mest stress i projektet. Det
har redan lett till positiva diskussioner och större förståelse för
varandra.
– Jag trivs väldigt bra på Granitor. Här finns en härlig kultur
och ett stort engagemang för varandra och produkten vi
levererar.

Oscar Carlsson, projektledare på Granitor
Systems, Österrike
Oscar började som trainee på
Midroc Automation, nu Granitor
Systems, för tio år sedan. Under
den tiden har han hunnit projektleda, delta i internationella
forskningsprojekt och doktorera.
Möjligheten att arbeta med
innovativa, tekniska lösningar har styrt Oscars karriärväg. Idag
utgår han från eget kontor i Österrike.
– I slutet av min traineetid gick jag in som projektledare i ett
forskningsprojekt med Luleå tekniska högskola. Efter det
frågade de om jag ville vara industridoktorand i projektet
Arrowhead.
Oscars chef stöttade idén och Oscar började sin anställning
på Granitor med fyra år som doktorand i Europas största
forskningsprojekt inom automation, med åttio partners över
hela Europa.
– Det var en väldigt rolig tid. Jag reste runt mycket i Europa,
och det var då tanken föddes att det inte vore så dumt att bo i

Stine Mared

Centraleuropa i stället för i Sverige.
Efter att Oscar disputerat med sin doktorsavhandling
”Engineering of IoT Automation Systems” började han att
projektleda.
– Det var utmanande och roligt att komma in i produktionsverksamheten igen. Men efter ett tag kände jag att jag ville
jobba mer tekniskt. Det är det jag tycker är roligast och brinner
för. Nu jobbar jag tillsammans med min chef för att kunna
arbeta mer med teknisk utveckling. Ett av mina mål är också att
vi ska vara med i fler forskningsprojekt.
Oscar tycker att han får bra stöd och förståelse av sina chefer
för sina idéer och önskemål samt flytten till Österrike.
– Vi jobbar i en bransch där utvecklingen går väldigt snabbt
framåt och det finns en stor förståelse inom företaget att
forskningsprojekt och teknisk utveckling är någonting som vi
behöver fortsätta satsa på.

Anton Bergholtz, gruppchef på Granitor
Systems, Mölndal
Anton började 2015 som trainee på Midroc Automation, nu
Granitor Systems. Han har studerat ekonomi på Handels och
läste till civilingenjör på Chalmers, där han hörde talas om
traineeprogrammet.
– Jag tyckte att det lät väldigt intressant och jag kände direkt
att det skulle passa mig. Det var en väldigt bra utbildning då,
och idag är den ännu bättre.

Anton Bergholtz

– Som trainee kommer du in i verkligheten direkt och kulturen
på Granitor gör att du lär dig otroligt mycket. Det finns en
mentalitet som gör att man vågar testa nya saker och utvecklas.
Det finns alltid någon som kan hjälpa om det behövs, och du får
hela tiden feedback.
Han tvekade inte att börja på Granitor när traineeutbildningen var klar.
– Jag såg att det fanns stora möjligheter till utveckling. Jag
ville gärna bli projektledare direkt, men insåg att det var bra att
arbeta med programmering och konstruktion först. Det har jag
stor nytta av i arbetet idag.
Efter traineeutbildningen har Anton mest jobbat i infrastrukturprojekt. Idag är han gruppchef på Infrastrukturavdelningen i Mölndal, ett jobb han trivs mycket bra med.
Han är också delaktig i ett forskningsprojekt i samarbete
med Chalmers och Stora Enso.
– Anders Karlström på Chalmers har utvecklat algoritmer
som via ett analysverktyg samlar in data från pappersbruk för
att optimera energianvändningen. Vi integrerade verktyget i
anläggningen, och man såg att över åttio procent av regulatorerna i pappersbruket kunde effektiviseras, utan att bygga om
någonting alls. Det är också möjligt att identifiera flaskhalsar, så
att man kan se var man kan bygga om för att effektivisera ännu
mera. Det är ett väldigt spännande projekt som jag är glad att få
vara delaktig i.
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Svanenmärkta hus för en
hållbar stad
Ett viktigt mål för Granitor Properties är den hållbara staden – att utveckla stadsdelar och kvarter
med en helhetssyn på hållbarhet. Under 2021 beslutade man som ett led i detta arbete att
fortsättningsvis Svanenmärka alla sina bostäder.

Allt nyproducerat Svanenmärks
Fram till idag har Granitor
Properties låtit uppföra fastigheter
utifrån miljöcertifieringen Silver
eller Guld i Miljöbyggnad, men nu
Svanenmärks alltså samtliga
nyproducerade bostäder.
Brf Lägerplatsen i Landskrona
och Brf Life i Lund är de första
bostadsprojekten som är Svanenmärkta. Därefter kommer Brf
Vyn i Solgården i Ängelholm och Brf Pålsjöängar i Helsingborg. Johan Svedström är affärschef på Granitor Properties
Helsingborg och han tror att Svanen är och förblir ett självklart
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val för många konsumenter.
– Vi har sett Svanen på schampo och tvättmedel i många år
och det gör det ju enkelt att fatta bra beslut. Hållbarhet och
cirkuläritet står högt på mångas agenda nu, inte bara på vår, och
då måste vi ta ansvar för att kunden inte ska gå vilse bland
miljömärkningarna. Svanen står för tydlighet och är dessutom
en oerhört väl kontrollerad märkning som inte alla kvalificerar
sig för, säger han.

Konsumentmakt och politiska beslut

Det krävs ett stort engagemang från start till slut om man vill
lyckas få sin Svanenmärkning.
– För bostadsköpare innebär det att de vet vad de köper och
det ger en stor trygghet. Man vet att huset är sunt med god
ventilation och har ett helhetstänk kring klimat- och miljöpåverkan. Det är byggt med lågemitterade material, alltså
giftfritt, och ger mycket lägre risk för att utveckla astma och
allergi. Som köpare kan du känna dig trygg med att de enskilda
byggprodukterna som är inbyggda i huset är både spårbara och
dokumenterade, säger Johan Svedström.
Varför har man då inte alltid försökt Svanenmärka sina
byggnader?
– Vi har alltid haft ett stort miljöfokus. Den stora anledningen att vi övergår till Svanen är för att vi vill kunna erbjuda
våra bostadsköpare tydlighet och enkelhet, för i slutändan är det
de som ska göra valet. Nu erbjuder vi sunda, bra hus där vi tagit
hänsyn till vårt klimatavtryck och hållbarhet i alla led. För oss är
det ett naturligt steg i vår resa mot den hållbara staden.

Sara Bergman och hennes kollegor fortsätter verka för ett mer
hållbart samhälle och jobba för att Svanenmärkningen även i
fortsättningen ska vara en symbol att förtjäna. Men hur stor roll
spelar det om konsumenterna väljer det ena eller andra? Är det
inte politiska beslut som måste tas för att nå en snabb förändring mot ett hållbart samhälle?
– Politikerna har en väldig makt när det gäller att dra de
stora penseldragen för att vi ska nå våra globala mål. En enskild
konsument kan ju inte ansvara för hela vår planet. Men med det
sagt så är det ju alltid både svart och vitt, så vi som konsumenten är ju också oerhört viktiga.
Hon menar att miljömärkningarna är ett väldigt viktigt
verktyg för att påverka producenterna, men att vi alla behöver
fundera över hur vi konsumerar – hela tiden.
– Det allra minst miljöbelastande är ju att inte konsumera
alls. Vi måste hela tiden fråga oss om vi kan välja begagnat eller
låna det vi behöver. Om det inte går och vi måste köpa nytt, ja
då ska vi välja miljömärkt, säger Sara Bergman.

Oberoende part för att garantera äkthet

“Nu erbjuder vi sunda, bra
hus där vi tagit hänsyn till vårt
klimatavtryck och hållbarhet
i alla led. För oss är det ett
naturligt steg i vår resa mot
den hållbara staden.”

S

Sara Bergman ser ett stadigt ökande intresse för märkningen,
både i befintliga branscher och helt nya.
– Vi försöker föra ut frågan om vikten av hållbar konsumtion och om betydelsen av en oberoende tredje part, alltså
Svanen som en garant för att ingen godkänt sin egen märkning.
Om företag tillåts uppfinna egna miljömärkningar är risken
stor att produkterna inte är hållbart producerade utan bara
mindre ohållbart framställda än de övriga i sortimentet, och
kanske dessutom har en högre prislapp. Man skapar dessutom
en trötthet och en vilsenhet hos konsumenten. I värsta fall
minskar trovärdigheten även för de seriösa aktörerna.
– Konsumenten måste veta att den inte blir lurad och vad
märkningen står för. Det är lätt att lyfta ut något i produktionscykeln som haft ett hållbarhetstänk, men på Svanen arbetar vi
alltid med hela livscykelperspektivet. Det blir mer komplext,
men också mer rättvisande totalt sätt. Vi har jobbat med
Svanenmärkningen i trettio år och vi vårdar varumärket varje
dag, säger Sara Bergman.
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– Svanens roll är att fokusera på
hållbar konsumtion och produktion, nr 12 bland FN:s globala
hållbarhetsmål. Vi ska vara ett
verktyg, en märkning för varor och
tjänster som ska ge konsumenten
ett enkelt sätt att välja det bättre,
mer miljömässiga valet, säger Sara
Bergman, kriterie- och hållbarhetschef på det statliga Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.
Svanens krav har särskilda fokusområden som cirkulär
ekonomi och att bidra till minskad klimatpåverkan och till en
giftfri miljö, där produkter ska vara fria från farliga ämnen.
Innan flerbostadshus och förskolebyggnader Svanenmärks
ställs krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter och -varor samt en rad innemiljöfaktorer som har
betydelse för hälsa och miljö. Dessutom ställer Svanen krav på
kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av
byggnaden till de som eventuellt ska förvalta den.
– Svanen är en helt frivillig miljömärkning, som bara cirka
trettio procent av de bästa i en bransch ska klara, och märkningen har en inbyggd dynamik genom att kraven regelbundet
skärps. Miljömärkningen är till för de bästa, så det är naturligtvis ett konkurrensverktyg för de som skaffar sig en svanenmärkning, säger Sara Bergman.

