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Sammanfattning 

Titel: Hållbarhetsredovisning i noterade fastighetsbolag- En studie av varför 

fastighetsbolag hållbarhetsredovisar. 

Författare: Emma Kulander och Clara Lindgren 

Handledare: Sven-Arne Nilsson 

Bakgrund: På global nivå har det vuxit fram en debatt avseende hållbar utveckling. 

Företag började aktivt arbeta för att främja denna utveckling, vilket gjorde att 

hållbarhetsredovisning som frivillig rapportering kom att utvecklas  

Syfte: Studien syftar till att undersöka varför noterade fastighetsbolag 

hållbarhetsredovisar, hur innehållet i deras hållbarhetsredovisningar ser ut samt vilka 

incitament de har för att upprätta hållbarhetsredovisningar. Vidare syftar den till att 

jämföra dessa incitament med dem för bolag i andra branscher som studerats. Den syftar 

även till att utröna hur bolagen ställer sig till lagstiftning om hållbarhetsredovisning 

fr.o.m. 2017. Slutligen syftar den till att utröna huruvida bolagen idag använder sig av 

frivilliga redovisningsnormer, särskilt GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 

Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativ metod och baseras dels på studier av bolagens 

hållbarhetsredovisningar för 2015, dels en enkät till elva fastighetsbolag, noterade på 

Nasdaq Stockholm OMX. Enkäten besvarades av sju av bolagen och innefattade 

huvudsakligen frågor om vilka incitament bolagen har för att avge 

hållbarhetsredovisningar, samt deras inställning till den kommande lagstiftningen.  

Resultat: Sex av sju respondenter har angivit att efterfrågan från ägare, samt bidrag till 

långsiktig lönsamhet utgör viktiga incitament för hållbarhetsredovisning. Dessa 

incitament angavs också i studierna av livsmedelsbranschen, telekombranschen samt 

klädbranschen. Fastighetsbranschen särskiljer sig dock från de tre andra branscherna 

genom att fyra av sju bolag uppger ansvarstagande för samhälle och miljö som incitament, 

vilket också återspeglades i hållbarhetsredovisningarna. Nio av elva bolag 

hållbarhetsredovisar enligt GRI:s riktlinjer, då de är de mest vedertagna inom branschen. 

Synen på den kommande lagstiftningen avseende hållbarhetsredovisningen, som fyra 

bolag gav är att den ligger i tiden samt sätter fokus på hållbarhetsfrågan ur ett 

affärsmässigt perspektiv. 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, noterade fastighetsbolag, hållbarhet arbete, hållbar 

utveckling   



 

 

 Abstract  

Title: Corporate Sustainability Reports Published by Listed Real Estate Companies 

- Why companies publish sustainability reports  

 

Authors: Emma Kulander and Clara Lindgren 

 

Supervisor: Sven-Arne Nilsson 

 

Background: At the global level, a debate on sustainable development has emerged. 

Companies started to actively promote this trend, which enabled the development of 

voluntary sustainability reporting.  

 

Aim: The study aims to examine why listed real estate companies publish sustainability 

reports, what information is included in these reports and what incentives the companies 

have to issue sustainability reports. Furthermore, it aims to compare these incentives 

with those of companies in certain other industries. It also aims to determine the 

companies´ positions on the legislation concerning sustainability reports, coming into 

effect in 2017. Finally, it aims to establish whether the companies currently use 

voluntary reporting standards, particularly the GRI guidelines for sustainability 

reporting. 

 

Method: The thesis uses a qualitative method and is based on studies of each 

company's sustainability report for 2015 and a questionnaire sent to eleven real estate 

companies listed on Nasdaq OMX Stockholm. The questionnaire was answered by 

seven of the eleven companies and included questions concerning what incentives 

companies have to issue sustainability reports, as well as their attitude towards the 

future legislation. 

