
Pensionspengar driver 
hållbarhetsfrågan  

Peter Lundkvist på Tredje AP-fonden i stor intervju

Samarbete ger effekt
Stenvalvet spar energi i Eskilstuna

”Hållbarhet i vårt dna”
Ny fråga gammal för Fastighetssnabben 

SnabbenFA
ST

IG
HETSSNABBEN APRIL 2021



att vara vd för Fastighetssnabben 
och driva arbetet framåt känns 
bra. Vi anstränger oss verkligen 
både för vår, er och världens 
skull. Och vi har gjort det i över 
trettio år nu vilket vi är extremt 
stolta över.

Det hela började med att Sune 
blev delägare i företaget och klev 
in med sina stora kunskaper inom 
värme och ventilation i slutet av 
1980-talet.

Eftersom jag är 35 år är det i 
princip hela mitt liv. 

Det ger ett perspektiv på lång-
siktigheten i vårt hållbarhetsarbete. 
Fastighetssnabbens utveckling har 
varit kraftig och hållbarhetsarbetet 

är en viktig del av framgången.
För att uttrycka det enkelt 

handlar det om det vi har jobbat 
med i alla år, det vill säga att 
säkerställa att våra kunders fast-
igheter fungerar som de ska och 
energioptimeras.

Det vinner alla på.
Men hållbarhet är inte bara 

ekologisk och ekonomisk hållbar-
het. Vi har även stort fokus på so-
cial hållbarhet på många sätt. Ett 
enskilt exempel som vi är både 
stolta och glada över är att vi nu i 
elva år har stöttat organisationen 
Give Watts i Kenya.

Slutligen några ord om corona-
pandemin.

2020 var en utmaning för oss 
alla och fortfarande ser vi inte alla 
effekter som pandemin kommer 
att ha för människor, företag och 
samhället på sikt. Därför gäller 
egentligen samma sak som i 
hållbarhetsfrågan.

Tillsammans måste vi alla 
hjälpas åt!

Välkommen och trevlig läsning!

Henrik Åström
Vd Fastighetssnabben

Det är mycket fokus på hållbarhetsfrågan nu.  
Globalt, nationellt och lokalt. Det är hoppfullt för framtiden.
Tillsammans måste vi alla hjälpas åt!

L E D A R E
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Stärkt samarbete  
med NP3
Fastighetssnabben har ett långvarigt samarbete med 
NP3 – och samarbetet fortsätter stadigt att växa.

Senaste tiden har det varit stort fokus kring 
Karlstad och Västerås. Bland annat har uppdraget 
utökats med skötsel av handelsområdet Ilanda 
(Karlstad) och förtroendet att sköta Fanjunkaren 2 
och Härdsmidet 1 (Västerås). Tillsammans handlar 
det om ca 18 000 kvm.

Fastighetssnabben har för sextonde gången 
utsetts till FramFör-företag. Utmärkelsen 
tilldelas framgångsrika företag i Gästrikland 
som ska ha god ekonomi, sund personalpoli-
tik och framtidsvisioner.

Sedan år 2000 har samverkansprojektet 
FramFör – Framgångsrika företag i Gästrikland 
drivits i sam verkan mellan olika aktörer som 
verkar för företags- och samhällsutveckling i 
samhället. Syftet är att:

– öka intresset för framgångsrikt  
 företagande och skapa goda exempel 
– uppmärksamma och stärka företag   
 och företagande
– skapa kontakt mellan näringslivet,  
 Högskolan i Gävle och studenterna
– genomföra forskning om ledarskap,
 arbetsmiljö och effektivitet i företag

20-årsjubileet firades med ett webbinarium 
där bland annat Prins Daniel talade.

Växande LSS-avtal
Fastighetssnabben sköter nu ett 70-tal fastigheter 
med LSS-boenden åt SBB, Samhällsbyggnadsbolaget.

– På senare tid har avtalet utökat att gälla även 
två fastigheter i Skellefteå, fyra fastigheter i Dalarna, 
två fastigheter i Stockholmsområdet plus jour på 
sju fastigheter i Uppsala med omnejd, säger Anna 
Huhta, kundansvarig hos Fastighetssnabben.

