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Nu är det bråttom 

Till 2050 kommer det att byggas lika mycket stad 
på jorden som hittills i mänsklighetens historia. 
Samtidigt måste vi vända utsläppskurvorna och 
hitta vägarna till ett klimatneutralt samhälle. Hur 
ska det gå till?  

Varken vi eller någon annan har svar på den 
frågan idag, men det står helt klart att behovet av 
nya lösningar är stort. Vi tror att vägen till att hitta 
dem går genom nya samarbetsformer och nya 
sätt att göra affärer. Parallellt måste kunskapsni-
vån höjas i samtliga led i branschen och delandet 
av kunskap och information måste accelerera. 

Vi tog ett konkret steg i den riktningen under 
senhösten när Bjerking var en av initiativtagarna 
till att samla alla större teknikkonsulter och 
arkitektkontor i Uppsala till ett stormöte. För att få 
fram de åtgärder som krävs för att åstadkomma 
klimatomställningen i tid måste vi konsulter hitta 
nya sätt att samarbeta och dela kunskap – vi 
behöver bli en enda stor superhjärna. Det stora 
gensvaret vid det första mötet som hölls i februari 
borgar för en spännande fortsättning.

 
         

     

I september 2019 samlades styrelse och ledning 
för att formulera nya långsiktiga mål för Bjerking 
med sikte på 2024, fem år bort. Ett av målen 
handlar om att vi ska integrera hållbarhetsfrå-
gorna i alla uppdrag och hjälpa våra kunder att 
uppfylla sina hållbarhetsmål. 

Arbetet är påbörjat genom en bred process som 
involverar många medarbetare och vi ser med 
nyfikenhet fram emot vad den kommer att föra 
med sig. Redan nu erbjuder vi livscykelanalyser 
(LCA) i alla våra konstruktionsuppdrag genom 
ett nära samarbete mellan våra konstruktörer 
och specialister inom LCA. Detta samarbete är 
avgörande för att höja kunskapen om klimatpåver-
kan från det vi projekterar. 

När vi färdigställer denna rapport har spridningen 
av Covid-19 utvecklats till en global pandemi 
och antalet människor i Sverige som behöver 
intensivvård till följd av viruset har inte nått sin 
kulmen. Vad detta kommer att innebära för vår 
bransch och för samhället i stort är ännu svårt att 
överblicka, men att de ekonomiska och därigenom 
de sociala konsekvenserna blir omfattande står 
helt klart. För Bjerkings del som för så många 
andra, handlar det nu om att ta företaget igenom 
svackan med så många medarbetare som möjligt 
i behåll. För planeten och för människorna hoppas 
vi att denna påminnelse om vår sårbarhet blir ett 
skäl att ytterligare stärka insatserna för att nå de 
globala målen i Agenda 2030. Det kan inte vänta.

Detta är Bjerkings tredje hållbarhetsredovisning. Med den vill vi informera våra intressenter om Bjerkings 
arbete med ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsredovisningen är tillgänglig för 
nedladdning på Bjerking.se. Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i 6:e kapitlet 
i ÅRL.

Antagen 16/4 2020 

Anders Wärefors, 
VD 

Lisa Henningsson, 
Hållbarhetsstrateg

Vårt mål är att integrera 
hållbarhetsfrågorna i alla 
uppdrag och hjälpa våra 
kunder att uppfylla sina 
hållbarhetsmål
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Bjerking 2019

Andel kvinnor

1
ton C02e

 per medarbetare

Utsläpp från resor i 
tjänsten samt kontor.

431
medarbetare

Kollektivavtal

ISO 

9001 & 14001
Klimatkompensation genom 
Bjerkings klimatfond. Under 
2019 avslutades ett klimat-
fondsprojekt, och två nya 
påbörjades

Årets studieresa gick via tåg till Köpenhamn

77

Medarbetarindex

38%             Hela företaget

25%             Ledningsgrupp

29%             Styrelse

25%             Ledare

50%
soliditet

Anställda per tjänsteområde

A Infrastruktur & gestaltning      92 
AGeo- & Mätteknik       65
A Installation        74
AProjekt- och byggledning      47
AMiljö & byggfysik        48
AKonstruktion        62
AProcessteknik & kvalitetsledning     14
AVerksamhetsstöd       29
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Om Bjerking

Ägare = medarbetare
Bjerking är sedan 1957 ett aktiebolag som ägs av 
medarbetarna och därmed är vi Sveriges äldsta 
medarbetarägda teknikkonsultföretag. Företaget 
grundades 1943 i Uppsala av Sven-Erik Bjerking 
och vid 2019 års slut var vi 431 anställda.

Tjänster & kunder
Bjerking är heltäckande inom bygg och anlägg-
ning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster 
inom samhällsbyggnad. Vi har även värde-
skapande och kvalificerade konsulttjänster inom 
processteknik och kvalitetsledning. Verksamheten 
bedrivs i huvudstadsregionen med fokus på 
Uppsala och Stockholm. Att jobba nära kunden 
med en stark lokal förankring har alltid varit en 
självklarhet för Bjerking. Kunderna består till en 
tredjedel av offentlig verksamhet, en tredjedel 
entreprenörer och en tredjedel fastighetsbolag 
och andra privata aktörer.  

Uppförandekod
Bjerkings uppförandekod anger riktlinjerna för 
hur vi bedriver vår verksamhet och anger det 
förväntade beteendet hos medarbetare, ledare 
och styrelse. Uppförandekoden bygger på FN:s 
deklaration för mänskliga rättigheter och ILO:s 
deklaration om grundläggande principer och 
rättigheter i arbetslivet. Riktlinjerna ligger till grund 
för Bjerkings olika policydokument och genom-
syrar på så sätt vårt arbete. Vi förutsätter att vår 
uppförandekod respekteras av våra kunder och 
samarbetspartners. Bjerking är medlem i Innova-
tionsföretagen och följer deras etiska regler.

Vår värdegrund har tydliggjorts i ett antal beteen-
den som bidrar till att skapa den kultur vi vill ha för 
att nå våra mål och vara en attraktiv arbetsplats.
 