 

Results: The two incentives for establishing sustainability reports that were stated by 

most, six of the seven, of the respondents, were the demand from owners and the 

contribution to long-term profitability. These incentives were also reported regarding 



 

 

companies in the food industry, the telecommunications industry and the clothing 

industry. The real estate companies are distinguished from the other three industries due 

to the fact that four of the seven respondents named society and the environment as 

incentives. Ten of the eleven companies published sustainability reports that declared 

what actions the company had taken in order to build a sustainable society. All eleven 

companies published sustainability reports that declared what actions that had been 

taken in order to decrease the companies’ environmental effects. Nine of the eleven 

companies publish sustainability reports following the directions outlined in GRI 

guidelines. The companies use these guidelines, as they are the most recognized in the 

industry. Four of the eleven companies gave their views on the upcoming Swedish act 

regarding sustainability reports. Their view is that the act reflects the global discussions 

and that it shows that sustainability issues are important from a business perspective. 

 

Keyword: Sustainability reports, Listed real estate companies, CSR, Sustainable 

growth 
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BREEAM – BRE Environmental Assessment Method 
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1. Inledning 

 

I följande kapitel presenteras en kort bakgrund för ämnet samt en problemformulering 

som leder fram till studiens syfte samt två forskningsfrågor. Vidare ges en presentation 

över vald målgrupp.  

 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling är idag en övergripande och vägledande princip för hela FN och 

Världssamfundet (FN-fakta Hållbar utveckling 2012). Begreppet innefattar tre olika 

dimensioner som interagerar och stödjer varandra: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet 

och ekonomisk hållbarhet. Det var först år 1971 som världens natur och miljö sattes på 

FN:s agenda. Begreppet hållbar utveckling lanserades av den amerikanske miljövetaren 

Lester Brown 1981, men fick inte sin internationella spridning förrän 1987 då det 

presenterades av Världskommissionen för miljö och utveckling, i en rapport känd som 

Bruntlandsrapporten (FN-fakta Hållbar utveckling 2012). Begreppet hållbar utveckling 

definierades där som: 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  

(FN-fakta Hållbar utveckling 2012, UN (1987))  

Under de senaste årtiondena har det hållits en rad olika konferenser och toppmöten för att 

gemensamt försöka utveckla arbetet mot en mer hållbar värld. Det verkar dock vara en 

utmaning att få världens länder att enas över hur arbetet mot en mer hållbar värld ska gå 

till (FN-fakta Hållbar utveckling 2012). 

Den globala utvecklingen har gjort att bevakningen av hur företag förhåller sig till miljö, 

etiska aspekter och sociala förhållanden ökat, vilket gjort att begreppet 

hållbarhetsredovisning har kommit att etablera sig (Lennartsson Rakel 2014). Fagerström 

och Hartwig (2016) skrev i en artikel för Tidningen Balans att syftet med 

hållbarhetsredovisning exempelvis skulle kunna vara så som nedan följer:  

Hållbarhetsredovisning och efterföljande revision syftar till att ge 

information om de olika redovisningsenheternas risker och möjligheter avseende den 

sociala/humana, miljömässiga och teknologiska hållbarheten. Informationen vänder sig 

till företagets ledning men också till de intressenter som omger företaget.  
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Bevakningen på företags verksamheter har medfört att företagen, genom en icke finansiell 

rapport, anger vilka konsekvenser deras respektive verksamheter får för miljön, sociala 

förhållanden1 och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av 

korruption och mutor (DIREKTIV 2014/95/EU). FAR2 hänvisar till riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning vilka ges ut av Global Reporting Initiative, GRI. Riktlinjerna kan 

användas som grund för de företag som redan idag hållbarhetsredovisar. Den 1 december 

2016 har den svenska lagstiftaren för avsikt att en ny lag, till följd av EU-direktiv 