Spårbart i varje beståndsdel

Trycksak
1234 5678

Svanenmärkta byggnader

• Är värderade med livscykelperspektiv
• Har låg energianvändning
• Uppfyller höga miljö- och hälsokrav
på byggprodukter, material och
kemiska produkter

• Säkrar en god innemiljö och låga
emissioner

• Har en kvalitetssäkrad byggprocess
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Personlig inre utveckling som
verktyg för att nå FN:s mål
Kan samarbete och personlig utveckling på individnivå hjälpa till att öka ambitionen för en förändring
mot ett hållbart samhälle? Det tror LiseLotte J Bate, kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Att dra sitt
strå till stacken för att nå de globala hållbarhetsmålen ligger helt i linje med Granitors vision om en
bättre framtid.
Under 2021 började Granitor att sponsra det globala iniativet
Inner Development Goals – en satsning som bygger på tanken
att personlig utveckling är en förutsättning för att uppnå de 17
hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.
För näringslivets del handlar Agenda 2030 i grunden om att
driva företag ansvarsfullt och hållbart, med hänsyn till sociala,
miljömässiga och ekonomiska faktorer. Något som Granitor
länge haft fullt fokus på.
– Vi jobbar väldigt systemastisk med kulturbyggande, och en
stark samarbetskultur hjälper oss att göra ansvarsfulla affärer,
säger LiseLotte J Bate.
Hon menar att personlig utveckling kan öka förståelsen och
höja ambitionen för att arbeta för en hållbar framtid.
– Jag tror att det är bra att börja med sig själv. Om vi tar oss
an utmaningen att utveckla oss själva och hittar vår inre
kompass, så tror jag att vi bättre orkar med att driva den här
nödvändiga förändringen.

Globalt samarbete för hållbarhet
Utgångspunkten för Inner Development Goals är att utvecklingen för att nå de globala målen i Agenda 2030 går för
långsamt. Inner Development Goals listar 23 förmågor inom
fem områden som man menar att individer behöver utveckla
för att kunna ta till sig hållbarhetsmålen.
Här har Granitor tack vare sitt systematiska kulturarbete
redan kommit en bra bit på väg, menar LiseLotte.
– De fem områdena i Inner Development Goals handlar om
relationen till sig själv, kognitiva förmågor, att ta hand om sig
själv och andra, samarbete och social förmåga, och att kunna
driva förändring.
– Det här är förmågor som man kan träna upp, och allt det
här ingår redan i våra utbildningar på Granitor Business
School. Genom att träna på det här kan man bli mer medveten
om sin egen betydelse för en förändring i stort.

Ökat fokus på samarbete
Under förra året utvecklade den interna affärsskolan sina
utbildningar och satte ännu mer fokus på samarbete och
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Owe Orwar

Unik metod tar fram antikroppar
mot allvarliga sjukdomar
En ny plattformsbaserad teknik kan göra 300 nya läkemedel möjliga. Oblique Therapeutics satsar på
att ta fram målinriktade antikroppsläkemedel mot aggressiva cancerformer och kronisk smärta – något
som ingen tidigare lyckats med. Tekniken innebär ett paradigmskifte inom läkemedelsutveckling.

LiseLotte J Bate

personlig utveckling.
– Nu har vi vävt in omvärldsanalys och perpektivmedvetenhet i våra utbildningar. Vi har till exempel en spännade
upplevelsebaserad uppgift där vi övar oss på att sätta sig in
varandras situation och se på uppgiften ur olika perspektiv. I ett
samarbete är det viktigt att förstå att man kan ha med sig olika
fördomar, och att man ställer sig frågan i vilken utsträckning
man själv har tagit in kontexten när man ska utföra ett arbete.
Granitors ledningsplattform beskriver det koncerngemensamma arbetsättet och är en av grundpelarna i kulturarbetet.
Under 2021 har den uppdateras med ytterligare fokus på
samarbetsförmåga.
– Med utgångspunkt från vår ledningsplattform tog vi fram
ett samarbetsmaterial, där vi förtydligar vårt gemensamma sätt
att samarbeta. Det är ett konkret material som alla våra bolag
kan arbeta med för att ytterligare höja samarbetsförmågan. Här
lyfter vi också vikten av personlig utveckling för lyckade
samarbeten.

Genom affärsområdet för investeringar i utvecklingsbolag
investerar Granitor i bolag med banbrytande teknologier med
kommersiell potential och möjlighet att förbättra världen.
Detta stämmer väl in på Oblique Therapeutics teknik.
– Det är sällan vi hittar ett investeringsobjekt med så här
radikalt annorlunda teknologi som kan göra så stor skillnad.
Det här kan innebära att mänskligheten går en ljusare framtid
till mötes. För oss är det en viktig investering med ovanligt stor
potential, säger Göran Linder, ansvarig för investeringar på
Granitor Growth Management.
Oblique Therapeutics grundades 2015 av Owe Orwar och
Carolina Trkulja. De har utvecklat en unik teknik för att ta fram
skräddarsydda antikroppar för utveckling av läkemedel mot
sjukdomar som tidigare ansetts omöjliga att behandla med
antikroppar. Idén föddes under Carolina Trkuljas avhandlingsarbete på Chalmers, då Owe Orwar var hennes handledare.
– Vi försökte ta fram antikroppar mot de svåraste medicinska målproteinerna. Vi valde en som vi vet orsakar pankreascancer, som har väldigt hög dödlighet, och en som är viktig för
smärta. Vi visste att om vi kunde lyckas med just de här
proteinerna som anses omöjliga att ta fram antikroppar mot, då
kan vi lyckas med alla andra, säger Owe Orwar, vd på Oblique
Therapeutics.
– Förra året fick vi bevis för att antikropparna fungerade hos
möss. Just nu har vi tre program som ser väldigt lovande ut där
behovet av läkemedel är stort.

Antikroppen mot smärta utvecklas i samarbete med ett stort
läkemedelsbolag.
– Tjugo procent av befolkningen lider av smärta, och
läkemedel som kan ersätta morfin- och opioidbehandling som
är starkt beroendeframkallande skulle göra stor nytta.
De två cancerprogrammen riktar sig mot pankreascancer
och trippelnegativ bröstcancer, en annan svårbehandlad
cancerform som oftast drabbar unga kvinnor.
Utöver dessa har bolaget identifierat närmare 300 antikroppar som tekniken också kan fungera på.
– Tack vare att plattformsteknologin är skalbar, kan vi skapa
hundratals antikroppar på samma sätt. Vi har fått fram en
väldigt mogen antikropp så utvecklingen har gått snabbt.
– Normalt är läkemedelsutveckling en lång och kostsam
process där man först i slutändan vet om det fungerar. Men med
den här plattformsteknologin, där vi redan vet att sannolikheten att gå i mål är hög, skulle det i princip vara möjligt att ösa
ut nya läkemedelskandidater, säger Göran Linder.
Nu hoppas man på ytterligare avtal med något av de stora
läkemedelsbolagen.
– Kan vi få hjälp av Big Pharma-bolag, så kan läkemedlen
snabbare komma ut till patienten. Vi tror att det är möjligt att
inom fem år ha ett par antikroppsläkemedel godkända, och
målet är att inom 10 år kunna få två till tre nya antikroppsmediciner godkända om året, säger Owe Orwar.
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Effektivt underhållsarbete bidrar
till hållbar utveckling
För att möta framtida utmaningar behöver svensk industri och infrastruktur bli mer hållbara. Ett sätt att
bidra till en hållbar utveckling är att använda befintliga resurser på ett bättre sätt. Aenigmas (tidigare
Midroc Project Management) och Idhammars konsulter hjälper företag och kommunala bolag att
arbeta mer resurs- och energieffektivt.

– Ett fungerande underhållsarbete är otroligt viktigt, det är ett
av de ben vi måste stå på för ett hållbart samhälle, säger Niklas
Eriksson, seniorkonsult på Aenigmas dotterbolag Idhammar,
ett utvecklingsföretag med konsult- och utbildningstjänster
inom Underhåll och Asset Management.
Aenigmas och Idhammars kunder finns inom till exempel
processindustrin och kommunal infrastruktur som vatten- och
avloppsanläggningar. Enligt Niklas Eriksson kommer
drift- och underhållsfrågor att bli allt viktigare i framtiden i takt
med att kraven för hållbara verksamheter ökar.
– Har man inte ett strukturerat underhållsarbete kan det
leda till att detaljer lagas för sent, och att maskiner byts i
onödan. I slutändan är det hela vår miljö som får betala för ett
eftersatt underhåll – vi ska inte förbruka resurser i onödan,
säger han.

Akuta stopp kostsamma
I ett typiskt uppdrag vill kunden arbeta mer systematiskt med
sitt underhåll. Kanske upplever de problem som att för mycket
av underhållsarbetet är akut i stället för planerat, eller ligger
nära gränsen för att klara utsläppskraven.
– Då gör vi en nulägesanalys för att identifiera problemen.
Vi intervjuar personal, chefer och stödfunktioner och ibland
även beställaren, som kan vara en representant från kommunen.
Sedan tar vi fram en åtgärdsplan och bistår med råd, sunda
rutiner och processer, säger Niklas Eriksson.
Lilly Maheswaran är Asset Management-konsult på
Aenigma och arbetar bland annat med att ta fram processkartor. Hon menar att akuta, oplanerade underhållsstopp är ett
vanligt förekommande problem hos kunderna.
– Flera av våra kunder är samhällsviktiga. Om ett avlopp
brister får det stora konsekvenser när samhället runt omkring
drabbas. I en anläggning där du vet skicket och har ett välplanerat underhåll skulle många längre avbrott kunna undvikas,
säger hon.
Snabbväxande kommuner där befintlig infrastruktur inte är
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anpassad efter den ökande folkmängden står inför särskilda
utmaningar.
– För de kommunerna blir det enormt viktigt att få kontroll
på processen för till exempel vatten- och avlopp så att man
följer de krav som finns och undviker störningar i samhället. Vi
hjälper till att få ordning och reda så att man kan arbeta
systematiskt med detta, säger Niklas Eriksson.

Processkartor underlättar arbetet
För att undvika många av de akuta underhållen och få bättre
kontroll på processen tar man fram en processkarta. Processkartan ritas utifrån underhållsorganisationens olika roller och
vilka problem som kan tänkas uppstå. Den beskriver hur
arbetsflödet ser ut: vem som larmas först och vilka åtgärder som
ska utföras om exempelvis en pump står still.
– Oftast arbetar vi i workshopform när vi tar fram processkartor. Det är mycket uppskattat bland medarbetarna hos
kunden, som tycker att det känns bra att få ordning och reda. Vi
hjälper till att hitta ett mer effektivt sätt att arbeta och dokumentera, genom olika digitala lösningar som till exempel en
app i mobilen, säger Lilly Maheswaran.
Hon betonar vikten av att allt arbete dokumenteras.
– Har en pump gått sönder tio gånger så bör den bytas, men
om reparationerna inte har dokumenterats så kan det vara svårt
att upptäcka.

Hållbarhet ur flera perspektiv
Lösningarna är långsiktiga och ofta inget man ser ett snabbt
resultat av. Men att förlänga maskiners livslängd med hjälp av
ett effektivt underhåll kan spara stora pengar.
– Kunderna kanske främst anlitar oss utifrån det ekonomiska perspektivet men ekologisk hållbarhet blir ju en del av
resultatet. Om man kan planera inköp så att man slipper
panikbeställa reservdelar från leverantörer långt bort, och
maskinerna håller längre så bidrar det också till att minska
utsläppen, säger Lilly Maheswaran.