Lyft tjänsteområden

Vår värdegrund

GEO-& MÄTTEKNIK INFRASTRUKTUR
& GESTALTNING

INSTALLATION KONSTRUKTION

MILJÖ-& 
BYGGFYSIK

PROCESSTEKNIK & 
KVALITETSLEDNING

PROJEKT & 
BYGGLEDNING

AFFÄRSIDÉ
Genom kompetens och engagemang 
skapar vi värden för våra kunder och en 
hållbar framtid

MISSION
Bjerking skapar det goda samhälle

VISION
Bjerking är den mest eftertraktade sam-
hällsutvecklaren i huvudstadsregionen

ENGAGERANDE

• Jag sätter mig in i, är lyhörd för och 
agerar utifrån kundens behov

• Jag bidrar med positiv energi gen-
om att se och bekräfta både kunder 
och kollegor

NYTÄNKANDE

• Jag utmanar mig själv, mina kolle-
gor och kunder för att skapa större 
kundvärde i våra uppdrag

• Jag delar aktivivt med mig av mina 
idéer och erfarenheter

SAMVERKANDE

• Jag utvecklar mig själv och mina 
kollegor genom att ge och ta emot 
feedback

• Jag tar initiativ till samarbete 
så vi nyttjar företagets, kundernas 
och samarbetspartners samlade 
kompetens
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Intressenter, väsentliga frågor och riskanalys  

Bjerkings viktigaste intressenter är våra kunder, 
medarbetare tillika ägare, potentiella medarbetare 
samt ledare. Vi betraktar även miljön som en 
intressent. De viktigaste hållbarhetsfrågor som vi 
identifierat för vår verksamhet är: 

•  att bidra till att förbättra den gemensamma 
miljön, framför allt genom våra uppdrag

•  att ha en god arbetsmiljö som möjliggör ett 
hållbart arbetsliv

•  att verka för jämlikhet och mångfald inom 
företaget och i samhället

•  att hålla en hög etisk nivå och hög trovärdig-
het hos våra leverantörer

•  att ha en långsiktigt god ekonomi

 
Långsiktighet kännetecknar Bjerking som företag 
och vi tar alltid det perspektivet när vi planerar 
för satsningar på nya tjänster och verksamhets-
områden. Vår målsättning är att ta begränsade 
och kontrollerade risker både ekonomiskt och 
operativt. En långsiktigt stabil ekonomi är en 
viktig trygghet för medarbetarna, och innebär en 
möjlighet att stå emot svängningar på marknaden. 
Vår målsättning är att kunna hantera 20 procent 
minskad beläggning under sex månader utan 
att behöva minska antalet medarbetare. Det 
likviditetsmålet uppnåddes under 2019. Bjerkings 
soliditetsmål på 40 procent överträffades och låg 
2019 på 50 procent.

Nedan redovisas identifierade risker avseende 
hållbarhetspåverkan samt hur dessa förebyggs 
genom styrning och uppföljning. Resultat 
avseende nyckeltal redovisas i avsnittet "Vårt 
hållbarhetslöfte och hur vi levererar" på sid 12.

Påverkan genom uppdrag
Den största påverkan från vår verksamhet är 
indirekt genom våra uppdrag. De påverkar miljön, 
sociala förhållanden i samhället och kan i olika 
grad bidra till en hållbar ekonomisk utveckling. 
Risken att vi skulle orsaka direkt skada socialt 

genom vår verksamhet bedömer vi som liten, 
medan risken att våra uppdrag påverkar miljön 
negativt är relativt stor. Viktiga miljöfrågor för oss 
är klimatpåverkan, biologisk mångfald, spridning 
av gifter och övergödning.

Genom regelbunden internrevision och den årliga 
kundundersökningen följer vi upp hur hållbar-
hetsaspekterna hanteras i våra uppdrag. Andelen 
kunder som i kundundersökningen ger högt betyg 
till vårt sätt att hantera hållbarhetsaspekter i våra 
uppdrag ökade markant mellan år 2018 och 2019. 
88 procent av de som svarade gav betyget 4 eller 

5 av 5 jämfört med 79 procent år 
2018. Vi har följaktligen en liten 
bit kvar till vårt högt satta mål på 
90 procent positiva svar.

Affärsetik
När vi utför våra uppdrag finns en begränsad risk 
att vi gör övertramp mot, både andras och våra 
egna, riktlinjer för representation och gåvor.
Även om vår uppförandekod reglerar hur vi 
tar emot gåvor kvarstår en begränsad risk att 
enskilda medarbetare tar emot erbjudanden som 
kan påverka vårt oberoende som konsult. 

I början av varje år går ledningen igenom 
observationer och åtgärder som vidtagits under 
föregående år och säkerställer på så vis att vi har 
följt uppförandekoden. Under 2019 har det vid ett 
par tillfällen uppkommit situationer, relaterade till 
uppdrag eller till relationer med leverantörer, där 
vi har tagit en diskussion för att inte riskera avsteg 
från vår uppförandekod. Dessa situationer har inte 
lett till några avsteg från uppförandekoden. 

Under året har Bjerkings uppförandekod kom-
municerats brett inom företaget för att alla ska 
ha kännedom om de riktlinjer som gäller för att 
minimera risken för avsteg mot uppförandekoden. 

88 procent av våra kunder svarar att Bjerkings 
konsulter tar hänsyn till hållbarhet i sitt arbete. 
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Arbetsmiljö
Den psykosociala arbetsmiljön för våra med-
arbetare utgör en betydande risk som vi måste 
hantera. Arbetsmiljön kan påverkas av risker 
som otillräcklig kompetensförsörjning, vilket ökar 
belastningen på befintliga medarbetare. För hög 
personalomsättning kan leda till otrygghet och 
stress för de som är kvar. Vi följer upp medarbe-
tarnas arbetsmiljö genom den företagsövergri-
pande arbetsmiljöplanen (rapporterade olyckor 
och tillbud, sjukfrånvaro) samt genom den årliga 
medarbetarundersökningen. Läs mer under "Ett 
hållbart arbetsliv" sid 20 .

Påverkan genom inköp och placeringar
Genom de inköp vi gör som företag finns risk för 
indirekt påverkan på mänskliga rättigheter samt 
miljö. Särskilda riskområden vad gäller mänskliga 
rättigheter är inköp av elektronik och IT-utrust-

ning, kläder, möbler och fordon samt finansiella 
placeringar. Dessa är, ihop med resor och kontor, 
även viktiga områden att arbeta med för att 
minska miljöpåverkan. Pensionsavsättningar är en 
post med potentiellt sett stor påverkan men som 
är svår både att mäta och påverka för oss som 
enskild aktör, eftersom det är arbetsmarknadens 
parter som gör upphandling av pensionsförvaltare 
och det är den enskilda medarbetaren som väljer 
hur pengarna ska placeras. Uppföljning av hur 
fastställda inköpsrutiner efterlevs sker genom 
internrevision.