2014/95/EU, ska träda ikraft. Enligt direktivet ska förvaltningsberättelsen för företag av 

allmänt intresse och med mer än 500 anställda kompletteras med en 

hållbarhetsredovisning. Den svenska lagstiftaren har ännu inte fattat beslut om den exakta 

utformningen av den svenska lagen, det står dock klart att implementeringstiden löper ut 

den 6 december 2016 (Direktiv 2014/95/EU). I fråga om den svenska lagutformningen 

kan den komma att anta strängare krav än de som föreskrivs genom direktivet, ett 

förfarande som kallas gold plating. Den tilltänkta svenska lagstiftningen har under 

arbetets gång preciserats genom en lagrådsremiss. Regeringens förslag går, så som 

näringslivet länge misstänkt och vänt sig emot, längre än vad EU-direktivet föreskriver. 

Regeringen föreslår att följande företag ska omfattas av skyldigheten att upprätta 

hållbarhetsredovisning: 

 

Företag ska upprätta en särskild rapport med hållbarhetsupplysningar om företaget 

uppfyller mer än ett av följande villkor:  

 medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

varit mer än 250,  

  balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit 

mer än 175 miljoner kronor,  

 nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer 

än 350 miljoner kronor. (Regeringen, Lagrådsremiss 2016) 

I samband med uppstarten av uppsatsarbetet fick vi vetskap om att EU antagit ovan 

nämnda direktiv, vilket kommer att medföra en lagändring i Sverige från och med 1 

                                                 

1 Sociala förhållanden är ett begrepp som används i direktiv 2014/95/EU. Termen syftar till att återspegla 

det identifierade behovet av att större företag tillkännager information avseende socialt ansvarstagande och 

miljö. Vid översättning från det engelska social till det svenska social uppstår en viss språkförbistring och 

termen som söks torde egentligen vara samhällsenligt ansvarstagande, dock används begreppet socialt i den 

svenska versionen av direktivet. 
2FAR är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. 
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december i år, 2016. Vi har på senare tid följt medias rapportering angående den ökade 

medvetenheten och därmed följande krav avseende företags ansvarstagande för miljö och 

etiska aspekter. När vi började söka efter tidigare forskning på området visade det sig att 

det fanns en uppsats från förra året, 2015, vilken behandlade incitamenten för 

hållbarhetsredovisning i livsmedelsföretag, vilken vi fann mycket intressant. Vi fastande 

således för ämnet och började diskutera mot vilken bransch vi skulle rikta in oss. Valet 

stod mellan klädesföretag och fastighetsbolag. Vår uppfattning är att det på senare tid 

varit stora diskussioner i media avseende hur klädesföretag arbetar med vissa av 

punkterna som innefattar hållbar redovisning, varför ämnet kändes aktuellt. På grund av 

de långa produktionsleden i klädesbranschen samt att mycket av deras verksamhet 

bedrivs utomlands valdes dock detta alternativ bort. Vi fastnade således för 

fastighetsbolag och kunde snabbt påvisa att det finns fastighetsbolag som 

hållbarhetsredovisar, varför valet slutligen föll på denna bransch. 

 

1.2 Problemformulering 

Som ovan nämnts har det på global nivå vuxit fram en diskussion avseende hur hållbar 

utveckling ska uppnås. En viktig del i samhället och dess ekonomi är företagen varför en 

del av diskussionen berört hur dessa ska kunna bidra till hållbar utveckling. Företagen har 

kommit att ta ett större ansvar, särskilt sedan ämnet blivit omdiskuterat i media och fått 

allmänhetens uppmärksamhet. För att företagen ska redogöra för det arbete som bedrivs 

har termen hållbarhetsredovisning kommit att växa fram. Hållbarhetsredovisning innebär 

att företag redovisar det arbete som de genomfört under året för att bidra till en hållbar 

utveckling. Redovisningen sker då oftast utifrån tre aspekter: ekonomiska aspekter, 

sociala och miljömässiga aspekter. I dagsläget upprättas hållbarhetsredovisningar på 

frivillig basis, det finns således inget krav på att redovisa hållbarhetsarbetet.  