Lilly Maheswaran & Niklas Eriksson

Niklas Eriksson lyfter fram pappersindustrin som en intressant
bransch där effektiva processer kan ge stora miljövinster.
– Tittar man på ett normalstort pappersbruks träupplag
inser man snabbt att det krävs otroligt stora volymer råvara. Allt
som kommer in i fabriken måste ut på ett eller annat sätt. Dels i
färdiga pappersprodukter, dels som restavfall och utsläpp. De
stora volymerna gör att även små misstag kan få stora
konsekvenser.
En annan viktig hållbarhetsaspekt är att se till att personalen
har en trivsam och säker arbetsmiljö. Akuta insatser för att
åtgärda fel ökar stressen på arbetsplatsen.
– Ordning och reda minskar stress och ökar trivseln.
Maskiner som inte fungerar som det är tänkt kan utsätta
personalen för onödiga risker. En så enkel sak som trasig
belysning kan minska säkerheten och få stora konsekvenser,
säger Niklas.

“Har man inte ett strukturerat
underhållsarbete kan det
leda till att detaljer lagas för
sent, och att maskiner byts i
onödan. I slutändan är det
hela vår miljö som får betala
för ett eftersatt underhåll
– vi ska inte förbruka resurser
i onödan.”
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– Vi jobbade väldigt iterativt och kom snabbt in på marknaden tack vare att vi hade korta intervaller på automatiska
uppdateringar. Zaphire ska aldrig bli färdigt, vi utvecklar
systemet ständigt i samarbete med våra kunder och våra egna
projektavdelningar och installatörer.
En av fördelarna är att Zaphire kan hantera flera fastigheter
i en och samma applikation. Bland kunderna finns en norsk
kommun med runt hundra fastigheter.
– Zaphire har förenklat vardagen för deras driftstekniker
betydligt genom att de kan minska på antalet resor, säger
Christian.

Fordonselektrifieringen
begränsar
klimatförändringarna

Elektrifiering en viktig del i
samhällets energiomställning
Den ökade elektrifieringen kan bidra till en effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan. Det gör det också allt viktigare att elen kommer från förnybara källor. Men det gäller att
också använda resurserna effektivt.

För att nå energi- och klimatmålen krävs en samhällsomställning. I det arbetet är elektrifiering och el från förnybara källor
viktiga verktyg. Som leverantör inom el och teknik har
Granitor Electro möjlighet att bidra till en positiv skillnad på
flera sätt.
– För oss internt innebär det att vi arbetar så klimatsmart
som möjligt, till exempel genom att arbeta mer digitaliserat i
våra projekt, säger Mikael Vestlund, vd på Granitor Electro.
Men en större positiv inverkan på klimatet har företagets
tjänster som bidrar till en grön omställning – som till exempel
installation av solceller och olika lösningar för energieffektivisering.
– Vi försöker alltid hjälpa våra kunder att välja energismarta
lösningar, säger Mikael Vestlund.

Molnbaserad lösning för fastigheter
En sådan lösning är gränssnittet Zaphire, som integrerar alla
system i en fastighet och ökar energieffektiviteten. Hjärnan
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bakom systemet är Christian
Lundheim på Granitor Electros
dotterbolag PowerTech i Norge.
– Zaphire bygger på en idé jag
fick om att använda molnbaserade
lösningar för fastighetsautomation.
Jag har en bakgrund inom IT och
såg att de system som var standard
i fastighetsbranschen inte alls utnyttjade de möjligheter som
finns, säger han.
Zaphire är en molnbaserad applikation som hanterar alla
fastighetens system som till exempel värme, ventilation,
belysning, larm och laddboxar för elbilar. Systemen kan också
kommunicera med varandra, vilket optimerar driften och
hjälper till att minska energiförbrukningen. Zaphire kan också
samla in och lagra data och generera utförliga rapporter.
2018 sattes den första koden. Zaphire lanserades redan
samma år och försäljningen tog snabbt fart.

Installationer av laddboxar är ett
annat viktigt område för en grön
omställning där Granitor Electro
är verksamma. Fler och fler väljer
bort fossildrivna bilar och
marknaden för elbilar har exploderat de senaste åren. Med den
statliga skattereduktionen för grön teknik är det förmånligt för
privatpersoner att installera laddbox hemma. Men det är
mycket att tänka på och det stora utbudet kan göra valet
krångligt.
Under 2021 har Granitor Electro arbetat fram tre olika
paketerbjudanden med utvalda smarta laddboxar från stora,
erkända tillverkare.
– Tanken med vårt koncept är att det ska vara enkelt för
kunden att välja rätt och så kompletta installationspaket som
möjligt och att kunderna ska slippa överraskande tilläggskostnader, säger Leif Jäderberg, affärsutvecklare på Granitor
Electro.
Alla laddboxar som Granitor Electro installerar är smarta.
Boxen kopplar upp sig mot hemmets wifi och går att styra via
en app. I appen kan man bland annat schemalägga laddning
och hålla koll på förbrukningen.
– Det här är en marknad som kommer växa och vara stor
åtminstone fram till 2030, med en puckel någonstans runt
2025.
Väljer man till dynamisk lastbalansering anpassar sig
laddboxen automatiskt till övrig energiförbrukning i hemmet.
– När du har hög förbrukning kopplar laddboxen ifrån bilen
och sätter igång och laddar igen när du har stängt av spisen och
tvättmaskinen. Det gör att du inte riskerar att det går några
säkringar och det skyddar hela anläggningen.
För den som har elavtal med rörligt timpris finns pengar att
spara, och el som förbrukas när efterfrågan är lägre är dessutom
bättre för miljön eftersom det då används mer solenergi, vindoch vattenkraft.

“För oss internt innebär det
att vi arbetar så klimatsmart
som möjligt, till exempel
genom att arbeta mer
digitaliserat i våra projekt.
Vi försöker alltid hjälpa våra
kunder att välja energismarta lösningar.”
– Det är också jätteintressant att med nästa generation
laddboxar så kan elbilen fungera för energilagring. Har du
tillräckligt kvar i batteriet kan du jacka i bilen och låta den
strömförsörja huset under några timmar när elen är som dyrast.
Tekniken Vehicle to Grid finns redan, men få elbilar har stöd
för det idag och de laddboxar som klarar det är dyra.
– Men flera bil- och laddboxtillverkare satsar på detta och
inom en snar framtid tror vi att merkostnaden blir marginell i
samband med installation, säger Leif Jäderberg.

Snabb utveckling för
solceller
Samtidigt innebär elektrifieringen
att elanvändningen ökar kraftigt.
Enligt vissa scenarier kan den till
och med fördubblas inom 25 år.
Att elen som produceras är
förnybar blir därför allt viktigare.
Ett av de mest miljövänliga sätten att producera el är
solceller. Solcellsparker börjar bli ett vanligt inslag i Sverige och
teknikutvecklingen har gått snabbt de senaste åren.
I början av 2021 driftsatte Granitor Electro en solcellspark i
Utby åt Göteborgs Energi. Solcellsparken har kapacitet att
generera lika mycket el som Göteborg Energis första park i
Säve, som är dubbelt så stor. Effektuttaget per kvadratmeter har
alltså fördubblats på bara några år.
Solcellsinstallationer på tak i mindre skala är också en
växande tjänst.
– Vi ser att det kommer mer och mer, nästan alla nybyggnadsprojekt har solcellstak, säger Tobias Johansson, projektledare på Granitor Electro.

Hållbarhetsredovisning 2021 Granitor

31

Att vårda kultur och människor
Människor som upplever tillit, blir erkända och har tydliga roller utvecklas både på ett personligt och
ett professionellt plan. Det är Granitor-kulturens grundläggande formel.

Vår starka företagskultur har fyra hörnstenar
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Obligatoriska medarbetarskapsdagar
riktade till alla medarbetare har
genomförts sedan 2008.
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En tillitsfull arbetsmiljö. Vi satsar på personlig utveckling.
En individ som är trygg i sin roll och förstår gruppdynamik tar
fram det bästa hos andra. Vi samordnar, strukturerar och söker
efter synergier på gruppnivå. Vi genomför regelbundet
medarbetarundersökningar. För att reducera stress och öka
förmågan till närvaro har några av våra medarbetare under
2021 deltagit i ett pilotprojekt i mindfulness. Bland annat har
möten inletts med en kort närvaroövning. Projektet har fallit
väl ut och ambitionen framåt är att det här ska vara ett stående
inslag i våra interna utbildningar för att involvera fler
medarbetare.
Vi välkomnar mångfald. Vi tror på att ta vara på såväl
olikheter som likheter. Flera perspektiv och erfarenheter gör oss
starkare. Vi har nolltolerans mot diskriminering. Vi har en
visselblåsarfunktion för att kunna rapportera trakasserier eller
diskriminering med bevarad anonymitet.
Kompetens. Vi arbetar med vårt strukturerade kompetenspussel för att dra nytta av olika skickligheter och expertområden. Pusslet ingår i planeringen av medarbetarnas personliga