Område Risker Policy Styrning Risknivå

Miljö - Påverkan på miljön 
genom resultatet av 
uppdrag

- Påverkan på miljön ge-
nom kontor, resor, inköp, 
finansiella placeringar 
och pensionsavsättningar

• Hållbarhetspolicy
• Inköpspolicy
• Placeringspolicy

• Affärsplan
• Hållbarhetsstrategi
• Hållbarhetsplan
• Uppdragsplaner
• Rutiner för inköp

 

Sociala 
förhållanden

- Påverkan på sociala 
förhållanden i samhället 
genom resultatet av 
uppdrag

• Hållbarhetspolicy • Affärsplan
• Hållbarhetsstrategi
• Hållbarhetsplan
• Uppdragsplaner

Kommentarer finns i texten ovanför tabellen.
Samlad bedömning av risk för påverkan i förhållande till befintlig kunskap och styrning.
• HÖG RISK • MEDELHÖG RISK • LÅG RISK
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Område Risker Policy Styrning Risknivå

Medarbetare -Stress
-Otillräcklig kompetens-
försörjning 
- För hög personalom-
sättning
-Sned köns-/åldersför-
delning eller låg mångfald 
inom vissa grupper
- Kränkande särbehand-
ling/trakasserier 

• Arbetsmiljöpolicy
• Mångfaldspolicy
• Riktlinjer kränkande 
särbehandling och 
trakasserier
• Alkohol- och drogpolicy

• Skyddskommitténs arbete 
enligt arbetsmiljöplan
• Uppdragsspecifika 
arbetsmiljöplaner
• Handlingsplaner på 
lednings- och enhetsnivå
• Kompetensförsörjnings-
planer

 

Mänskliga
rättigheter

- Indirekt påverkan genom 
inköp av framförallt elek-
tronik och IT-utrustning, 
kläder, möbler, fordon

- Indirekt påverkan genom 
finansiella placeringar

• Inköpspolicy
• Placeringspolicy

• Rutiner för inköp
• Placeringspolicy

Affärsetik - Att enskilda med-
arbetare påverkas 
genom erbjudanden från 
exempelvis leverantörer, 
entreprenörer och andra 
samarbetspartners

- Övertramp mot kunders 
och andra samarbets-
partners riktlinjer för 
representation/gåvor

- Att skatteregler inte 
efterlevs vid förmåner

• Uppförandekod • Riktlinjer vid intern
och extern representation
• Riktlinjer för gåvor och 
uppvaktning

Kommentarer finns i texten ovanför tabellen på sid 7.
Samlad bedömning av risk för påverkan i förhållande till befintlig kunskap och styrning.
• HÖG RISK • MEDELHÖG RISK • LÅG RISK
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Mission: Bjerking skapar det goda 
samhället
Affärsidé: Genom kompetens och 
engagemang skapar vi värden för 
våra kunder och en hållbar framtid

År 2020
• Hållbarhetslöften är framtagna 
och inarbetade för 10 av våra 
tjänsteområden.
• Arbetet för ett fossilfritt Bjerking 
2030 följer planen för utfasning.

Beskriver de specifika 
hållbarhetsaspekterna i 
respektive uppdrag och hur 
de ska hanteras.

Styrning

Bjerking AB ska bidra till en hållbar 
utveckling. Med detta avses både direkt 
och indirekt påverkan genom Bjerkings 
uppdragsverksamhet, aktiviteter, tjänster 
eller produkter som kan påverka miljön, 
människors välbefinnande, eller en 
långsiktigt hållbar ekonomi.

Våra ställningstaganden

• Värdegrund
• Kompetens
• Kvalitetssäkring avseende miljö, långsiktigt 
hållbar ekonomi och social påverkan i våra 
uppdrag
• Kontinuerlig utveckling genom ständiga 
förbättringar
• Klimatkompensation
• Påverkan på miljö och arbetsförhållanden 
genom inköp
• Hållbart arbetsliv

Beskriver detaljerade 
mål & nyckeltal samt 
organisation, verktyg 
& arbetssätt för att nå 
målen.

ÄGARDIREKTIV

HÅLLBARHETPOLICY

MISSION
AFFÄRSIDÉ

LÅNGSIKTIGT MÅL
År 2024
I Bjerkings alla uppdrag är håll-
barhetsfrågorna integrerade och vi 
hjälper kunderna att uppfylla sina 
hållbarhetsmål.

FOKUSDELMÅL

HÅLLBARHETSSTRATEGI

HÅLLBARHETSPLAN

Samlar hållbarhetsfrågor för 
varje tjänst vi säljer respektive 
varje område som stab hanterar, 
och beskriver vilka rutiner 
som garanterar att frågorna 
hanteras. 

UPPDRAGSPLANER

Följ trädet från roten (ägardirektivet) till 
kronans blad (uppdragsplanerna) för att 
se hur hållbarhetsarbetet på Bjerking 
förverkligas från övergripande visioner 
och mål till konkret handling i våra 
medarbetares vardag.
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Hur vi jobbar

Vår överlägset största möjlighet att påverka 
utvecklingen i en hållbar riktning är genom 
våra uppdrag. Hållbarhetsarbetet i uppdragen 
utgår ifrån kundens krav samt de prioriterade 
hållbarhetsfrågor som vi identifierat för respektive 
tjänsteområde. Vi måste givetvis alltid beakta 
projektspecifika förutsättningar och dokumentera 
dessa i uppdragsplanen. 

Hållbarhetssamordnarna utgör ett viktigt stöd till 
de uppdragsansvariga som är ytterst ansvariga 
för att hållbarhetsfrågorna beaktas i varje 
uppdrag. Hållbarhetssamordnarna uppdaterar 
Bjerkings hållbarhetsplan med aktuella hållbar-
hetsfrågor inom varje tjänst. I samarbete med 
Bjerkings hållbarhetsstrateg samt hållbarhetsspe-
cialist prioriterar vi därefter hållbarhetsfrågorna för 
respektive tjänst.