En hållbar ekonomi är grunden för en hållbar 
verksamhet. När 2020 sammanfattas visar 
det att, trots pandemi, blev det ännu ett 
starkt år för Fastighetssnabben AB.

– Intäkterna för 2020 stannar vid 371 mkr. 
Vi gör ett fint resultat på 7% är helt enligt våra 
långsiktiga mål. Det har varit fin effekt av vår 
nya grönyterutin. Vi har under året gjort mer 
jobb än tidigare med egen personal vilket har 
varit en bidragande orsak. Med facit i hand 
blev det en liten påverkan rent ekonomiskt av 
coronapandemin, kommenterar Johan Fors-
mark, Controller på Fastighetssnabben.

Bra resultat  
– trots pandemi

Prisas för  
framgången
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kan ett företag ha hållbarhet i 
sitt DNA?

Malin Gustafsson, Hållbarhets-
chef på Fastighetsnabben, funderar 
på frågan och konstaterar:

– Säg så här, om ett företag 
kan ha det skulle jag säga att vi 
har det. 

Då menar hon inte bara hårda 
fakta, som att Fastighetssnabben  
erbjöd sina kunder digital 
energi uppföljning redan 2002 
eller att företaget kvalitets- och 

miljöcertifierades enligt ISO 9001 
och 14001 redan 2007-08.

– För mig är det viktigaste att 
hållbarhetsarbetet är en integre-
rad del av verksamheten hos oss, 
inte ett spår på sidan, säger hon.

Faktiskt sedan 1989 …
Då klev Sune Nises, med bak-

grund inom värme- och ventilation, 
in som ägare. På den tiden 
användes inte ordet hållbarhet 
särskilt ofta, mer miljöpåverkan 
och energibesparing.

– Men i princip är det samma 
problem nu som då. Det finns en 
okunskap om hur man ska driva 
den utrustning man har, säger han.

Han ger ett exempel från 
1990-talet.

– Vi började jobba med  
kv Lansen i Hudiksvall. En fastig-
het som enligt fastighetsägaren 
”alltid dragit mycket värme”. Vi 
lyckades mer än halvera energiför-
brukningen och dessutom blev 
hyres gästen mycket mer nöjd med 

1989
Vi börjar 
arbeta aktivt 
med energi-
optimering och 
det som idag 
oftare kallas 
Hållbarhet.

2000 
Vi skapar Arbetsplatspärmen. Ska 
man utvecklas och växa likformigt 
med jämn kvalitet så måste man 
veta hur man ska jobba. I början 
handlade mycket om personalfrågor, 
det vi idag inkluderar i begreppet 
Social hållbarhet.

2001
Vi inför ’ServiceReda’ där vi var tidigt 
ute med att digitalisera arbetsorder-
flöden för att säkerställa kvalitet till 
våra kunder.

2003
Scanning av leverantörs-
fakturor minskar pappers-
hantering och postgång.

2004
Rookieutbildning så att nya med -
arbetare utbildas i företagets 
värdegrund, rutiner och 
arbetssätt.

2002
Energiuppföljning av våra kun-
ders fastigheter digitaliseras i 
systemet ’EnergiReda’.

Kan ett företag ha  
hållbarhet i sitt DNA?
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2005
Affärsidén som vi haft 
sedan 1989 får ord: ”Vi 
ska vara fastighets-
ägarens bästa val för 
att optimera fastighets-
ekonomin”.

2007
Kvalitetscertifiering enligt  
ISO 9001.

2008
Miljöcertifiering enligt  
ISO 14001.

2009
Vi börjar stötta organisationen Give Watts i 
Kenya. Syftet är främst att ge barn i fattiga 
delar av Kenya möjlighet till rent ljus genom 
solcellsdrivna lampor som ersätter fotogen. 
Det har med åren visat sig att vår årliga 
donation bidrar på ett bra sätt till de flera av 
FNs 17 globala hållbarhetsmål. Bland annat 
nr 1- Ingen fattigdom, nr 3 - God hälsa och 
välbefinnande, nr 4 - God utbildning och nr 
7 - Hållbar energi för alla. Årets donation till 
Give Watts innebär utsläppsminskningar med 
360 ton CO2e per år vilket motsvarar 2/3 av 
de CO2 utsläpp som Fastighetssnabbens 
hela fordonsflotta av servicebilar skapar.