utveckling. Vår affärsskola Granitor Business School erbjuder
sedan starten 2008 utveckling i såväl medarbetarskap som
ledarskap och skräddarsydda utbildningar. De flesta medarbetare har deltagit i någon form av utbildning eller utvecklingssammanhang. Nyanställda chefer med personalansvar
deltar som regel i utbildningen operativt ledarskap under sitt
första år i den nya rollen. Flera av utbildningarna har genomförts som digitala insatser under 2021 med fint resultat.
Säkerhet. Granitor har ledningssystem för Hälsa, Säkerhet,
Miljö och Kvalitetsfrågor. De flesta bolag har även ett eller flera
ISO-certifikat som bevis på ständiga förbättringar. Varje år
anordnar vi en säkerhetsvecka, 2021 på temat Stopp, tänk,
agera. Vi är sedan flera år tillbaka medlemmar i Håll nollan, en
förening som samverkar för noll olyckor på bygg- och anläggningsplatser.
Att bidra till samhället är självklart för Granitor. Vi har en
lång historia av att aktivt stödja samhället med sponsring av
idrott, sommarjobb för lokala gymnasieungdomar och
traineeplatser, i samarbete med högskolor, universitet och
yrkeshögskolor. Många av våra medarbetare har börjat som
traineer och ex-jobbare, läs om några av dem på sid0rna 22-23.
Under 2021 drog vårt bolag Granitor Systems igång skolsamarbeten tillsammans med konsultbolaget Knightec och Scania.
Det är en satsning för att minska avståndet mellan skola och
näringsliv och väcka intresse för teknik och innovation redan i
högstadieåldern. För att öka ungas inflytande i stadsutveckling
och inspirera till framtida yrkesval deltar Granitor Properties i
inrättandet av ett ungdomsråd tillsammans med Fryshuset i
Malmö. Vi ingår även i ett partnerskap med andra aktörer i
framtagandet av så kallade Inner Development Goals. Det är
ett arbete som drivs av stiftelsen Ekskäret med flera och som
syftar till att uppnå de 17 globala målen, eller Sustainable
Development Goals, i FN:s Agenda 2030. Läs mer om det och
hur vi jobbar med personlig utveckling på sida 26.
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Att våra medarbetare känner sig som en del av Granitorfamiljen och har befogenhet att fatta vardagsbeslut är en
förutsättning för att vi ska nå våra mål. Nyckeln till framgång är
att förstå kundens utmaningar. Vi arbetar med våra partners
enligt Granitors ledningspil: Vid spetsen medarbetarna som
möter våra kunder, längst bak medarbetarna som stödjer dem.
Ledningspilen ersätter en klassisk pyramid för att illustrera
vilka som i kundens ögon gör den största skillnaden.
Granitors filosofi är ”Together to get there”. Med kunder
och leverantörer bygger vi kompetens och lär av varandras
erfarenheter. Internt strävar vi likaså efter att bygga kompetens
och lära av varandra. Genom samarbete skapas hållbara
lösningar, produkter och tjänster. Vi fokuserar på processmål
och beteenden istället för resultatmål. På köpet kommer
resultaten. Framgångarna växer när alla tar sitt ansvar och
bidrar till det gemensamma. Våra tre kärnvärden, passionerad,
innovativ och kompetent, stärker vår gemensamma kultur och
påverkar våra beteenden i alla relationer.

Social
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Material och
avfall

Ansvarsfulla affärer

Klimat och
energi

Hälsa, säkerhet
och välmående
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SOCIAL HÅLLBARHET
Våra långsiktiga mål
Social inkludering
Hållbara städer och samhällen. Vi skapar
effektiva samarbeten i ett inkluderande
samhälle
Hälsa, säkerhet och välmående
Vi främjar hälsa och välmående och
säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö
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Samtliga anställda
Åldersfördelning

Fördelning män/kvinnor

32 % Under 30

91 % Män

44 % 31–50

9 % Kvinnor

Tydlig etisk kompass grunden i
ansvarsfulla affärer

24 % Över 51

Sjukfrånvaro
4%

Vår uppförandekod pekar ut riktningen för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt
och miljömässigt korrekt sätt. 2021 sjösattes en utbildning för att stärka medarbetarnas affärsetik
och synliggöra risker för korruption.

Anställningsform

4,0

3,5

Korttidsfrånvaro

3,0

2,5

2%

4 % Visstid

2,0

Långtidssjukskrivning

1,5

1%

96 % Tillsvidare

1,0

0,5

0,0

Nyanställningar

Personalomsättning

LTIF (Lost Time Injury Frequency)

747

16 %*

7,4**

Ledning
Medelålder

29 % Kvinnor

Koncernledning
Medelålder

53

avdelning. Det handlade till exempel om olika situationer i
vardagen då man kan ställas inför att göra en avvägning mellan
vad som är rätt och fel agerande och där riktlinjerna i uppförandekoden ger vägledning. På bolaget Granitor Electro
diskuterade medarbetarna bland annat vikten av gemensamma
rutiner vid avfallshantering, för att nå samsyn kring vad som
gäller och få kunskap om vilka konsekvenserna kan bli vid
felaktig hantering.

Vår uppförandekod
Uppförandekoden grundar sig i de tio principerna i
FN:s Global Compact för mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Den styr oss mot
en hög etisk standard i allt vi företar oss och vi ställer
samma krav på våra samarbetspartners och leverantörer. Vi tolererar inga mutor, konkurrensbegränsande
beteenden, diskriminering eller trakasserier.

71 % Män

Fördelning män/kvinnor

50 % Män

SO
CI

ET
RH
Material och
avfall

ARHET
LLB
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AL

50

Fördelning män/kvinnor

Under året har samtliga medarbetare i Granitors svenska och
norska verksamheter gått en digital grundutbildning i vår
uppförandekod. Var och en av medarbetarna i Granitorbolagen har ett flertal relationer med kunder och samarbetspartners och det är av största vikt att vi agerar korrekt för att
undvika att hamna i till exempel en beroendeställning.
Grundläggande i utbildningen är därför att förmedla vikten av
att reflektera och att vända sig till sin närmsta chef om det
uppstår osäkerhet kring hur en situation ska hanteras. Våra
medarbetare vill givetvis göra rätt och med ökad kunskap stärks
tryggheten att hantera situationer som kan vara etiskt tvivelaktiga eller till och med innebära lagbrott.
- Hur vi beter oss, var och en, varje dag, i alla våra relationer
med varandra och med våra samarbetspartners handlar om att
vi lever som vi lär och är med och bidrar till vår vision om en
bättre framtid. När vi agerar rätt så genomför vi ansvarsfulla
affärer, säger Roger Wikström, Granitors koncernchef.
Under utbildningen fick medarbetarna ta ställning till ett
antal frågor och diskutera dilemman med kollegorna på sin

EKOLOGISK H
ÅL
LB
A

3%

Social
inkludering

Ansvarsfulla affärer

Klimat och
energi

Hälsa, säkerhet
och välmående

Affärsetik

ONO

MIS K H Å LL B A R

HE

Affärsetik
Vi är en pålitlig partner som agerar
med justa villkor och transparens
Bolagsresultat
Vi levererar en hållbar avkastning
på investerat kapital

Bolagsresultat

50 % Kvinnor

EK

EKONOMISK HÅLLBARHET
Våra långsiktiga mål

T

* Inklusive pensioneringar, förvärv och omorganisationer.
**LTIF: Frekvensen av frånvaroolyckor beräknat som arbetsrelaterade olyckor som medför frånvaro från arbetet under minst ett arbetspass, per 1 miljon arbetade timmar.
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Hållbar användning av
jordens resurser

Energianvändning (MWh) – fördelat på våra verksamheter*

3 751

12 891

Granitor Portfolio
Management och
Hackholmssund
Contracting-portföljen
Properties-portföljen

Att ställa om till ett cirkulärt agerande är ett måste för att kunna nå klimatneutralitet. Granitor
Properties arbetar strategiskt utifrån tydliga och konkreta mål i sin hållbarhetsplan för ökad
cirkuläritet – både inom den egna verksamheten och i branschen genom samarbetsinitiativ.

25 894

Koldioxidavtryck CO2 (ton)*
Sedan 2018 har Granitor haft ekologiska hållbarhetsmål,
utformade efter hur koncernens påverkan i sin helhet ser ut.
Varje affärsområde har sedan valt förbättringsområden utifrån
vilka som är viktigast för dem.
Energiförbrukningen är en prioriterad angelägenhet inom
hela Granitor-gruppen och en ambitiös energikartläggning
genomfördes därför även under 2021. Våra entreprenad- och
tjänstebolag har fokuserat på att mäta energiåtgången för att gå
vidare med åtgärder som leder till minskad förbrukning. Vi har
stor kunskap om energiförbrukning under en fastighets hela
livslängd och allt vi bygger är energicertifierat enligt svenska
eller internationella standarder. Från och med 2021 Svanenmärker även Granitor Properties alla sina nybyggda fastigheter.
Granitor Properties fokus på ett reducerat klimatavtryck
uppenbarar behovet av att ställa om till cirkulära flöden, bland
annat materialflöden. I en tid som tydligt visat hur skört det är
att utvinna jungfruligt material ser man nu ännu klarare nyttan
i att restaurera och återbruka befintligt material, både för den
ekologiska och den ekonomiska hållbarheten. Branschgemensamma grepp, såväl som enskilda aktörers initiativ, behövs för
att stimulera en marknad där inte bara inköpspriset är konkurrenskraftigt utan där även ett rejält reducerat koldioxidavtryck

kan minska behovet av klimatkompensation.
Som en av initiativtagarna och drivande aktörerna i den
Lokala Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, LFM30, skapar Granitor Properties
tillsammans med andra aktörer gemensamma förutsättningar
för resurseffektiva och cirkulära lösningar. Genom sitt partnerskap i Centrum för Cirkulärt Byggande, CCBuild, är man
också med och driver på den digitala marknadsplatsen för
återbrukat material, där det är möjligt att annonsera ut och
efterlysa vid behov.
Inom den egna verksamheten arbetar bolaget intensivt för
att använda återbrukat material både i förvaltning och
nyproduktion. I stadsbyggnadsprojektet Embassy of Sharing i
Malmö kommer två av byggnaderna bekläs med fasad som
bidrar till resurseffektiva och cirkulära materialflöden. En
byggnad kommer få återbrukat fasadtegel och en annan får en
fasadplåt från överskottsmaterial vid produktion av värmeväxlare. Granitor Properties utvecklar också cirkulära energilösningar – överskottsvärmen från de kommersiella fastigheternas kylanläggningar används för uppvärmning och varmvattenproduktion till bostäder och den kyla som är en restprodukt vid
värmeproduktionen för bostäderna går till kylning av kontor.

260
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15000
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Properties-portföljen
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Vi är klimatneutrala 2030
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Avfall per typ och hanteringsmetod (%)*

Energianvändning (MWh) – verksamhet*
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*Statistiken avser Granitors svenska verksamheter och koldioxidekvivalenter har beräknats utifrån faktorer för växthusgasutsläpp (kg/MWh) enligt Naturvårdsverkets verktyg.
Growth Management-portföljen omnämns inte i diagrammen över våra verksamheters påverkan då verksamhetens påverkan är närmare noll.
2021 genomfördes en utökad energikartläggning vilket innebär att vi har en mer komplett bild än tidigare år. Det är därför inte helt relevant att jämföra siffror för 2021 med
2020 och 2019 då underlaget skiljer sig åt.
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VÅRA
AFFÄRSOMRÅDEN

Bolag

Bransch

3SG AB

IT

Arenabolaget i Ängelholm AB

Fastighet

Captimise AB

Cleantech

Checkproof AB

IT

ChromoGenics AB

Cleantech

CorPower Ocean AB

Cleantech

Crunchfish AB

IT

EffRx Pharmaceuticals S.A.

Life science

GIAB

Cleantech

X

Heliospectra AB

Cleantech

X

Kärnfull Future AB

Cleantech

Lamera AB

Cleantech

LED iBond A/S

Cleantech

X

57 % Utvecklingsbolag

Maven Wireless AB

Cleantech

X

43 % Noterade bolag

Minesto AB

Cleantech

X

Nilsson Special Vehicles AB

Fordon

X

Oblique Therapeutics

Life science

Promore Pharma AB

Life Science

QCG AB

IT

Reliefed AB

Cleantech

Västra Hamnen CF AB

Finans

Growth Management-portföljen

Tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag
Granitor investerar i bolag som använder banbrytande teknologier inom cleantech och life science,
för att framställa energi, bota sjukdomar och minska resursslöseri. Genom unika metoder har dessa
utvecklingsbolag potential att förbättra världen.