2.
Ledning

VD, Affärsområdeschefer 
Ekonomichef, HR-chef

Adjungerade: KMA
IT-chef, 

Hållbarhetsstrateg

ÄGARDIREKTIV

HÅLLBARHETSPOLICY
UPPFÖRANDEKOD

AFFÄRSPLAN

HÅLLBARHETSSTÖD
I UPPDRAGEN

UPPDRAGS-
ANSVARIGA

SKYDDS
KOMMITTÈ

ENHETSCHEFER
& TEAMLEDARE

HÅLLBARHETS-
GRUPP

STABER

HÅLLBARHETS-
SAMORDNARE

LEDNING

ÄGARE STYRELSE

HANDLINGSPLAN

HÅLLBARHETSPLAN

HÅLLBARHETSSTRATEGI
MED ÅTGÄRDSPLAN

HANDLINGSPLAN

ARBETSMILJÖPLAN
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Bjerkings hållbarhetsplan 
Hållbarhetsfrågorna som vi identifierat för Bjer-
kings olika tjänster läggs in i vår hållbarhetsplan 
med hänvisning till mallar, verktyg och checklistor 
som garanterar att frågan hanteras i uppdragen. 
I hållbarhetsplanen har vi samlat lagstiftning för 
respektive tjänst med automatisk uppdatering 
via vår lagbevakningstjänst. Arbetet med att fylla 
hållbarhetsplanen med relevant innehåll utifrån 
våra olika tjänster pågår för fullt. Våra största 
tjänsteområden prioriteras, liksom tjänster med 
stor potential att bidra till en hållbar utveckling. 

Att beta av samtliga tjänster kommer att ta tid och 
beräknas vara klart först år 2024, men redan år 
2021 kommer uppskattningsvis tre fjärdedelar av 
Bjerkings tjänster att styras av hållbarhetsplanen. 

Hållbarhetsplanen är också ett viktigt verktyg för 
Bjerkings tjänst digitial hållbarhetssamordning. 
I den hanteras hållbarhetsfrågor i projekt eller 
organisationer på ett systematiskt sätt med 
styrning av olika discipliner genom digitala 
ärendehanteringssystem. 
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Vårt hållbarhetslöfte och hur vi levererar 

Vårt övergripande hållbarhetslöfte bygger på 
Bjerkings hållbarhetspolicy som i sin tur är 
utformad med utgångspunkt i våra väsentliga 
frågor. Under 2018 påbörjade vi arbetet med 
att formulera hållbarhetslöften för att tydliggöra 
våra ställningstaganden inom specifika tjänste-
områden. Metodiken reviderades 2019 och 2020 
läggs full kraft på att göra hållbarhetsarbetet till 
vardag för alla medarbetare inom våra största 
tjänsteområden. Att integrera hållbarhetsfrågorna 

i alla våra tjänster är ett av fem nya långsiktiga 
mål i affärsplanen för 2020. Målet ska vara 
uppfyllt år 2024. Nedan redovisas hur vi levde upp 
till vårt hållbarhetslöfte och målen som sattes i 
affärsplanen för 2019. 

VI HAR KOMPETENSEN

Hos oss finns en bred erfarenhet och ett 
samarbetsklimat som ger oss en unik
förmåga att hitta lösningar på komplexa 
problem. Med stöd av våra miljöspecial-
ister gör vi verklighet av dina hållbarhets-
ambitioner.

VI LEVER SOM VI LÄR

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår 
egen miljöbelastning från kontor, transporter, 
resor mm. För varje ton koldioxid vi orsakar 
avsätter vi pengar till en klimatfond som 
används för att minska klimatpåverkan i 
våra uppdrag.

ETT HÅLLBART ARBETSLIV

En bra arbetsmiljö och balans i livet för våra 
medarbetare ser vi som en förutsättning för 
att också göra dig som kund nöjd.

VI ERBJUDER LÅNGSIKTIGT 
HÅLLBARA LÖSNINGAR

Vi står för lösningar som håller i längden ur 
både miljösynpunkt, ekonomiskt och socialt
perspektiv. Vi använder den senaste tekniken
och kvalitetssäkrar de lösningar vi levererar. 
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MÅL UR AFFÄRSPLAN 2019

Långsiktigt mål 2021 Fokusdelmål 2019 Resultat 2019

I branschen anses vi vara 
det företag som bäst 
integrerar hållbarhets-
frågorna (ekonomisk, 
ekologisk och social 
hållbarhet) genom hela 
byggprocessen. 

Specifika hållbarhetslöften är fram-
tagna för minst tre tjänsteområden.

Endast ett hållbarhetslöfte framtaget p g a 
att metodiken för framtagandet vid testning 
visade sig behöva revideras. Slutgiltig 
formulering av hållbarhetslöftet, som avser 
kulturmiljöanalys, återstår. Målet kvarstår i 
reviderad form i ny affärsplan men 
 med högre ambitionsnivå.

Arbetet mot ett fossilfritt 
Bjerking 2030 visar 
tydligt positiva resultat.

En mobilitetsanalys är genomförd och 
mobilitetsansvarig är utsedd.

Mobilitetsanalys med resvaneundersökning 
har genomförts, mobilitetsstrategi har 
upprättats.

Vi prioriterar kom-
petensutveckling, 
innovation och delande 
av kunskap.

• Alla medarbetare med mindre än 
tre års erfarenhet har erbjudits en 
mentor. 
• Merparten av vår FoU-budget 
ska användas till verksamhetsnära 
innovation. 
• System för intern erfarenhets-
återföring och problemlösning är 
implementerat.

• Rutiner för hur man kan jobba med 
mentorskap har tagits fram, samt listor över 
medarbetare med kortare erfarenhet än 3 år. 
Uppföljning av antalet påbörjade mentorskap 
kommer att ske efter sommaren 2020. 
• Vi har genomfört innovationsworkshops 
som bland annat resulterat i utveckling av en 
CV-app. 
• Vi har implementerat Teams, vilket 
underlättar erfarenhetsåterföring och 
problemlösning. Frågan fångas upp av nytt 
långsiktigt mål om 30 procent effektivare 
processer till 2024.

Vi utnyttjar potentialen 
i vår mångfald och 
drar nytta av det 
kompetenskapital som 
finns i branschen och 
samhället.

Inget fokusdelmål framtaget för 2019. Vi har en stor mångfald på företaget 
vilket också resulterat i affärsmöjligheter. 
Ursprung eller ålder har ingen betydelse för 
oss vid rekrytering . Det är kompetensen som 
avgör och behovet av kvalificerade medarbe-
tare är fortsatt stort.