Samarbete. 
Hållbarhetschefen Malin 

Gustafsson (mitten) löser 
problem med kollegorna 
Ann-Sofie Holmgren och 

Lena Burstein.
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klimatet i huset, berättar Sune.
Det var det klassiska felet. 
– Värme och kyla som 

motverkade varandra vilket alltid 
resulterar i dåligt inomhusklimat 
och hög energiförbrukning. Det 
mest uppseendeväckande i det 
fallet var att huset var byggt i 
mitten av 70-talet och aldrig hade 
fungerat som det var tänkt från 
början. Som med så många hus 
saknades att någon ifrågasatte 
om det var rimligt att fastigheterna 
hade de här förbrukningarna 
och sedan gick till botten med 
problemet, säger Sune.

Att fjärrvärmeleverantören 
trodde det var något fel på värme-
mätaren och bytte den två gånger 
efter våra åtgärder säger en del…

Och så där har det fortsatt.
– Numera är det mer dator-

iserat men i grunden samma 
problematik, hus fungerar inte all-
tid som det var tänkt från början. 
Datoriserad övervakning gör att 
det idag kan vara lite lättare att 
hitta, men jag skulle säga att det 
är lika mycket fel, säger Sune.

Hög kompetens

Han förklarar att en framgångs-
faktor för Fastighetssnabben är 
kompetensen att säkerställa att 
fastigheterna funkar som de ska 
– innan man eventuellt behöver 
bygga om eller byta anläggning.

– Det ska ju vara ekonomiskt 
hållbart även för kunderna, så 
arbetar vi. Det handlar ofta om att 

vi förklarar ooch ser till att anlägg-
ningars sköts rätt, säger Sune. 

Kompetensutveckling helt en-
kelt. Dessutom betonar han att 
det är viktigt att fastighetsägaren 
är intresserad.

Han plockar fram ett annat 
exempel.

– 2003 började vi jobba med 
ett stort fastighetsbestånd i 
Gävle, ca 100 000 m2. Ganska 
duktiga fastighetsskötare hade 
förvaltat det, men de hade nog 
aldrig frågat sig hur mycket energi 
fastigheterna borde förbruka. 
Egentligen. Istället hade de tittat 
på att förbrukningen inte ökade. 
Vi lyckades sänka värmeför-
brukningen med över 30% bara 
genom att se till att fastigheterna 

2012
’HR-hjulet’ införs, en cykel 
som beskriver hur vi under 
året systematiskt arbetar 
med vår personal.

2013
’FS-akademin’ skapas.

2015
Digital positionering av 
servicefordon för ef-
fektivisering av logistik 
kring våra transporter.

2016
Tydliga strategier kring håll-
barhet skapas, bland annat 
kopplat till vår inköpsverk-
samhet. Vi ställer krav på 
våra leverantörer – inte 
tvärtom. Resepolicy antas.

2017
Arbetsmiljöcertifiering 
enligt ISO 45001.
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TRE OLIKA  
NIVÅER AV  
UTSLÄPP
Den allmänt veder-
tagna standarden för 
att redovisa utsläpp 
av växthusgaser, GHG 
Protocol, delar upp 
företagens utsläpp i 
tre olika scope. 

SCOPE 1 är de direkta 
utsläppen inne i verk-
samheten, exempelvis 
från den egna fordons-
flottan.

SCOPE 2 rör den 
energi som köps in 
till verksamheten och 
informationen om 
dessa utsläpp kan 
ofta hämtas in genom 
fakturor eller i dialog 
med energibolaget.

SCOPE 3 blir mer 
komplext. Det 
handlar till exempel 
om utsläpp som är 
inbäddade i varor och 
tjänster som köps in 
- eller de utsläpp som 
uppstår vid använd-
ning av produkter och 
avfallshantering. 