Tillgångar
1 204 MSEK

antikroppsläkemedel mot allvarliga sjukdomar. Läs mer om det
på sida 27.
Under 2021 har det funnits gott om kapital på marknaden.
Dock har det primärt tillfallit etablerade tekniker, bolag,
verksamheter och projekt. Högriskaktier och utvecklingsbolag
har därmed haft ett tufft år och de större försäljningar vi hade
hoppats på att kunna genomföra har fått vänta.
– Farhågan om att ökad inflation och högre räntor har
kommit för att stanna gör att investerarkollektivet i ökad
utsträckning undviker risk, vilket primärt brukar drabba unga
utvecklings- och tillväxtbolag, det vill säga den typ av innehav vi
har i vår portfölj. Däremot har ett antal mindre transaktioner
gjorts, vilket bidragit till att resultatet ändå landat på plus, säger
Göran Linder.
Världsekonomins snabba återhämtning kom med förvånansvärd kraft. Denna plötsliga skiftning påvisade svagheterna
i de globala leveranskedjorna och den just-in-time-försörjning
av insatsvaror som industrin blivit beroende av.
– Det bästa sättet att förhålla sig till alla världens osäkerheter
och fluktuationer är att fortsätta bygga värden. Det lönar sig
över tid. Våra offensiva planer för 2022 består, med nya
portföljbolag och nya börsnoteringar, jämte en och annan större
transaktion på säljsidan. Ett agilt och pragmatiskt förhållningssätt till en alltmer svårbedömd marknad är en förutsättning för
att hamna någorlunda rätt vad gäller tidpunkter, prisnivåer och
aktievolymer, säger Göran Linder.

Finansiellt kapital

Granitor Hållbarhetsredovisning 2021

X

X

Investering både
i tidigt skede och i
mognare företag.

Potentiell
investering

Erfarenheter och kunskap

Urvalskriterier
Granitor söker efter företag med lovande tekniska
lösningar, som kan ge betydande bidrag till samhället,
i behov av kapital för att kunna utvecklas.

Översiktlig genomlysning
Konceptprecisering
Due diligence

Resultat
Granitor har fokus på cleantech (hållbarhet)
och life science (läkemedel) samt IT
(mjukvara och konsultverksamhet)

Realisera värden som i sin tur
återinvesteras i ny,
innovativ teknologi.

Exempel på bolag
Captimise
Minesto
CorPower
EffRx
Crunchfish

Indikativt beslut

Slutligt investeringsmandat

Ägandeprocess
Avtal

Introducera nya
teknologier på
marknaden.

Erfarenhetsåterföring
Visualisera
företagsvärden

Investering

Exitfas
Aktiv roll i utveckling av
företag, med stöd av
Granitors hela expertis.
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X

Värdekedja Tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag

Kvalitetssäkring

Våra investeringar i världsförbättrande bolag har utvecklats väl under
2021, trots osäkerheter och
störningar på grund av pandemin,
inte minst i leveranskedjorna. För
att minimera riskerna arbetar flera
av bolagen med att minska sitt
beroende av dessa långa och sköra
Göran Linder
globala kedjor, till förmån för mer
Portföljchef
lokal och regional produktion.
– Det gäller inte minst för de så väsentliga energiteknologier
vi investerat i. Ska vi klara att försörja oss och världen med
resurssnål, ren, planerbar och kostnadseffektiv energi så behöver
vi ha kontroll över råvaror, komponenter och kompetens.
Annars riskerar vi inte bara energibrist och skenande priser, vi
riskerar också att hamna i ett geopolitiskt spel där biologisk
mångfald och minskade koldioxidutsläpp ofta spelar en
underordnad roll, säger Göran Linder, ansvarig för tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag inom Granitor-gruppen.
I Growth Management-portföljen finns flera exempel på
banbrytande energiteknologier som har utökat sin verksamhet
under 2021. Vågkraftsbolaget Corpower Ocean har påbörjat
installationen av sin första fullskaleanläggning utanför
Portugals kust. Minesto utvecklar den främsta kommersiella
tekniken för kraftproduktion från tidvatten och havsströmmar
och deras tidvattenkraftverk har kapacitet att kunna stå för
hälften av Färöarnas elförsörjning till 2030. Kärnfull Energi
säljer fossilfri och planerbar atom-el och möjliggör forskning
avseende nästa generation kärnkraft.
Ytterligare bolag som adderats till portföljen under året är
Maven Wireless, som utvecklar mer effektiva, miljövänliga och
tillförlitliga system för mobilkommunikation och GIAB, som
accelererar omställningen till cirkulär ekonomi genom att ta
hand om och återanvända skadat gods. Bland innehaven
utmärker sig också Captimise, som hittills har hjälpt omkring
trettio kunder att designa och optimera kommande projekt
inom koldioxidinfångning samt Oblique Therapeutics, som
specialiserar sig på en unik plattformsmetod för att ta fram

Börsnoterade

Ge aktiemarknaden och andra
investerare fler möjligheter att
investera hållbart.

Beslut om exit
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Properties-portföljen

Fastighetsutveckling och förvaltning

Fastighetsförvaltning
TOTALAREA 99 454 m 2

57 % Kontor
27 % Hotell

Inom vårt affärsområde Fastighetsutveckling och förvaltning bidrar Granitor till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa inspirerande platser och byggnader med människan i centrum, allt från
bostäder, kontor, hotell och förskolor till hela stadsdelar.
Omsättning: 2 597 MSEK

Anställda: 115

12 % Detaljhandel
4 % Annat

Kontor: 3

Utvecklingsportfölj
TOTALAREA 1 10 0 0 0 0 m 2

Inom fastighetsverksamheten har vi
under 2021 definierat fyra fokusområden för hållbarhetsarbetet.
Ett är den hållbara staden, vilket
handlar lika mycket om den yttre
miljön som byggnaderna – att skapa
attraktiva platser i staden där
människor trivs och vill vara. Vi ser
Peter Syrén
till helheten och bygger inte bara
Portföljchef
enskilda hus utan hela kvarter och
stadsdelar som ska hålla länge. För att skapa den hållbara staden
arbetar vi med hög kvalitet på arkitektur och design, energilösningar och materialval som minskar klimatpåverkan samt
mångfald i användningssätt och upplåtelseformer.
– Den hållbara staden är själva kärnan i vår verksamhet – att
utveckla, bygga och förvalta miljöer och byggnader så att vi ger
möjligheter för människor att leva och arbeta hållbart, säger
Peter Syrén, vd för Granitor Properties och portföljchef dvs.
ansvarig för hela fastighetsverksamheten inom Granitorgruppen.
I jobbet med klimatomställningen är samarbete avgörande.
Klimatneutralitet är ytterligare ett av våra fokusområden och vi
är initiativtagare till Lokal Färdplan Malmö 2030. Tillsammans
är vi över tvåhundra medlemmar som arbetar för att skapa en
klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2030. Bland
annat görs livscykelanalyser för att beräkna byggnaders
klimatpåverkan. Vi uppför nya kommersiella fastigheter utifrån
certifieringssystemet Miljöbyggnads nivå Silver eller Guld. Vi
Svanenmärker även samtliga nyproducerade bostäder. Läs mer
om det på sidorna 24-25. I slutet av 2021 skrev vi på ett
klimatkontrakt med Malmö stad, där vi tillsammans ska bidra
till klimatneutralitet. Kontraktet inkluderar inte enbart
bygg- och fastighetsbranschen utan alla företag i Malmö.
För att minska vår klimatpåverkan bygger vi alltmer i trä. Vi
har en aktiv roll inom träbyggande som medlemmar i Linnéuniversitetets forskningsstiftelse Centrum för byggande och
boende med trä, där Anders Persson, biträdande affärschef på
Granitor Properties, sitter i styrelsen. 2021 nominerades han till
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Växjö kommuns årliga Träbyggnadspris.
– Nomineringen är ett erkännande att vi ligger långt fram
och är innovativa när det gäller träbyggande. Det är jag väldigt
stolt över, säger Peter Syrén.
Trots stor påverkan från pandemin blev 2021 ett rekordår i
antal lägenheter och projekt i produktion för Granitor
Properties. Bostadsmarknaden har varit stabil med starkt
stigande priser och god efterfrågan. Kontorsmarknaden har i
hög grad påverkats av pandemin, med distansarbete för många
företag. Vi har dock haft en tydligt ökad aktivitet bland företag
som är intresserade av att förändra sitt lokalbehov och vi möter
marknadens behov med våra moderna fastigheter som är
anpassade för det nya arbetssättet, bland annat genom
co-working. Under de kommande åren blir det intressant att
följa hur de beteendeförändringar som pandemin har fört med
sig påverkar hur vi bor eller arbetar.
– Jag tror att lokalsamhällena kommer att få en större
betydelse framöver. Att de inte bara är platser där man bor, utan
blir viktigare för livet som helhet. Då behöver de bli mer
hållbara, vi måste bygga in mer service, göra dem tryggare och
ge möjlighet för fler att arbeta där. Det är en av alla fördelar
med mer hållbara städer, säger Peter Syrén.
Ett sätt att omvandla lokalsamhällena är genom att använda
samma byggnad till olika saker under olika tider på dygnet,
veckan eller året. Här är vi med och bidrar genom den nya
stadsdelen Embassy of Sharing i Malmö, med nya innovativa
lösningar för social hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

“Den hållbara staden är själva
kärnan i vår verksamhet – att
utveckla, bygga och förvalta
miljöer och byggnader så att
vi ger möjligheter för människor
att leva och arbeta hållbart.”

59 % Bostäder
41 % Kontor

Värdekedja Fastighetsutveckling och förvaltning
LEVERANTÖRER &
SAMARBETSPARTNERS

DEN EGNA
VERKSAMHETEN

BESTÄLLARE
& KUNDER

Att kvalitetssäkra valen
tidigt i processen

Miljösmarta materialval
och säkra arbetsprocesser

Nöjda kunder som upplever
att de gjort hållbara val

Långsiktigt hållbart
byggmaterial

Lönsam bygg- och
fastighetsförvaltning

Partnerskap i
projekt

Utfasning av
klassade ämnen

Hållbart planarbete
och arkitektur

Inspirera till rätt
material- och energilösning

Granitors uppförandekod
som kontraktshandling

Hem i anpassade
prisklasser

LÅG

HÖG

Finansiellt
åtkomliga bostäder

LÅG

Påverkansgrad
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Varumärken inom
Fastighetsutveckling och förvaltning
Properties-portföljen innehåller även specifika erbjudanden under varumärkena Lyckos, World Trade
Center och Sesam Self Storage.