På Bjerking finns en 
kultur som främjar ett 
hållbart arbetsliv.

Medarbetarna upplever att de har 
bra kompetensmässigt stöd i sina 
uppdrag.

83 procent svarade i medarbetarundersök-
ningen 2019 att de vet vem de ska vända sig 
till när de behöver stöd i arbetet (4 eller 5 
av 5). 12 procent svarade neutralt (3 av 5), 5 
procent svarade negativt (1 eller 2 av 5). 
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VI HAR KOMPETENSEN 

Förändringarna i omvärlden sker i allt snabbare 
takt och det blir allt viktigare för oss att omvärlds-
bevaka och ha en nära dialog med våra kunder. 
Vi behöver skaffa oss kunskap om marknadens 
framtida behov inte minst utifrån den digitala 
utveckling som sker parallellt med ökade krav på 
hantering av hållbarhetsfrågor. 

Under 2019 har vi påbörjat ett arbete med 
kompetensförsörjningsplaner per enhet. Tanken är 
att detta underlag ska användas för att analysera 
hur våra kompetensbehov påverkas framåt och 
planera för de åtgärder som krävs för att vi ska 
fortsätta vara kundernas och medarbetarnas 
förstahandsval. Det blir också allt viktigare att 
medarbetarna själva tar ansvar för sin utveckling 
och sätter sig in i de tekniska förändringar som 
sker löpande. Vi kommer behöva fokusera mer 
på medarbetarnas individuella utvecklingsplaner 
för att motsvara de nya krav som ställs. Genom 
att arbeta målinriktat med individuell kompe-
tensutveckling ökar förutsättningarna för att vi 
ska få engagerade och trygga medarbetare som 
utvecklas och vill stanna kvar hos oss. 

Vi prioriterar fortbildning inom hållbarhet för våra 
konsulter för att behålla spetskompetensen som 
gynnar kunder inom alla tjänsteområden. Alla 
nyanställda på Bjerking genomgår en grundlig 
hållbarhetsutbildning som behandlar hållbarhets-
begrepp, planetens gränser och Agenda 2030, 
Bjerkings hållbarhetsarbete och eget arbete med 
hållbarhet i uppdrag. 2019 hade 98,6 procent av 
de som bjudits in deltagit i utbildningen (mål 100 
procent). 

… och vi delar den 
Bjerkings konsulter är engagerade som lärar-
resurser på högskolor och universitet både i 
Uppsala och Stockholm. Vi tar också emot ett 
antal praktikanter och examensarbetare från olika 
utbildningsinstitut. 

Utöver deltagande i teknikspecifika nätverk är vi 
engagerade i bredare utvecklingsarbeten inom 
hållbarhet och digitalisering bl a genom Sweden 
Green Building Council, Smart Built Environment 

och BIM Alliance. Även genom nätverken Uppsala 
klimatprotokoll och Fossilfritt Sverige bidrar vi 
med vår kunskap och vårt engagemang för att 
utveckla arbetet mot ett klimatneutralt Sverige. 

Inom Fossilfritt Sverige har vi deltagit aktivt i 
arbetet med bygg- och anläggningssektorns 
färdplan för fossilfri konkurrenskraft som drivs av 
Byggföretagen. 

Ett nytt initiativ, Uppsala superhjärna, togs 2019 
av Bjerking ihop med WSP, Tengbom och Krook 
& Tjäder i Uppsala för att samla vår bransch 
och diskutera hur vi gemensamt kan bidra till 
klimatomställningen med fokus på Uppsala och 
den kommande utvecklingen av de sydöstra 
stadsdelarna. När denna rapport skrivs har ett 
första möte hållits med stort gensvar och intresse 
från övriga teknikkonsulter och arkitekter verk-
samma i Uppsala. Arbetet fortgår nu med att hitta 
en gemensam plattform och prioritera åtgärder 
framåt.
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VI ERBJUDER LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA LÖSNINGAR  

Hållbarhetsarbetet i våra uppdrag är vår viktigaste 
väg att påverka, och det svåraste att mäta. I dags-
läget saknar vi system för automatisk uppföljning. 
En viktig fråga för oss att lyfta gentemot våra 
kunder är livscykelperspektivet. Därför följer vi 
manuellt upp i hur många uppdrag som en livs-
cykelanalys (LCA) utförts eller livscykelkostnader 
(LCC) beräknats. Här kan du läsa om några saker 
vi gjort under 2019 som bidrar till att uppfylla vårt 
löfte att erbjuda långsiktigt hållbara lösningar. 

Metodik för genomlysning av 
hållbarhetsaspekter
Vi har testat, reviderat och fastställt metodik för 
genomlysning av hållbarhetsaspekter för alla våra 
tjänsteområden och utformning av tjänstespecifika 
hållbarhetslöften. Processen har genomförts för 
området kulturmiljöanalys. 

Hållbarhetsvecka
Vi har genomfört en hållbarhetsvecka med 
dagliga föreläsningar för kunder och medarbetare 
på båda våra kontor. Bland programpunkterna 
återfanns följande teman: 

• Konkreta exempel för omställning till ett 
klimatsmart samhälle 

• Hur fungerar ett passivhus? 
• Biologisk mångfald på liten yta i staden
• Kulturmiljö som utgångspunkt för hållbar 

stadsplanering 

• Digitalisering pågår - IT-branschens hållbar-
hetsutmaningar 

• Byggnadsvård - hållbara material och 
långsiktig förvaltning minskar byggavfallet 

• Livscykelanalys h BIM = så kan 500 ton 
CO2e sparas i ett enda projekt utan ändrad 
utformning 

Introduktionsutbildning om hållbarhet
Cirka 70 medarbetare har deltagit i vår intro-
duktionsutbildning om hållbarhet och diskuterat 
hållbarhetsaspekter inom deras respektive 
tjänster. 

Nya klimatutmaningar
Bjerking har antagit två nya utmaningar inom 
Uppsala klimatprotokoll som rör utökat byggande 
i trä och klimatberäkning av projekt. Vi har också   
bidragit i diskussionen om hur dessa utmaningar 
ska följas upp för konsulter vilket landade i ett 
beslut om kvalitativ uppföljning genom en årlig 
sammankomst för delande av goda och dåliga 
erfarenheter med varandra. 