2020
Systemet SaveUp 
införs för energiupp-
följning, analys och 
rapporter. Företagets 
energiorganisation 
utvecklas och omar-
betas.

2021
Hållbarhetsredovis-
ning görs enligt GRI:s 
riktlinjer. GRI (Global 
Reporting Initiative) 
är en internationell 
standard som borgar 
för relevant, tillförlit-
lig och transparent 
redovisning.

fungerade som de ska. En bespa-
ring i pengar för fastighetsägaren 
på runt 2,5 Mkr/år, säger Sune.

Behöver vi säga att fastig-
hetsägaren var nöjd?

Malin Gustafsson, som byg-
ger en hållbarhetsorganisation 
nu, säger:

– Det är ju detta, hållbarhet 
för att använda dagens ord, vi 
arbetat och arbetar med. Vi vet 
att vi är väldigt bra på hållbarhet, 
men man ska ändå vara ödmjuk. 
Det är en komplex fråga, särskilt i 
ett globalt perspektiv. 

Fokus på Scope 3

Malin Gustafsson slår fast:
– Vi har börjat titta mycket 

mer på Scope 3 (se faktaruta). 

Det är egentligen där vi kan 
påverka på riktigt. Vi behö-
ver kunna mäta inte bara vår 
egen miljöpåverkan, utan vi 
måste även ställa krav på våra 
leverantörer av material och av 
olika tjänster. Hur och var har 
materialet vi köper tillverkats? 
Vilka utsläpp skapas av det? Kan 
man göra på andra sätt?

Hon känner att intresset finns.
– Vi märker en ökad förståelse, 

medvetenhet och kunskap även 
hos våra kunder. De vill helt enkelt 
bli bättre och drar nytta av vår kun-
skap. Samarbete är ett nyckelord. 
Vi måste ju se till att få ordning på 
det här med miljön på riktigt!

2018
HR-systemet SYMPA 
införs.
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Monica Gustavsson, mång
årig fastighetsförvaltare på 
Stenvalvet, konstaterar att 
hållbarhetsfrågan utvecklats 
kraftigt under hennes trettio
tal år i branschen. Numera 
finns den högt på agendan.

– Stenvalvet har numera en stan-
dard för hur vi vill ha vår styrning 
och övervakning. Det är viktigt 
att våra samarbetspartners vet 
vilka ramar som gäller, vad Sten-
valvet förväntar sig, säger hon.

Klassiska fastigheten Fors-

karen 2 i Eskilstuna är ett bra 
exempel.

– Det är en gammal skolbygg-
nad 1940-talet. Idag är Inter-
nationella Engelska Skolan vår 
hyresgäst där. Fastighetssnabben 
sköter driften av den åt oss och 

Samarbete 
som spar energi
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Ett av våra övergripande mål är att bli klimat-
neutrala år 2030 och för att nå dit måste vi 
bland annat minska energibehovet i fastig-
heterna. I det arbetet är samarbete a och o, 
både med våra driftentreprenörer och med 
våra hyresgäster.

Pia Orthén, hållbarhets-
och innovationschef på Stenvalvet

Monica Gustavsson (ovan) 
och Patrik Semelius (nedan) 
samarbetar kring vackra 
byggnaden Forskaren 2 i 
Eskilstuna.

vi får varje år en underhållsplan 
med åtgärder som vi ska ta 
ställning till, berättar Monica.

Patrik Semelius, teknisk för-
valtare på Fastighetssnabben, 
berättar:

– Det märks att Stenvalvet 
engagerar sig i frågan och ser 
långsiktigt på investeringar. I 
underhållsplanen tittar vi på 
vad vi kan göra som är energi-
effektivt. Vi förslår åtgärder 
och lämnar till Stenvalvet att ta 
ställning till.

Kring Forskaren pågår ett 
stort hållbarhetsarbete. Bland 
annat grävs fjärrvärme in och 
hela tekniken moderniseras för 
att kunna styra värmen bättre.