Lyckos
Sverige har ett stort behov av fler bostäder i tillväxtområden. Under varumärket Lyckos
utvecklar Granitor Properties designade, inspirerande hem där även de med begränsad
boendebudget kan bo. I samarbete med välkända arkitekter och inredare tas planlösningar och
smarta funktioner fram för olika hustyper.

World Trade Center
Malmö, Lund och Helsingborg
I World Trade Center går det att välja mellan allt från mindre enskilda arbetsplatser till lokaler på
över tusen kvadratmeter. Här finns service, gott kaffe, lunchrestaurang och andra företagare för
dagligt socialt umgänge och ett värdefullt kontaktnät. Granitor Properties driver och utvecklar
WTC-konceptet i Malmö, Lund och Helsingborg

Sesam Self Storage
Sesam Self Storage delägs av Granitor Properties och erbjuder enskilda förråd i nybyggda,
välbelägna och väldesignade anläggningar. Kunderna erbjuds en heldigital lösning där allt från
bokning till betalning och tillträde sker via mobilen. Företaget är under uppbyggnad och
anläggningar planeras i Sveriges största tillväxtstäder, med start i Helsingborg.
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Contracting-portföljen

Entreprenad, konsult och underhåll
Inom affärsområdet Entreprenad, konsult och underhåll utvecklar vi industri, bygg- och
infrastrukturprojekt. Våra bolag erbjuder specialistkompetens för kundanpassade tjänster och
framtidssäkrade lösningar.
Omsättning: 6 424 MSEK

Anställda: 4 196

För bolagen i Contractingportföljen har 2021 varit ett
utmanande år på grund av
pandemin och den osäkra
omvärldssituationen vilket har
medfört leveransproblem,
kostnadsökningar, brist på
kompetent personal och sviktande
Björn Wigström
efterfrågan. Detta till trots har de
Portföljchef
flesta bolagen levererat resultat
som förväntat eller bättre och året avslutades med en
rekordstark orderbehållning på över 5,5 miljarder kronor.
- Jag är stolt över hur våra medarbetare har tacklat utmaningarna. Det är helt klart att deras kreativitet och affärsmannaskap har varit avgörande för att klara denna snabba
förändring. För att kunna fortsätta leverera till våra kunder har
vi ställt om istället för att ställa in och hittat nyskapande
lösningar på operativa utmaningar, säger Björn Wigström,
portföljchef Contracting dvs. ansvarig för entreprenad- och
konsultverksamheten inom Granitor-gruppen.
Den accelererande digitaliseringen är en viktigt del av
förändrings- och hållbarhetsarbetet inom affärsområdet.
Bolagen inom Contracting har både fokus på digitalisering av
interna processer och arbetssätt, samt på digitaliserade
gränssnitt och lösningar för kunderna. Ett exempel är bolaget
Idhammar som under 2021 digitaliserade sitt utbildningsprogram med kraftigt ökad omsättning och resultat som följd.
Digitaliseringen går även hand i hand med bolagens arbete
med klimatomställningen. Granitor Electro jobbar med att
göra klimatsmarta materialval i sina installationer och att få
kunderna att välja energieffektiva och energismarta lösningar.
Satsningar som Zaphire, som optimerar driften av fastigheter,
och laddboxar för elbilsmarknaden gör att koldioxidutsläppen
minskar. Läs mer om det på sidorna 30-31. Granitor Systems
möjliggör kundernas miljömål och projekt genom att leverera
viktig kunskap och lösningar inom elektrifiering, energilagring,
hållbar produktion, moderna VA-anläggningar och återvinning. En viktig del i detta är framtagandet av digitala tvillingar
och simuleringsmodeller, vilket är kostnadseffektivt, säkrar
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“Jag är stolt över hur våra
medarbetare har tacklat
utmaningarna. Det är helt
klart att deras kreativitet och
affärsmannaskap har varit
avgörande för att klara
denna snabba förändring.”

kvaliteten och minimerar risken för produktionsförluster.
Contracting genomför även förändringar inom produktionen
för att nå hållbarhetsmålen. Alucrom har under 2021 börjat
använda färgsystem med lägre klimatavtryck jämfört med
traditionella målningssystem i arbetet med ytbehandling. I och
med det sänks utsläppen av lättflyktiga kolväten (VOC) med 70
procent i en anläggning.
Vi har under året framgångsrikt varit verksamma inom
området koldioxidfångst och genomfört ett antal uppdrag för
energi- och industribolag. Stockholm Exergi fick som ett av
totalt sju projekt en EU-ansökan godkänd, utvecklad med
omfattande insatser från Granitors sida, vilket möjliggör stöd i
miljardklassen för etablering av en koldioxidfångstanläggning i
Stockholm. Vi har även inlett en pilotstudie kring energisnål
koldioxidinfångning i samarbete med Lunds universitet, Växjö

Energi, Öresundskraft och Sysav. Energimyndigheten bidrar
med statligt stöd till testet av denna teknik som har potential att
minska befintliga utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige
med 20 procent per år.
Björn Wigström ser positivt på 2022 även om det också finns
utmaningar.
- Vi har ett bra marknadsläge med stark efterfrågan. Vi ser att
våra konsultverksamheter har mycket att göra vilket brukar vara
en indikator på en positiv marknadsutveckling. Utmaningarna
består dels av faktorer som vi kan påverka själva, inte minst i hur
vi genomför våra uppdrag, dels sådant vi behöver hantera som
svårigheten att rekrytera kompetent personal, kostnadsutvecklingen, materialbrist och effekten av den ekonomiska och
politiska utvecklingen i vår omvärld, säger han.
Läs mer om bolagen inom affärsområdet på kommande sidor.

Värdekedja Entreprenad, konsult och underhåll
LEVERANTÖRER &
SAMARBETSPARTNERS

DEN EGNA
VERKSAMHETEN

BESTÄLLARE
& KUNDER

Att kvalitetssäkra valen
tidigt i processen

Miljösmarta materialval
och säkra arbetsprocesser

Nöjda kunder som upplever
att de gjort hållbara val

Engagemang i
intresseorganisationer

Långsiktigt hållbart
byggmaterial

Partnerskap i
projekt

Smart
projektering

Smarta
vattenförbrukninglösningar

Kunskapshöjning för ökad
livslängd i anläggning

ISO 14001
-certifiering

Minimera resor
med fordonsflotta

Lösningar för fossilfri
energilagring
och infrastruktur

LÅG

HÖG

LÅG

Påverkansgrad
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Bolag inom Entreprenad, konsult och underhåll

Granitor Electro Group
Ett av nordens ledande elteknikföretag och ett av de snabbast växande. Företaget erbjuder
tjänster inom elektrisk installation, instrumentation och laddstationer för elfordon, säkerhets
installationer, hissar, fastighetsautomation och mekaniskt underhåll. Strategin bygger på en
stark lokal närvaro med lönsamma etableringar över hela Sverige och Norge. Verkar inom
branscher som husbyggnation, infrastruktur, kärnkraft, stål, petrokemi och gruvdrift.
vd Mikael Vestlund

Omsättning: 3 520 MSEK

Anställda: 2 385

Kontor: 76

Granitor Systems AB

vd Joel Lybert

Ett av Sveriges ledande företag inom industriell automation. Man bedriver verksamhet inom
all industri, från traditionell basindustri till infrastruktur. Den internationella gruvindustrin
utgör exempelvis ett av de större kundsegmenten, och företaget var det första i världen att
certifieras som en Siemens Solution Partner inom gruvindustrin. Företaget växer successivt
genom förvärv och man stärker därmed sin förmåga att kunna ta sig an stora industriprojekt,
både i Sverige och i utlandet.
Omsättning: 900 MSEK

Anställda: 320

Kontor: 12

Rodoverken Group

vd Anders Tafflin

Marknadsledande på platsbyggda atmosfäriska tankar, tryckkärl och ackumulatorer. Använder en
unik skruvmetod som säkrar både produktkvalitet och personsäkerhet. Kunderna finns främst
inom energi, massa och petrokemisk industri. Utbudet kompletteras med underhållstjänster för
befintliga tankar och förtillverkning av stålsektioner för industriella ändamål. Bolaget har sitt
huvudkontor i Sverige och ett dotterbolag i Polen. Utöver dessa marknader åtar sig Rodoverken
även stora tankprojekt på den europeiska kontinenten.
Omsättning: 198 MSEK
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Anställda: 166

Kontor: 4
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Midroc Mechanical AB

vd Camilla Häger

Utför kvalificerade installations- och underhållshållstjänster inom rörledning och mekaniska
projekt. Bolaget utför underhållsstopp och revisioner i process- och energiintensiv industri samt
underhållstjänster inom mekanik, rör och stål. Tjänsterna omfattar även förtillverkning och
installation av industriella rörsystem med montage av pumpar, ventiler och annan
processutrustning. Bolaget är främst verksamt på den nordiska marknaden men har även
möjlighet att åta sig projekt utanför Norden. Kunder återfinns bland annat inom sektorerna olja
och gas, petrokemi, stål och energi.
Omsättning: 341 MSEK

Anställda: 206

Kontor: 3

Alucrom Group
Marknadsledande vad gäller ytbehandling, rostskydd och industriella ytbeläggningar. Arbetet
utförs vid bolagets egna lackeringsanläggningar runt om i Sverige, Polen och Finland eller, för
ej flyttbara objekt, på plats. Kunderna finns i ett brett spektrum av sektorer, som ståltillverkning,
olja och gas, petrokemi, papper och massa, broar och annan infrastruktur samt inom
fordonsindustrin.
vd Magnus Sonnorp

Omsättning: 422 MSEK

Anställda: 458

Anläggningar: 14

BAC Corrosion Control Ltd
Baserat i Storbritannien och marknadsledande inom katodiskt korrosionsskydd, korrosionsöver
vakning och specialutrustning för korrosionsskyddsindustrin. Bolaget är internationellt verksamt
och tillhandahåller sina produkter och relaterade ingenjörstjänster till projekt inom olja, gas, stål i
betong, marint och offshore samt andra sektorer där utsatta metallstrukturer kräver övervakat
rostskydd.
vd Steve Goring

Omsättning: 69 MSEK

Anställda: 33

Kontor: 1

Aenigma AB
Åtar sig komplexa konsultuppdrag och utredningar inom energi, miljö, petrokemi, byggnation
och infrastruktur. Företaget använder moderna tekniska lösningar och har ett integrerat
miljöfokus i arbetet. Företaget är specialiserat på att leverera tjänster inom projektledning,
Asset Management, design, underhållsstopp på processanläggningar och implementering av
HSE-Q (Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet).
vd Jonas Bergmark
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Omsättning: 217 MSEK

Anställda: 97

Kontor: 5
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Midroc Ställningar AB
Erbjuder alla slags tjänster vad gäller byggnadsställningar som utformning, dimensionering,
uppförande och hyra av ställningar. Kunderna finns främst i Väst- och Sydsverige och företaget
är framför allt fokuserat på byggnadssektorn och industrin.
Omsättning: 252 MSEK

Anställda: 110

Kontor: 4

vd Lembit Laks

Granitor Miljöteknik AB
Tillhandahåller entreprenadtjänster för sanering av förorenad mark, vatten och bergrum.
Företaget arbetar med kundprojekt från ett tidigt planeringsstadium till behandling av jord till
återställning av marken.

vd Mauritz Roupé

Omsättning: 80 MSEK

Anställda: 6

Kontor: 3

Metalock Engineering Group
Består av flera serviceenheter som samlas under marknadsnamnet ”Metalock Engineering”.
Tillhandahåller specialiserade mekaniska bearbetningstjänster för främst avhjälpande underhåll i
kunders anläggningar inom stål, kraft, petrokemi, tillverkning, gruvdrift, marin- och havsbaserade industrier, över hela världen. Dotterbolag är baserade i Sverige, Tyskland, Storbritannien,
Frankrike, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Indien och Saudiarabien.
vd Martyn Green
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Omsättning: 503 MSEK
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Anställda: 647

Kontor: 9
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Verksamheter inom andra sektorer
Granitor utvecklar och investerar också i verksamheter inom andra branscher, exempelvis
mötesanläggningen Hackholmssund och den legendariska musikstudion Baggpipe.