 

Uppsatsen behandlar hållbarhetsredovisning inom börsnoterade fastighetsbolag, 

populationen presenteras nedan under avsnitt 1.3. Hållbarhetsarbete medför kostnader för 

bolaget, och det finns, som tidigare nämnts i dagsläget, ingen lag som tvingar fram 

transparent redovisning, ändock har hållbarhetsarbetet implementerats i bolagens 

verksamheter och redovisas årligen. Av detta följer att det torde finnas incitament för 

bolagen hållbarhetsredovisa.  
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1.3 Population 

Vi har identifierat elva börsnoterade hållbarhetsredovisande fastighetsbolag på Nasdaq 

Stockholm OMX, vilka kom att ingå i studien. Vi kommer att studera 

hållbarhetsredovisningarna för dessa bolag samt tillsända dem en enkät. Bolagen har valts 

utifrån att de är börsnoterade samt att de tillhandahåller bostäder och lokaler på den 

svenska marknaden.  

 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka dels varför noterade fastighetsbolag hållbarhetsredovisar, 

dels hur innehållet i hållbarhetsredovisningen ser ut och dels vilka incitament som finns 

för upprättandet av hållbarhetsredovisning. Vidare syftar studien till att jämföra dessa 

incitament med dem för bolag i andra branscher där liknande studier har genomförts. 

Genom studien kommer vi också att söka utröna hur företag i fastighetsbranschen ställer 

sig till kommande lagstiftning avseende hållbarhetsredovisning, utifrån EU direktiv 

2014/95/EU. Slutligen behandlas också huruvida bolagen idag använder sig av frivilliga 

redovisningsnormer, särskilt i form av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 

 

1.5 Avgränsning 

På grund av tidsbegränsning har vi inte satt oss in i GRI:s riktlinjer och dess utformning. 

Därav har vi inte heller studerat respektive bolags GRI-bilaga, om vi inte vid kontakt med 

bolaget blivit hänvisade dit för att inhämta svar. GRI:s riktlinjer är mycket omfattande 

varför det således är svårt för en som inte är insatt att tillgodogöra sig information som 

redovisas i enlighet med detta regelverk. Ytterligare en avgränsning som gjorts till följd 

av studiens tidsram är att vi inte studerat alla policy-dokument som återfinns på bolagens 

hemsidor. 

 

1.6  Frågeställning 

Utifrån ovanstående problematisering önskar vi utreda och besvara följande frågor: 

1) Varför hållbarhetsredovisar noterade fastighetsbolag? 

2) Skiljer sig incitamenten för hållbarhetsredovisning i fastighetsbolag från 

incitamenten i andra branscher? 
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1.7 Disposition 

I denna avdelning presenteras uppsatsens övriga disposition och innehåll för dess kapitel. 

Kapitel 2 Vetenskaplig metod  

I kapitel två förklaras vilka metoder som använts i studien, att studien antagit en kvalitativ 

metod med en abduktiv ansats. Vidare redogörs det för hur datainsamling gått till, samt 

vilka tolkningsmetoder som använts vid analys. Olika kvalitetsaspekter i form av etiska 

aspekter, replikerbarhet, reliabilitet samt validitet diskuteras också.  

Kapitel 3 Referensram 

I kapitel tre ges en beskrivning över olika frivilla hållbarhetsredovisningsnormer i form 

av UN Global Compact och GRI samt begreppet CSR. Här redogörs också för valda 

teorier, vilka är: intressentteorin, legitimitetsteorin, agentteorin, samt redovisning som 

social konstruktion och emancipation. Vidare belyses också tidigare forskning som gjorts 

avseende incitament för hållbarhetsredovisning i andra branscher. 

Kapitel 4 Empiri  

I kapitel fyra ges först en presentation av innehållet vi funnit i respektive bolags 

hållbarhetsredovisning, därefter presenteras de svar vi fått genom enkäten. Slutligen 

diskuteras studiens bortfall. 