Bjerkings klimatfond 
Bjerkings klimatfond är vårt sätt att klimatkom-
pensera. Istället för att köpa utsläppsrätter 
eller investera i CDM-projekt 
lägger vi pengar i en egen 
fond som används för att 
minska klimatpåverkan i våra 
uppdrag. Fonden ska bidra 
till att vår kompetens skapar 
klimatförbättringar som annars 
inte hade kommit till stånd. Samtidigt bygger vi 
upp kunskap om klimatsmarta lösningar både hos 
oss och våra kunder. Ett klimatfondsprojekt har 
avslutats och två nya beviljats, se nedan! 

När kunskap sprids och lösningar återanvänds 
kan effekten av det vi gör genom klimatfonden 
(och i våra uppdrag i stort) vida överstiga effekten 
av traditionell klimatkompensation. Det visade
klimatfondsprojektet Cederhusen som 

Antal uppdrag LCAAntal uppdrag LCC

2018
25 st

2019
20 st

2018
7 st

2019
10 st
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färdigställdes under 2019 och kommunicerades 
bl a på Byggforum och under Bjerkings hållbar-
hetsvecka. Livscykelanalysen som Bjerkings 
klimatfond finansierade visade att man genom 
att styra upphandlingen av stomleverantör för 
Cederhusen kan minska klimatpåverkan med 
500 ton, vilket kan jämföras med Bjerkings 
direkta klimatpåverkan för 2018 som var 800 ton. 
Halverad klimatpåverkan från stommen utan att 
ändra ett streck i modellen! Potentialen är stor när 
denna insikt når ut till fler beställare och sprids 
bland Bjerkings konsulter och vidare i branschen.

En följd av klimatfondsprojektet Cederhusen är att 
Bjerking nu erbjuder livscykelanalys med hjälp av 
BIM och One Click LCA för alla konstruktionsupp-
drag som ritas i 3D. Under hösten gick vi även ut 
med en debattartikel där vi uppmanade beställare 
i branschen att omgående börja ställa krav på 
klimatmärkning av byggnader.

Klimatkonsekvenser av masshantering 
Vid grundläggning av byggnader krävs ofta 
schaktning i marken. Beroende på hur rena 
jordmassorna är och vilken verksamhet som ska 
bedrivas i byggnaderna kan massorna ibland 
återanvändas på platsen, eller på annan plats där 
fyllnadsmassor behövs. Hur rena jordmassorna 
måste vara för återanvändning styrs av miljö-
kvalitetsnormer men också av beslut från lokala 
myndigheter. 

Vid grundläggning av Magasin X, som Vasa-
kronan bygger vid centralstationen i Uppsala, 
har miljönämnden ställt strängare krav än vad 
kommande verksamhet kräver enligt miljökvali-
tetsnormerna, med syfte att skydda grundvattnet. 
Detta har påverkat mängden transportarbete för 
att hantera ursprungliga och nya massor. Klimat-
fonden finansierar en livscykelanalys för att ta 
reda på vilken klimatpåverkan som myndigheter-
nas beslut innebär. Syftet är att initiera en dialog 
kring myndighetsbeslut rörande marksanering och 
de konsekvenser det får för klimatet. Vi förväntar 
oss ett resultat under våren 2020 och planen är 

CEDERHUSEN I HAGASTADEN
• Bjerkings uppdrag: Träkonstruktion
• Fyra trähus, 6-11 våningar höga
• Cirka 230 lägenheter, 15 000 m2 
• Fasaderna kläs med cederspån
Beställare: Folkhem
Bild: General Architecture

MAGASIN X I UPPSALA
• Bjerkings uppdrag: installation & konstruktion
• Trästomme
• Klassas inom LEED nivå Platinum
• Beställare: Vasakronan
• LOA: 11 000 m²
Beställare: Vasakronan
Bild: Vasakronan
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att bjuda in till ett seminarium med berörda och 
intresserade parter.

Kolsänkor i staden 
Hur kan grönytor utformas för att maximera 
kolinlagring? Kan vi med hjälp av refuger, rondeller 
och vägkanter skapa kolsänkor i staden? 
De frågorna vill vi få svar på och vi genomför därför 
en förstudie kring hur vi kan öka förståelsen för hur 
val av grönyta kan påverka kolinlagringen med tan-
ke på växtval, växtbäddsuppbyggnad och skötsel. 
I förstudien kommer vi samla befintlig information, 
identifiera kunskapsluckor och knyta kontakter med 
aktörer som kan vara delaktiga i genomförandet på 
olika sätt. De slutgiltiga målen är att: 

• Skapa ”recept” för de mest effektiva grönytor-
na i några typiska situationer (stora/små, 
bostadsnära/trafiknära etc). 

• Sprida argument och information baserade på 
forskning och fakta. 

• Hitta ett sätt att komplettera verktyget 
grönytefaktor som en metod för att säkerställa 
kolinlagring vid exploatering. 

Det finns ett stort intresse för frågan och vi ser flera 
möjliga samarbeten som kan resultera i till exempel 
forskning/examensarbeten för att fylla igen 
kunskapsluckor, testbäddar för vidare forskning 
på faktiska resultat m m. I arbetet med ”recept” 
för utformning kommer även andra aspekter som 
säkerhet, trygghet, biologisk mångfald, dagvatten-
fördröjning, hälsa och välbefinnande att beaktas. 
Förstudien genomförs under våren 2020 med 
möjlig start av ett forskningsprojekt till hösten.
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 VI LEVER SOM VI LÄR 

Klimatpåverkan 
Bjerkings mål är är att hela verksamheten ska 
vara fossilfri 2030. Detta arbetar vi med inom nät-
verken Uppsala klimatprotokoll, Fossilfritt Sverige 
och Klimatpakten Stockholm. 2018 började vi 
mäta vår klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter, 
CO2e. För att nå Parisavtalets mål – att hålla 
den globala uppvärmningen väl under 2 grader 
jämfört med förindustriell tid, med ambitionen 
att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad – har 
vi tillsammans med övriga aktörer inom Uppsala 
klimatprotokoll satt så kallade 
Science Based Targets 
för våra klimatutsläpp. Det 
betyder att vår målsättning 
baseras på den koldioxid-
budget som vi globalt måste 
hålla oss inom för att nå 
målen i Parisavtalet, i enlighet 
med aktuella resultat från 
klimatforskningen. Konkret betyder det att vi till 
och med år 2020 ska minska vår klimatpåverkan 
med 10 procent per år jämfört med år 2018, för att 
därefter öka takten och minska med 14 procent 
per år jämfört med 2020.