– Det vi gjort nu är att se 
över rumsstyrningar för ventila-
tion. Funktionen fanns tidigare 
men vi såg att den var gammal 
och delvis trasig, så det var full 
forcering på ventilationen även 
när lokalerna var tomma. Vi har 
bytt ut givarna och kopplat in 
i DUC. I framtiden ska de även 

fungera som referensgivare 
och känna av den genomsnitt-
liga inomhustemperaturen och 
anpassa framledningstempe-
raturen baserat på det, säger 
Patrik Semelius.

Fastigheten har stora vackra, 
välvda fönster.

– De var av varierande 
kvalitet. Det fanns stort behov 
av underhållsarbete på en del, 
så vi reparerade, målade och 
satte nya tätningslister, berättar 
Patrik.

Att mäta energibesparing är 
ofta komplicerat. Beroende på 
vilka parametrar som vägs in 
blir siffrorna olika. Vinsterna ser 
man bäst över tid.

– Men här ser vi redan tidigt 
en tydlig energibesparing, 
berättar Patrik och Monica.

Stenvalvets fastighets-
bestånd består av drygt 100 
fastigheter. I Eskilstuna/Västerås 
där Monica Gustavsson är för-
valtare har de nio fastigheter.
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Peter Lundkvist, seniorstrateg och ägarstyrningschef 

på Tredje AP-fonden, konstaterar att pensionspengarna 

är med och driver hållbarhetsfrågan.

Man kan fråga sig hur det är möjligt – eller ännu bättre 

är förstås att fråga Peter Lundkvist själv.

– vi är kapitalförvaltare, inte 
fastighetsförvaltare, det är 
viktigt att komma ihåg. Men vårt 
uppdrag är långsiktigt och då 
passar fastigheter väldigt bra in i 
vår portföljmix. Hållbarhet är idag 
ett naturligt perspektiv för de 
flesta långsiktiga investerare. Vi 
har starka motiv att arbeta för en 
hållbar samhällsutveckling efter-
som det är en förutsättning för 
att kunna uppnå en hög långsiktig 
finansiell avkastning, säger han.

Han gör gärna liknelser för att 
förklara den för många ganska 
komplicerade finansvärld han 
arbetar i.

– På kort sikt kan man göra bra 
affärer genom att lura och bedra. 
Det gäller i alla sammanhang. 
Men långsiktigt fungerar inte det. 
Bilden är tyvärr ofta att hållbarhet 
kostar. Vi tänker tvärtom. Vi behö-
ver inte sänka avkastningskravet, 
hållbarhet är det som fungerar 
långsiktigt och hållbara företag 

ger på sikt högre avkastning.
AP3:s fondkapital uppgår till 

ungefär 420 miljarder kronor, och 
består av aktier, räntebärande 
tillgångar och alternativa inves-
teringar. Fastighetsportföljen 
värderas till drygt 60 miljarder 
kronor och utgörs av hel- eller 
delägda svenska fastighetsbolag.

– Vi har valt en strategi 
där vi bygger upp egna bolag. 
Kärnan i det är att vi därmed 
har styrelserepresentation och 

Pensions pengar 
driver hållbarhets-

frågan

 SNABBEN  11APRIL 2021



kan påverka tillväxtmöjligheter, 
kostnader, finansiella risker och 
hållbarhetsinriktningen i bolagen. 
Vasakronan ägs till 100 procent 
av AP-fonderna. Det är Sveriges 
största fastighetsbolag och  
rankas som ett av de mest 
hållbara bolagen i världen, säger 
Peter Lundkvist.

Hade AP3 valt en annan 
modell för sitt fastighetsinnehav, 
det vill säga placera pengarna i 
fastighetsfonder istället, skulle 
inflytandet vara betydligt mindre.

- Då fungerar inte vår strategi. 
Istället skulle vi behöva anpassa 
oss. Nu ser vi att hållbarhets-
arbetet i Vasakronan har gjort 
att bolaget tjänat pengar till sig 
själva, till oss investerare och till 
hyresgästerna. De har visat att 
systematiskt hållbarhetsarbete 
är en bra affär, säger han.

Det framgångsreceptet 
implementeras nu i andra 
fastighetsbolag där de är tunga 
ägare; Hemsö, Regio, Trenum 
och Trophi.