Kapitel 5 Analys 

I kapitel fem görs en analys med koppling till valda teorier utifrån den information vi 

funnit genom studerande av hållbarhetsredovisningar samt tolkning av enkätsvar. Här 

belyses vilket innehåll hållbarhetsredovisningarna haft, samt de viktigaste incitamenten 

för upprättande av hållbarhetsredovisning i fastighetsbolag. Vidare görs en analys över 

hur bolagen ser på frivilliga regler och lagstiftning på området. Slutligen analyseras också 

hur incitamenten vi kommit fram till förhåller sig till tidigare forskning som gjorts inom 

ämnet i andra branscher.  

Kapitel 6 Slutsats 

I kapitel sex presenteras studiens slutsats utifrån respektive frågeställning. Slutligen 

diskuteras studiens generaliserbarhet och förslag på vidare forskning inom området ges. 
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2. Vetenskaplig metod 
I följande kapitel belyser vi vilken metod och ansats som valts vid utförandet av denna 

studie. Vidare presenteras tillvägagångssätt, hur data samlats in och tolkats samt 

kvalitetsaspekter. 

2.1 Metod och ansats 

Inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet finns två stycken metoder: kvantitativ 

och kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningsstrategin lägger vikt vid ett induktivt 

synsätt där analys och datainsamling sker i växelverkan. Fokus ligger på individens 

uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet. Till skillnad från den kvalitativa 

forskningsstrategin lägger den kvantitativa forskningsstrategin vikt vid ett deduktivt 

synsätt vilket innebär prövning av teorier (Bryman 2009 s. 33-36). I studien har en 

kvalitativ metod antagits då vi önskar utreda och analysera den data vi fått in. 

 

Studien utgick från en kvalitativ metod där vi studerade fastighetsbolagens 

hållbarhetsredovisningar för att identifiera innehållet i dessa, samt gav ut enkäter med 

fritextsvar. Genom enkäterna önskade vi få svar på vilka incitament som ligger bakom 

fastighetsbolagens upprättande av hållbarhetsredovisning. För att utforma enkäterna 

använde vi oss av forskning genomförd inom andra branscher för att identifiera vilka 

incitament som kunde vara troliga drivare av utvecklingen inom fastighetsbranschen. Vi 

använde således teori för att utveckla vår empiriska studie varefter undersökningen 

genomfördes. Som ett slutligt led i uppsatsen återknöt vi till teorin men då utifrån vad vi 

funnit avseende fastighetsbranschen. Förfaringssättet gick inte direkt att härleda till den 

behandling av teori som föreskrivs i den induktiva respektive den deduktiva ansatsen. Vi 

valde därför att använda oss av en abduktiv ansats, vilken kan användas som grund för 

att göra antaganden, vilka sedermera kan prövas i verkligenheten. Slutligen kopplades 

kunskapen som införskaffats genom empirin ihop med de teorier som lades till grund för 

antagandena. Det kan således sägas att den abduktiva ansatsen är en blandning av olika 

forskningsansatser, då den möjliggör användning av teori såväl vid framtagandet av 

bakgrundsmaterial till en studie som vid analysen av de resultat som samlats in genom 

studien (Alvehus 2013, s. 23). 
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2.2 Datainsamling  

Insamling av primärdata har skett genom studier av hållbarhetsredovisningar för år 2015 

utgivna av de bolag vi valt att studera. Vidare hämtades information från tidigare 

uppsatser avseende incitament till hållbarhetsredovisning för andra branscher, vilka var 

livsmedelsbranschen, telekombranschen samt klädesbranschen. 