Hackholmssund Konferens AB
Vår mötesanläggning Hackholmssund erbjuder en unik plats där människor ostört och utan
avbrott kan diskutera, förhandla och få saker att hända. Ambitionen är att bli Sveriges mest
eftertraktade mötesplats och med naturen runt hörnet levererar Hackholmssund affärsstrategiska mötestjänster som tydligt och mätbart bidrar till kundernas affärsnytta.
vd Jesper Hyseus

Omsättning: 65 MSEK

Anställda: 24

Baggpipe Studios
I denna anrika studio för musikproduktion har storheter som Lady Gaga, ABBA och Wyclef
Jean spelat in musik. Som en av musikindustrins kreativa hubbar erbjuder Baggpipe det bästa
av två världar, då studion både har analog utrustning och den senaste digitala tekniken inom
ljudproduktion. Baggpipe erbjuder allt från liveinspelningar med hela orkestrar till
företagsevents.
vd Mikael
Gordon-Solfors
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Omsättning: 7 MSEK
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Anställda: 3

HÅLLBARHETSINFORMATION

Granitor redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI standards, nivå Core. Redovisningen beskriver hur Granitor arbetat med hållbarhetsfrågor under 2021.
Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog samt en väsentlighetsanalys.
Hållbarhetsredovisningen presenteras årligen. Redovisningen har inte granskats externt. Senast föregående hållbarhetsredovisning publicerades i maj 2021.

GRI 102: GENERELLA UPPLYSNINGAR (2016)
BESKRIVNING AV ORGANISATIONEN
102-1
Organisationens namn
102-2
Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster
102-3
Huvudkontor
102-4
Verksamhetsställen
102-5
Ägarstruktur och juridisk form
102-6
Våra marknader
102-7
Organisationens storlek
102-8
Information om anställda
102-9
Leveranskedja
102-10
Väsentliga förändringar i organisationen eller dess leverantörer

4
4-5, 40-52
2
4
4, 60, 66-67
4, 40-54
4, 6-7, 60
4, 6-7, 34

102-11

Försiktighetsprinciper/-strategier

-

Försiktighetsprincipen tillämpas i enlighet med svensk
lagstiftning (Miljöbalk 1998:808).

102-12

Externa initiativ

7, 12, 40

Störst positiv skillnad görs genom Granitor Growth
Management.

102-13

Medlemskap i organisationer

12, 36

Granitor deltar aktivt i flera samarbetsprojekt och
initiativ, främst på bolagsnivå.

STRATEGIER
102-14

Uttalande från högsta beslutsfattare

8-10

GRI
Upplysning
Standard
HÅLLBAR UTVECKLING FÖR VÅRA BESTÄLLARE
Granitors
Utveckling av värdeerbjudande, tjänster och innovation som
egen
gör positiv skillnad för kund
upplysning
Granitors
Utmärkande leveranser som gör positiv skillnad för kund
egen
upplysning
MILJÖPERSPEKTIVET
GRI 301: ENERGI (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
302-1
Energianvändning i organisationen
GRI 305: UTSLÄPP (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
305-1
Direkta klimatpåverkande utsläpp till luft (Scope 1)
305-2
Indirekta klimatpåverkande utsläpp till luft (Scope 2)
GRI 306: AVFALL (2020)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
306-1
Avfallsgenerering och betydande avfallsrelaterade effekter
306-2
Hantering av betydande avfallsrelaterade effekter
GRI 308: LEVERANTÖRSBEDÖMNING MILJÖ (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning

102-15

Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter

12, 14, 18

308-2

Värderingar, principer, standarder och normer för önskat
beteende

18, 32, 35

DET SOCIALA PERSPEKTIVET
GRI 401: ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning

Struktur för styrning

12-13

Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen är Roger Wikström, koncernchef Granitor. roger.wikstrom@granitor.se

GRI
Standard

Upplysning

Sidhänvisning

Kommentarer och avsteg

Redovisas per verksamhetsgren.

4-6

ETIK
102-16
STYRNING
102-18

INTRESSENTDIALOG
102-40
Lista över intressenter
102-41

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal

102-42
Identifiera och välja ut intressenter
102-43
Intressentdialoger
102-44
Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenterna
OM REDOVISNINGEN
102-45
Enheter som ingår i koncernredovisningen
Process för att definiera väsentliga hållbarhetsfrågor och deras
102-46
avgränsning
102-47
Lista över väsentliga frågor
Korrigering av rapporterad information i tidigare års
102-48
redovisningar
102-49
Förändringar i redovisningen
102-50
Redovisningsperiod
102-51
Datum för närmast föregående redovisning
102-52
Redovisningscykel
102-53
Kontaktperson för frågor om redovisningen och dess innehåll
102-54
Redovisning i enlighet med GRI-standarderna
102-55
GRI-Index
102-56
Externt bestyrkande
DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET
GRI 201: EKONOMISKT RESULTAT (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
201-1
Direkt ekonomiskt värde, skapat och levererat
GRI 205: ANTIKORRUPTION (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
205-1
Verksamhet bedömd utifrån risk för korruption
GRI 206: MOTVERKANDE AV OTILLBÖRLIG KONKURRENS (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
206-1
Juridiska åtgärder som vidtagits mot konkurrenshämmande
aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och
monopolbeteende

56
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Ansvaret för hållbarhetsarbetet ligger på respektive
bolags VD.

Nyanställda och personalomsättning

GRI 403: HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET (2018)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning

14-16
-

401-1

Negativ miljöpåverkan via leverantörer och vidtagna åtgärder

I Sverige omfattas 99 % av Granitors anställda av
kollektivavtal.

I redovisningen ryms ett urval med exempel från
Granitors tre affärsområden. Hållbarhetsprestanda
utvärderas exempelvis genom projektplaner.

6-7, 26
6-7, 22, 28,
30

18-21, 36-37
37
37
18-21, 36-37
12-19, 36-37
18-21

32-33
34

403-5

Utbildning inom hälsa och säkerhet

12-17

403-6

Främjande av medarbetares hälsa

14-17

403-7

-

Inga korrigeringar.

403-9

Förebygga och begränsa hälsorisker direkt kopplade till
affärsrelationer
Arbetsrelaterade skador

34

56
56
56
56
56-57
56

Nya GRI-indikatorer 306, 403.

18-21, 35
-

Inga åtgärder har vidtagits under 2021.

Hållbarhetsstyrning
Verksamheter med påverkan på lokalsamhället inkl
påverkansanalys och utvecklingsprogram
GRI 414: LEVERANTÖRSBEDÖMNING SOCIALT (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning

18-21, 35

32-35
18, 26, 32-35

32-33
34

Avsteg har gjorts från rapportering av styrelse.

32-33
18, 32-34

Inga överträdelser rapporterade.

18-21
18-21, 32, 35

103-1 - 103-3

32-35

413-1

24, 42

414-2

Negativ social påverkan via leverantörer och vidtagna
åtgärder

Över 300 leverantörer har utvärderats med avseende
på hållbarhetsprestanda under 2020. Inga nya
åtgärder under 2021.

32-34

60

18, 35
18-21

Data finns för olika delar av verksamheten och arbete
pågår för att ta fram relevanta data på koncernnivå.

Avsteg har gjorts från fördelning på ålder , kön och
region. Nyanställda redovisas endast i antal.
Personalomsättning redovisas endast i %.

403-4

GRI 404: UTBILDNING (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
Handlingsplaner för att utveckla medarbetarnas kompetens
404-2
och program för stöd vid övergångar
GRI 405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
405-1
Mångfald bland styrelse, ledning och medarbetare
GRI 406: ICKE-DISKRIMIERING (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
406-1
Diskrimineringsfall och vidtagna åtgärder
GRI 412: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (2016)
103-1 - 103-3
Hållbarhetsstyrning
412-1
Verksamhet bedömd utifrån mänskliga rättigheter
GRI 413: LOKALSAMHÄLLET (2016)

I redovisningen ryms ett urval med exempel från
Granitors tre affärsområden. Hållbarhetsprestanda
utvärderas exempelvis genom kundenkäter och
erfarenhetsåterföring.

18-21, 36-37
37

32-34
18-21, 32-34
26, 32-33
6, 20-21, 26,
32-33
6,20-21,
32-33
26. 32-33

35
6-7

Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet
Identifiering av risker, riskbedömning och utredda händelser
Hälsofrämjande arbete
Medarbetares delaktighet, samverkan och dialog inom hälsa
och säkerhet

Kommentarer och avsteg

14-16
14-17
14-17

Årlig sedan 2017.