I mätningen av Bjerkings direkta klimatpåverkan 
ingår: 
• Resor (bränsleanvändning för fordon samt 

studieresor) 
• Kontor (uppvärmning och kylning samt 

elanvändning i lokaler) 
• Stora inköp 

I posten stora inköp ingår i dagsläget klimatpåver-
kan från: 
• IT-utrustning 
• Labb-tjänster 
• Servertjänster
 
Vi är särskilt glada att vi för 2019 kan redovisa 
klimatpåverkan från våra inköp av IT-utrustning. 
Detta är möjligt tack vare ett utvecklingsarbete 
hos vår leverantör efter en dialog med oss som 
kund. En misstänkt stor post som saknas avse-
ende klimatpåverkan från inköp är tillverkning av 
fordon. Här har vi tyvärr inte lyckats få svar från
vår leverantör av leasingbilar.-50%

Totalt 527 C02e. Fördelning av klimatpåverkan.

Minskning C02e 
ton per anställd

Ton C02e per anställd Ton C02e per miljon kronor i omsättning

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2018 (exkl. stora
inköp)

2019 (exkl. stora
inköp)

2019 (inkl. stora
inköp)

1,6

0,8

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2018 (exkl. stora
inköp)

2019 (exkl. stora
inköp)

2019  (inkl. stora
inköp)

1,0

2,0

1,2

Värdet för 2018 i bägge tabeller har justerats jämfört med föregående 
hållbarhetsrapport p g a justering av emissionsfaktorer för värme, kyla och 
el; justering av felaktig rapportering från hyresvärd avs fastighetskyla; samt 
att utsläpp för privat bil i tjänsten lagts till utifrån schablon. 

Resor (55%) Kontor (24%) Inköp (22%)

Inköp

Kontor

Resor
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36%

Koldioxidutsläppen 2019 var 50 procent lägre än 
2018. Den största minskningen beror på att årets 
studieresa gick med tåg istället för med flyg. Vår 
hyresvärd har även rapporterat väsentligt mindre 
energianvändning för kyla till våra kontor, särskilt 
i Stockholm (troligen pga vakanser i fastigheten). 
Ingen minskning har skett på fordonssidan 
(snarare syns en liten ökning av CO2e per mängd 
köpt bränsle). 

Krav på leverantörer
Under 2019 fastställdes en första version av 
Bjerkings inköpspolicy med inköpsrutiner. 
Hållbarhetskriterier kommer att tas fram för fler 
inköpskategorier under 2020, bland annat för 
IT-utrustning som är en större utgiftspost med 
stor påverkan på både miljö, mänskliga rättighe-
ter och sociala förhållanden.  

Det är svårt att kvantitativt mäta och redovisa 
klimatpåverkan av inköp. Många leverantörer 
saknar metodik att ta fram den information vi 
efterfrågar och bakomliggande data varierar från 
leverantör till leverantör. För att driva utvecklingen 
framåt väljer vi varje år ut ca 10 företag bland de 
leverantörer vi handlar mest av och ställer frågan 

om vilken klimatpåverkan våra inköp har lett till. 
Allt eftersom kunskapen etableras planerar vi att 
inkludera den i uppföljningen av vår sammantag-
na klimatpåverkan.

Vi vet att placerade pengar i bland annat pen-
sionsfonder innebär en stor potentiell påverkan 
på alla hållbarhetsområden. Det är i dagsläget 
inte möjligt att kvantitativt följa upp klimatpåver-
kan från Bjerkings inbetalningar till pensionsför-
valtare, men vi för en dialog med de företag som 
förvaltar Bjerkinganställdas pensionspengar med 
förhoppningen att längre fram kunna redovisa 
hållbarhetspåverkan från dessa placeringar.

Mobilitet
Under 2019 genomfördes en mobilitetsanalys för 
Bjerking. Det har resulterat i en mobilitetsstrategi 
som ligger till grund för prioritering av åtgärder 
för att minska miljö- och klimatpåverkan från vårt 
resande. Följande målsättningar ska uppnås:

• 100 procent fossilfritt i egna personbilar till 2023
• 100 procent fossilfritt i lastbilar till 2025 (50 
procent till 2022)

Dessutom ska minst tre åtgärder genomföras för 
att underlätta fossilfri och förnybar pendling till 
och från arbetet.

För att minimera administrationen 
kring uppföljning redovisar vi 
bränslen till samtliga fordons-
typer ihop. I uppföljningen ingår 
även arbetsfordon (borriggar). 
Förnybar andel anges enligt 
Fossilfritt Sveriges definition att 
ett bränsle som har 70 procent 
lägre klimatpåverkan än ett fossilt alternativ 
räknas som förnybart (vi jämför med Bensin 
MK 1). Beräkningen baseras på bränsleleveran-
törernas inrapporterade uppgifter om köpt mängd 
i kWh och klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter, 
CO2e, för den köpta mängden.

Andel förnybara 
bränslen

kWh/m² kontorsyta kWh/anställd
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ETT HÅLLBART ARBETSLIV 

Bjerkingar trivs på jobbet! Medarbetarundersök-
ningen visar tydligt att vi har mycket engagerade 
medarbetare som också gärna rekommenderar 
Bjerking som arbetsplats till 
en vän. Medarbetarindex¹ 
för 2019 ligger på 77, vilket 
är något lägre än 2018 men 
fortfarande ett högt värde som 
står sig bra i en jämförelse 
med andra företag.  

Kollektivavtal och förmåner 
Bjerking har kollektivavtal som säkerställer trygga 
och bra anställningsvillkor för våra medarbetare. 
Utöver de avtalsenliga förmånerna som t ex
tjänstepension och föräldraledighetstillägg erbjud-
er vi bl a sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och 
subventionerad massage. 

Det finns tre fackklubbar som tillsammans 
representerar cirka 60 procent av medarbetarna. 
Tillsammans med de fackliga parterna på Bjerking 
diskuteras frågor relaterade till kollektivavtal, 
arbetsmiljö och annat som är viktigt för att skapa 
en attraktiv arbetsplats. 

Arbetsmiljö och hälsa 
Bjerking betraktar god hälsa som en tillgång och 
vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en naturlig 
del i vår verksamhet för att uppnå effektivitet och 
kvalitet. Att lägga tid på förebyggande arbete med 
arbetsmiljö och hälsa ser vi som en investering 

med direkta vinster i form av högre motivation och 
lägre sjukfrånvaro.  