Sekundärdata hämtades genom: 

 Tidskrifter, exempelvis Tidningen Balans 

 Böcker 

 

2.3 Metodkritik 

Vid utformningen av vår enkät var vi medvetna om att problem kunde uppstå dels vid 

utformning av enkäten, dels vid analys och tolkning av svaren. Vid utformningen av 

enkäter är det viktigt att frågorna ställs på ett sätt som gör att samtliga mottagare uppfattar 

dem på ett liknande sätt. De nackdelar som finns med enkäter är att det är lätt att de enbart 

hamnar i “skräpposten” och att det inte går att hjälpa respondenten om det uppstår några 

oklarheter avseende frågorna. Vi valde därför att fokusera på att skapa en enkät med en 

tilltalande design och med frågor vilka var lättförståeliga och inte lämnade något utrymme 

för fri tolkning (Bryman 2009 s. 145-151). Enkäterna skickades ut via mail, till den person 

som vi enligt företagets struktur och ansvarsfördelning fann vara ansvarig för 

hållbarhetsarbetet och för redovisningen av den. Valet av denna person skedde utifrån 

information som vi fann på respektive bolags hemsida, där bolagen presenterat en 

hållbarhetschef eller liknande. I mailet fanns en kort beskrivning av vilka vi är, vilken 

utbildning vi går samt vad studien syftar till, enkäten bifogades i en länk.   

 

Vi insåg också att enkäten kunde komma att behöva kompletteras med intervjuer, dels för 

att öka tillförlitligheten, dels för att få utförligare svar. Inget av de noterade 

fastighetsbolag vi vände oss till har sitt säte i Linköping, varför lättaste sättet att, vid 

behov, få till stånd intervjuer torde vara att skicka ut förfrågningar om telefonintervjuer. 

Problemet med telefonintervjuer är att andra intryck än vad respondenten ger uttryck för 

muntligen inte kan observeras. Intervjuerna behöver i så fall spelas in för att undvika 

feltolkning och dessutom ge intervjuaren möjlighet att lyssna på vad respondenten har att 

säga istället för att fokusera på att anteckna allt. Till skillnad från en enkät, kan 
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intervjuaren bistå respondenten vid frågor (Bryman 2009 s. 128-129). En nackdel med 

intervjuer är att de är tidskrävande, varför det kan vara svårt att få alla att deltaga eftersom 

det återkommande råder tidsbrist i vårt samhälle. En fördel med telefonintervjuer framför 

direkta intervjuer är att det är billigare och mer tidseffektiva i och med att intervjuaren 

slipper resa för att besöka respondenterna (Bryman 2009 s. 128-129) 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av empirisk data. Vårt primära mål var att samla in tillräckligt mycket 

data genom enkäter samt studier av hållbarhetsredovisningar, och att i andra hand tillgripa 

intervjuer som undersökningsmetod. Genom hållbarhetsredovisningarna avsåg vi att 

samla in information om hur bolagets arbete med hållbarhetsredovisning ser ut idag. 

Enkäten syftade till att, utöver den information som vi själva kunde identifiera utifrån 

hållbarhetsredovisningarna, tydliggöra bolagens incitament bakom hållbarhetsarbetet. 

Tillräckligt mycket information kunde inhämtas från hållbarhetsredovisningarna och 

enkäten för att genomföra vår analys, varför intervjuer aldrig behövde genomföras. 

 

2.5 Målgrupp 

Målgruppen för denna uppsats är ekonomiintresserade vilka önskar förstå konceptet med 

hållbarhetsredovisning närmare. Vi avser därför att presentera vårt resultat genom en 

rapport vars språk är anpassat efter denna målgrupp. 

 

2.6 Analys och tolkning 

2.6.1 Hur ska data samlas in och tolkas? 

För att sammanställa respondenternas svar har vi tillämpat såväl kvantitativ som 

kvalitativ textanalys som analysmetod (Esaiasson 2007 s. 223-256). Enkäten som, 

samman med hållbarhetsredovisningarna, lades till grund för empiriavsnittet i denna 

uppsats var utformad med hjälp av flervalsalternativ men också utifrån frågor med 

fritextsvar. För att analysera de frågor som är byggda på flervalsalternativ kommer vi att 

tillämpa kvantitativ textanalys, det vill säga vi kommer att räkna hur många gånger ett 

visst alternativ har valts, vilket utgör fokus för kvantitativ textanalys. För de frågor som 

har utformats med fritextsvar kommer en kvalitativ textanalys att genomföras. Den 
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kvalitativa textanalysen bygger på att texten analyseras djupt i syfte att systematisera 

svaren (Esaiasson 2007 s. 223-256).  