Ledstjärna

– Även om det inte är vårt uppdrag 
så försöker vi vara någon form 
av ledstjärna i detta. Genom att 
ansvarsfullt förvalta och investera 
pensionskapitalet kan vi skicka 
signaler till branschen, säger han.

Tydligast är gröna obligationer.
AP3 var en av pionjärerna på 

den gröna obligationsmarkna-
den. Den första investeringen 
gjordes 2008 i Världsbankens 
första gröna obligation. Det var 
ett sätt att öronmärka pengar  
till hållbarhetsprojekt. 
På den vägen är det.

Peter Lundkvist berättar:
– Vasakronan var först i 

världen med att emittera en grön 
företagsobligation 2013. Och 
Hemsö emitterade den första 

hållbara obligationen 2016 som 
förutom miljömässig hållbarhet 
även inkluderade sociala hållbar-
hetsaspekter och investeringar.

Som investerare finns lagkrav 
att minst 20 procent av AP3:s 
kapital ska ligga i obligationer. 

– Vi ser gröna obligationer 
som ett effektivt sätt att bidra till 
ett bättre klimat samtidigt som de 
ger en för obligationsmarknaden 
acceptabel avkastning. Fondens 
innehav av gröna obligationer har 
successivt ökat och uppgår för 

Strateg. 
Peter Lundkvist ser gärna 
att Tredje AP-fonden ställer 
krav på och uppmuntrar till 
hållbara satsningar.
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närvarade till 19 miljarder kronor. 
Vi har som mål att öka investe-
ringarna till 30 miljarder kronor år 
2025, säger Peter Lundkvist. 

Satsa på kvalitet

Han menar att fastighetsbranschen,  
som står för en hel del utsläpp av 
växthusgaser, verkligen försöker 
att i allt större omfattning skapa 
energieffektivare lokaler och 
använda fossilfri energi.

– Tidigare källsorterades 
det dåligt. Nu försöker våra 

fastighetsbolag tillsammans med 
byggbolagen få ordning på det 
och öka både återvinning och 
återbruk av material, säger han. 

Skräckexemplet med det 
brinnande sopberget i Botkyrka 
vill ingen se upprepas.

Han konstaterar att tillvaron 
för underleverantörer kan vara 
lite stökig.

– Som underleverantör i 
fastighetssektorn måste man 
idag vara anpassningsbar. Idag 
går teknisk utveckling fort. Man 

bör ha en modell som är skalbar 
och både går att använda på 
ett mindre bolag med ett fåtal 
fastigheter och ett större bolag 
med 100-tals fastigheter.

– För att vinna ett avtal finns 
två sätt: att konkurrera med pris 
eller via kvalitet. Jag tror att jag 
som investerare skulle föredra 
kvalitet. Utveckla produkten och 
leverera på det man avtalat om! 
Klart man vill ha ett bra pris men 
aldrig på bekostnad av lägre am-
bitioner på hållbarhetsområdet!

Namn: Peter Lundkvist

Gör: Seniorstrateg och ägar-
styrningsansvarig på Tredje 
AP-fonden

Bor: ”Med fru, två barn, kanin 
och hamster i en 100 år gammal 
villa på Lidingö.”

Karriär: ”Forskarutbildning i 
nationalekonomi, jobbat på 
Riksbanken, Riksgälden, Finans-
departementet, Skandia Liv och 
de senaste 14 året på världens 
bästa pensionsfond, Tredje 
AP-fonden.”

Läser: ”Alldeles för mycket finan-
siell analys. Plöjer dagstidningarna 
digitalt. Gillar svenska författare, 
gärna med lokal anknytning.”

Lyssnar på: ”Min fru. Men om du 
menar musik så gillar jag hitlistor. 
Spotify är en fantastisk grej!”

Tittar på: ”I stort sett all sport 
på TV. Har coronatittat på många 
serier senaste året.” 

Reser till: ”Alpin skidåkning och en 
riktigt fin sandstrand är inte fel.”
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Medarbetarna får i undersök-
ningen anonymt svara på frå-
gor om arbetsmiljö, ledarskap, 
trakasserier, inflytande och 
mycket annat.