403-1
403-2
403-3

Sidhänvisning

17
18-21

Över 300 leverantörer har utvärderats med avseende
på hållbarhetsprestanda under 2020. Inga nya
åtgärder under 2021.
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FINANSIELLA
RAPPORTER

Granitor-gruppen

Årsredovisning 2021

Med begreppet Granitor-gruppen ingår alla bolag som ägs av Granitor Holding AB samt alla bolag som ägs av Cordim Holding AB.
Som samhälls- och industriutvecklare återfinns Granitor-gruppens verksamheter inom tre huvudområden; entreprenad, konsult och
service inom industri- och byggsektorn, fastighetsutveckling och förvaltning, samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag.
Granitor-gruppens verksamhet utgår från Sverige, men är även via de olika dotterbolagen lokalt etablerad i ett flertal olika länder.
Granitor Holding AB äger 76,1% av bolagen Granitor Invest AB respektive Granitor Properties Holding AB, och Cordim Europe
AB äger resterande delar dvs 23,9%, vilka behandlas som intressebolag i enlighet med kapitalandelsmetoden i årsredovisningen.
För att ge läsaren en bättre förståelse av försäljning, resultat, tillgångar och sammansättningen av eget kapital som erhållits av de
gemensamma insatserna i affärsverksamheten under marknadsföringsbegreppet Granitor-gruppen, har tabellerna här intill sammanställts. De visar således hur den konsoliderade redovisningen skulle ha sett ut utifrån ett antagande om att all verksamhet hade ägts av
Granitor Holding AB

RESULTATRÄKNING
MSEK

2021

2020

Nettoomsättning

9 000

7 500

Rörelsekostnader

-8 717

-7 382

Rörelseresultat

283

118

41

321

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Skatter

324
-13

439
-79

ÅRETS RESULTAT

311

360

2021-12-31

2020-12-31

Finansiella poster

BALANSRÄKNING
Tillgångar
MSEK
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Organisation
Granitor Holding AB

Granitor Invest AB

Granitor
Contracting AB

Induroc AB

CONTRACTING-PORTFÖLJEN
Entreprenad, konsult och underhåll
Installation, service och systemleveranser
inom industri, bygg och infrastruktur

208

241

Materiella anläggningstillgångar

3 451

3 285

Finansiella anläggningstillgångar

1 727

1 104

Summa anläggningstillgångar

5 386

4 630

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Projektutvecklingsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

74
593
2 941
1 407

78
712
2 475
1 944

Summa omsättningstillgångar

5 015

5 209

10 401

9 839

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Innehav utan bestämmandeinflytande

0
3 668
42

0
3 921
42

Summa eget kapital

3 710

3 963

SKULDER
Ägarlån
Räntebärande skulder
Räntefria skulder

795
2 969
2 927

591
2 515
2 770

Summa skulder

6 691

5 876

10 401

9 839

SUMMA TILLGÅNGAR
Granitor Properties
Holding AB

Granitor
Properties AB

Granroc
Real Estate AB

PROPERTIES-PORTFÖLJEN
Fastighetsutveckling och förvaltning
Utveckling och förvaltning av fastigheter,
lokaler och bostäder

BALANSRÄKNING
Eget kapital och skulder
MSEK

Granitor Growth
Management AB

23,9 %

Cordim Holding AB

Cordim Europe AB

Corespring Invest AB

Granitor Invest AB

Cordim Portfolio AB

GROWTH MANAGEMENT-PORTFÖLJEN
Tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag
Investeringar i banbrytande teknologier
inom cleantech och life science

ÖVRIGA INNEHAV
Hel- och delägda verksamheter
i andra sektorer

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Cordim Europe AB

Granitor Holding AB

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

MSEK

2021

2020

Nettoomsättning

3 694

3 469

Rörelsekostnader
Intäkter från intresseföretag
och gemensamt styrda företag

-3 660

-3 529

44

46

Rörelseresultat

78

-14

Finansiella poster

54

336

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Skatter

132
27

322
-30

ÅRETS RESULTAT

159

292

Cordim Europe AB, tidigare Midroc
Europe AB, (organisationsnummer
556622–8838) äger 23,9 procent av
aktierna i Granitor Invest AB respektive
Granitor Properties Holdning AB och
redovisar därför verksamheten i bolagen
som intressebolag i enlighet med den
tillämpade kapitalandelsmetoden.

Cordim Europe AB har en ägarandel på 23,9
procent i Granitor Holding ABs två dotterbolag
Granitor Invest AB (organisationsnummer
556615–2491) och Granitor Properties Holding
AB (organisationsnummer 559323-1805).

MSEK

2021

2020

5 385

4 082

-5 135

-3 897

-2

-2

248

183

-14

-15

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Skatter

234
-44

168
-49

ÅRETS RESULTAT

190

119

2021-12-31

2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

193

224

Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Intäkter från intresseföretag
och gemensamt styrda företag
Rörelseresultat
Finansiella poster

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Tillgångar

MSEK

MSEK

2021-12-31

2020-12-31

14

17

Materiella anläggningstillgångar

2 769

3 237

Materiella anläggningstillgångar

678

48

Finansiella anläggningstillgångar

2 294

1 164

Finansiella anläggningstillgångar

844

40

Summa anläggningstillgångar

5 077

4 418

Summa anläggningstillgångar

1 715

312

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Projektutvecklingsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

63
0
617
860

65
712
1 426
1 682

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Projektutvecklingsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

39
565
2 326
648

13
1 049
262

Summa omsättningstillgångar

1 540

3 885

Summa omsättningstillgångar

3 578

1 324

SUMMA TILLGÅNGAR

6 617

8 303

SUMMA TILLGÅNGAR

5 292

1 636

2021-12-31

2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder

Eget kapital och skulder

MSEK

MSEK

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Innehav utan bestämmandeinflytande

0
3 232
6

0
3 555
7

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Innehav utan bestämmandeinflytande

0
428
171

0
466
35

Summa eget kapital

3 238

3 562

Summa eget kapital

599

501

SKULDER
Ägarlån
Räntebärande skulder
Räntefria skulder

694
1 696
989

490
2 361
1 890

SKULDER
Ägarlån
Räntebärande skulder
Räntefria skulder

101
2 719
1 873

101
154
880

Summa skulder

3 379

4 741

Summa skulder

4 693

1 135

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 617

8 303

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 292

1 636
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LEDNING, STYRELSE
OCH ÄGARE

Koncernledning och styrelse

En historia av att göra saker tillsammans
Granitor är en familjeägd företagsgrupp som sprungit ur vänskapen mellan två unga
entreprenörer från två olika världsdelar, som möttes på 1980-talet. Idag är familjen
Wikström huvudägare och Mohammed Al-Amoudi minoritetsägare och finansiär.
Lennart Wikström från Ludvika och Mohammed Al-Amoudi från Weldiya i Etiopien träffades på 1980-talet i
Saudiarabien. De inledde ett samarbete i ett av världens största och mest komplexa infrastrukturprojekt som krävde
nytänkande och bred specialistkompetens. Där och då såddes fröet till det som kom att bli Midroc Europe och som nu
är Granitor-gruppen.
Uppdraget var att bygga ett enormt bergrum för lagring av raffinerade oljeprodukter, mitt ute i öknen. Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi fick uppdraget i samarbete med svensk industri. För att kunna genomföra projektet
förvärvades en rad bolag både i och utanför Sverige. Lennart Wikström tog på sig ansvaret att skapa en gemensam
företagsstruktur för de svenska bolagen och samlade 1996 dessa under varumärket Midroc.

Granitor växer fram
Tre år efter starten blev Lennarts söner involverade när de genom familjeföretaget Granitor blev partners med
Mohammed för att utveckla Midroc i Europe med fokus på den svenska marknaden. Under sönernas ledning mångdubblades Midroc Europe i storlek och har uppmärksammats för sitt ansvarsfulla företagande som samhällsbyggare,
investerare i banbrytande teknologier och som attraktiv arbetsgivare.
Utvecklingen kommer att fortsätta långt in i framtiden när Midroc nu bytt namn till Granitor och familjen
Wikström tar ett ännu större ansvar för verksamheten. Mohammed Al-Amoudi kvarstår som minoritetsägare och
långsiktig finansiär. Familjen Wikström ansvarar för förvaltningen av bolagsgruppen för båda familjernas räkning.
Från vänster: Roger Wikström, Waddah Al-Alem, Lisa Dominguez Flodin, LiseLotte Jernberg Bate, Abdullah Al-Amoudi, Christer Wikström , Thomas Mårtensson,
Pernilla Börjesson, David Sundin och Hassan H. Al-Amoudi.

Koncernledning

Styrelse

Roger Wikström

Lisa Dominguez Flodin

LiseLotte Jernberg Bate

Koncenchef med ansvar för för affärsområdena Fastighetsutveckling och
förvaltning och Tillväxtinvesteringar i
utvecklingsbolag. Ansvarig för kort- och
långsiktig utveckling av företagsgruppen,
finansiering och strategi.

CFO med ansvar för frågor inom
redovisning, skatt och finansiering samt
innehar övergripande ansvar för företagsgruppens likviditet, revision och
rapportering. Stöttar ekonomiansvariga
inom Granitor.

Kultur- och hållbarhetschef. Arbetar
strategiskt och operativt med implementering av kultur och hållbarhet. Sitter i
styrelsen för Hackholmssund konferens,
Aenigma och Idhammar.

Christer Wikström

Pernilla Börjesson

David Sundin

Vice koncernchef. Ansvarig för
kort- och långsiktig utveckling av
företagsgruppen samt ansvar för
gruppövergripande management och
support. Sitter i ett flertal styrelser inom
främst entreprenadverksamheten.

Chefsjurist med ansvar för samtliga
legala frågor inom företagsgruppen samt
hantering av ägarfrågor. Ansvarar även
för struktur- och transaktionsrelaterade
frågor. Sitter i styrelsen för Granitor
Properties AB med dotterbolag och
Granroc Real Estate AB.

Styrelseordförande. Ansvarig för
affärsområdena Entreprenad, konsult
och underhåll och Tillväxtinvesteringar i
utvecklingsbolag. Ansvarig för kort- och
långsiktig utveckling av företagsgruppen,
finansiering och strategi.
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Christer Wikström

Roger Wikström

Thomas Mårtensson

Styrelseordförande. Ansvarig för affärsområdena Entreprenad, konsult och
service och Tillväxtinvesteringar i
utvecklingsbolag. Ansvarig för kort- och
långsiktig utveckling av företagsgruppen,
finansiering och strategi.

Koncernchef med ansvar för affärsområdena Fastighetsutveckling och
förvaltning och Tillväxtinvesteringar i
utvecklingsbolag. Ansvarig för kort- och
långsiktig utveckling av företagsgruppen,
finansiering och strategi.

Styrelseledamot med särskilt fokus på
kort-och långsiktig utveckling av
företagsgruppen, finansiering och
strategi. Suppleant i styrelsen för
Granitor Invest AB.

Abdullah Al-Amoudi

Hassan H. Al-Amoudi

Waddah Al-Alem

Baserad i Jeddah, Saudiarabien och
direktör för Cordim Holding sedan 1998.
Ansvarig för globala strategier.

Styrelseledamot sedan 2018. Ansvarig
för global affärsutveckling och strategier.

Dr. Al-Alem är baserad i Jeddah,
Saudiarabien och är vice direktör för
Cordim Holding sedan 1998.
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Granitor Telegrafgatan 6A 169 72 Solna 010-470 70 00 www.granitor.se info@granitor.se