Arbetsmiljöplanen som beskriver hur vi arbetar 
med arbetsmiljöfrågor inom företaget har 
uppdaterats under 2019 och vi har följt upp 
nyckeltal relaterade till arbetsmiljö. Vi har också 
kompletterat skyddskommittén med två skydds-
ombud för Stockholm, vilket ger ett ökat fokus på 
arbetsmiljöfrågorna. 

Olycksfall och tillbud 
En viktig del av vårt systematiska arbetsmiljöarbe-
te är rapporteringen och uppföljningen av tillbud 
och arbetsskador. På Bjerking finns en nollvision 
när det gäller olyckor. Vad gäller rapporterade 
tillbud vill vi däremot öka antalet för att kunna 
förebygga risker i vår arbetsmiljö. Under 2019 
hade vi få rapporterade tillbud och arbetsskador, 
betydligt färre än föregående år. Troligtvis har det-
ta att göra med att vi under 2019 inte informerat 
lika mycket kring vikten av rapporteringen och hur 
den går till. Vi tror också att minskningen till viss 
del kan bero på de åtgärder som gjorts kopplat till 
cykelincidenter, vilka tidigare år varit en ganska 
stor andel av tillbuden/arbetsskadorna. 

77
Medarbetarindex

¹Medarbetarindex är ett samlat värde där alla frågor i medarbetarunder-

sökningen viktas och vägs samman. Om alla deltagare svarar positivt (4 

eller 5) på samtliga frågor blir medarbetarindex 100.
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Hälsoinspiratörer 
Bjerkings hälsoinspiratörer har till uppdrag att 
stötta och peppa kollegorna när det kommer till 
sunda val och en hälsofrämjande livsstil och de 
har nu varit verksamma ett par år. Under 2019 har 
de arrangerat välbesökta inspirationsföreläsningar 
om digital balans, ordnat prova-på tillfällen med 
olika träningsformer och gjort en utvärdering kring 
de hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds. Under 
2020 planeras vissa justeringar i utbudet där 
aktiviteter som når en större andel av medar-
betarna kommer att prioriteras.

Likabehandling 
Med en jämställd arbetsplats skapar vi de bästa 
förutsättningarna för en god arbetsmiljö, ökad 
effektivitet och lönsamhet. På Bjerking, precis 
som i hela samhällsbyggnadssektorn, är kvinnor 
underrepresenterade och vi arbetar därför aktivt 
för att nå målet om 40 procent kvinnor på företa-
get år 2024. I slutet av 2019 var andelen kvinnor 
38 procent vilket innebär att vi redan överträffat 
det tidigare satta målet om 35 procent kvinnor till 
2021. De viktigaste skälen till framgången är: 

• Tydligt mål kring vår jämställdhetsambition 
• Ökad medvetenhet hos chefer 
• Breddat tjänsteutbud 
• Principen en kvinnlig slutkandidat i alla rekryte-
ringar 

2019 sjösatte vi även en ny plan som beskriver 
vad vi gör för att förebygga diskriminering 
och främja lika rättigheter/möjligheter oavsett 
diskrimineringsgrund. De områden som omfattas 
är arbetsförhållanden, löner och andra anställ-

ningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning 
och kompetensutveckling samt föräldraskap och 
arbete. 

Bjerking har en nollvision gällande kränkande 
särbehandling och trakasserier och som stöd 
för detta finns framtagna riktlinjer. Under 2019 
genomfördes en informationsinsats, riktad till alla 
medarbetare, i syfte att öka kännedomen om 
dessa riktlinjer. Efter denna informationsinsats 
ökade antalet medarbetare som vet vart man ska 
vända sig om man känner sig utsatt (77 procent 
jämfört med 69 procent under 2018). Av de 5 
medarbetare som i medarbetarundersökningen 
2019 uppgett att de anmält kränkande särbehand-
ling eller trakasserier är det 4 som svarar att de 
fått det stöd och den hjälp de behöver relaterat till 
händelsen. 

Sjukfrånvaro 
Genom att lägga mer tid och 
kraft på det förebyggande 
och främjande hälsoarbetet 
hoppas vi kunna minska 
antalet långtidssjukskrivna 
medarbetare. Att våra 
chefer är närvarande, tar 
frågan om arbetsmiljö och 
hälsa på allvar och tar sig tid att stötta medarbe-
tarna i vardagen, är den viktigaste förutsättningen 
för att undvika hög sjukfrånvaro. Tyvärr ser 
vi under 2019 en mindre ökning av den korta 
sjukfrånvaron. Med anledning av detta kommer vi 
att vidta åtgärder som underlättar för cheferna att 
tidigt fånga upp samt arbeta med att förebygga 
återkommande korttidsfrånvaro.

40%
Mål 2024

35%
Mål 2021

Total sjukvånvaro

2017
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2018
3,8%

2019
3,9%

2019
38%

2018: 37%
2017: 33%
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Välgörenhet och sponsring 

Att arbeta för en positiv samhällsutveckling och 
att ta socialt ansvar är hjärtefrågor för Bjerking 
och det är något som genomsyrat vår verksamhet 
ända sedan start. Vi ser det som en självklarhet 
att bidra till olika välgörenhetsinitiativ. 2019 
fick alla medarbetare vara med och ge förslag 
på välgörenhetsprojekt som sommargåva. 
Pengarna gick till Cykling utan ålder, Autism och 
Aspbergerföreningen i Uppsala län, Giving People 
och Hundstallet i Stockholm istället för en fysisk 
sommargåva till medarbetarna. 

Vi har även ett samarbete med projektet Sol-
skänkt i distriktet Mutomo i Kenya sedan 2017. 
Solskänkt bygger solelanläggningar och ger på 
så sätt männniskor i området ett bättre liv genom 
trygg tillgång till ren energi. Utöver det stöttar vi en 

kultursatsning för ungdomar i det särskilt utsatta 
området Gottsunda i Uppsala. Vidare är Bjerking 
aktiva i att stötta den lokala idrotten och under 
2019 sponsrade vi dam- och herrlag med repre-
sentation på elitnivå i följande sporter: Uppsala 
Basket dam, Sirius Innebandy dam och herr och 
Sirius. För oss är det extra viktigt att fördela våra 
sponsringsinitiativ jämställt. 

Bidrag till välgörenhet och sponsring är ytterligare 
ett sätt för Bjerking att bidra till en positiv sam-
hällsutveckling.