Pelle Gussman, HR-chefen, 
konstaterar:

– Det är givetvis jättekul 
att vi fick ett bra resultat! 
Framförallt när vi ser att våra 
siffror blir bättre för varje år. 
Utvecklingen över tid viktig. 
Och även där vi ligger något 
lägre är siffrorna generellt väl-
digt bra. Men egentligen tror 
jag inte på att stirra sig blind 
på siffror. De ger en indika-
tion, absolut, men när i tiden 

undersökningen genomförs 
kan påverka mycket. Har till 
exempel ett kontor på en ort 
just blivit av med ett avtal på 
20 fastigheter eller just vunnit 
en upphandling med 20 nya 
fastigheter spelar det stor roll 
på just det kontoret.

Och självklart påverkar det 
resultatet om undersökningen 
görs i den vevan – positivt 
eller negativ.

Viktigt att följa upp

Därför, menar Gussman, är 
det absolut viktigaste med 
Medarbetarundersökningen 
det utvecklingsarbete som 

Fastighetsnabben gör under 
hela året med stöd av resulta-
ten i frågorna.

– Det finns företag där 
undersökningar görs och 
sedan händer inget tills det 
görs en ny året därpå. Vi har 
en strategi och en manual för 
hur undersökningen ska följas 
upp. De olika arbetsgrupperna 
ska arbeta med frågorna på 
arbetstid, säger han. 

Tänk på hur du pratar

Hur kan de som grupp på-
verka? Behöver beteenden 
förändras? Hur pratar man 
med varandra? Hur sätts både 

Bra resultat  
i Medarbetar- 

undersökning
Fastighetssnabbens årliga Medarbetarundersökning är 

ett viktigt redskap i det ständigt pågående arbetet för en 
socialt hållbar arbetsplats.Resultatet blev bra – igen.
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medarbetarna och kunden i 
fokus? Och så vidare. Och så 
vidare.

– Tio gånger per år arbetar 
vi med något vi kallar GodA, 
God arbets miljö. Där jobbar vi 
med frisk faktorer, olika teman, 
varje gång. Som ledarskap, 
kommunikation, balans mellan 
arbete och fritid…

Han pratar om vikten av att 
vara konkret i allt utvecklings-
arbete.

– Att till exempel säga ’bli 
mer serviceinriktad’ blir lätt 
en tom klyscha. Hur ska man 
beteendemässigt göra för att 
bli det? Konkret, alltså! Och 

det gruppen kommer fram till 
ska förstås följas upp. Jodå, 
det finns också i manualen.

Goda intentioner

Pelle Gussman konstaterar:
– Jag är 53 år och har 

jobbat med HR på många 
arbetsplatser. Det jag ser med 
Fastighetssnabben, där jag 
varit i sex år, är att intentionen 
i det vi gör är god. Vi vill verk-
ligen att det vi gör ska bli bra. 
Och god intention tillsammans 
med kompetens, energi, enga-
gemang blir ofta bra.

Kort sagt: en socialt hållbar 
arbetsplats.

Det jag ser med 

Fastighetssnabben, 

där jag varit i sex år, 

är att intentionen i 

det vi gör är god. Vi 

vill verkligen att det 

vi gör ska bli bra.

Laganda. 
Medarbetarunder-
sökningen visade bra 
resultat – igen.
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Fastighetssnabben AB, Box 1449, 801 39 Gävle
Telefon 0771-90 80 00, www.fastighetssnabben.se

Fastighetsförvaltning och fastighets-
skötsel som verkligen lönar sig – det är 
Fastighetssnabbens löfte till alla fastig-

hetsägare i landet. Med oss får ni en 
engagerad och tillgänglig partner som 

förenar modern teknik med gedigen  
erfarenhet. Med helhetstänkande och 

djup kunskap inom drift, förvaltning och 
ekonomi optimerar vi våra kunders fastig-

hetsskötsel och fastighetsförvaltning.  
Vi är verksamma från Kiruna i norr till  

Visby i söder, med huvudkontor i Gävle. 

Utmana oss gärna  
– vi lovar att det lönar sig.

Vi sköter fler än  
2000  fastigheter över 

 hela Sverige!