 

2.6.2 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av studier är det viktigt att ta etiska aspekter i beaktande (Bryman 

2009 s. 443-451). Till att börja med konstaterade vi att vår studie omfattar uppgifter som 

är offentliga varför etiska aspekter, så som anonymitetsprincipen, inte är direkt hänförbar 

till den information vi behandlat. Vi ansåg dock det vara av stor vikt att ingen av 

respondenterna på de bolag vilka vi vände oss till kände sig felbehandlade. Till följd av 

detta valde vi att inte nämna respondenterna vid namn, de är således anonyma varmed 

svaren inte kan härledas till just dem. Vi ansåg också att det redan vid första kontakten 

med de medverkande bolagen var viktigt att det framgick vad denna studie syftar till samt 

vilka som genomförde den. 

 

2.7 Replikerbarhet, reliabilitet och validitet 

Begreppet replikerbarhet behandlar frågan huruvida en studie går att upprepa (Bryman 

2009 s. 43), vilket torde vara möjligt för vår undersökning då vårt tillvägagångssätt är 

utförligt beskrivet, vilket gör att undersökningsmetodiken kan replikeras. Reliabilitet 

handlar om huruvida ett mått är stabilt eller inte, det vill säga om utfallet av en 

undersökning skulle bli detsamma om undersökningen genomförs på nytt (Bryman 2009 

s. 43). Beroende på när en ny undersökning skulle genomföras skulle olika resultat 

erhållas. Genomförs en undersökning exempelvis efter att den nya lagen implementeras 

kan utfallet komma att bli annorlunda, dock kommer intressenterna förmodligen 

fortfarande vara viktiga vid upprättande och utformning av hållbarhetsredovisningen. 

 

Validitet är ett viktigt forskningskriterium som handlar om en bedömning av huruvida de 

slutsatser som framställts under en undersökning hänger ihop eller inte. Det finns flera 

olika typer av validitet; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk 

validitet. Den förstnämnda behandlar frågan huruvida det föreligger en skillnad mellan 

det begrepp som används för att beskriva vad som ska undersökas och vad som i praktiken 

går att mäta. Intern validitet behandlar frågan om huruvida en slutsats som dragits utifrån 

flertalet faktorer kan styrkas. Frågan är således om det kausala sambandet kan styrkas. 

Extern validitet behandlar till skillnad från den interna validiteten frågan om de slutsatser 
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som dragits kan tillämpas på andra än de undersökningsobjekt som deltagit i studien. Den 

sistnämnda formen av validitet besvarar i vilket sammanhang slutsatsen kan tillämpas på 

människan, exempelvis om den är tillämplig i hennes vardag och hennes vanliga sociala 

sammanhang (Bryman 2009, s. 43-45). Det går alltså, utifrån ovan gjorda beskrivning att 

konstatera att validitet lämpar sig mer för kvantitativa studier, varför begreppet inte 

behandlas mer i studien. 
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3. Referensram 

I följande kapitel presenteras frivilliga hållbarhetsredovisningsnormer som har koppling 

till studien samt valda teorier. Vidare presenteras tidigare forskning inom området 

hållbarhetsredovisning. 

3.1 Teori 

3.1.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibilty, CSR, är ett omtalat begrepp som saknar entydig 

definition. Eftersom uppsatsen har EU-rättslig anknytning genom EU direktivet avseende 

hållbarhetsredovisning kommer vi här att använda oss av den definition som 

Europakommissionen har gett. CSR definieras som det arbete som företag, samman med 

sina intressenter, på frivillig basis genomför för att i sin verksamhet integrera socialt och 

miljömässigt hänsynstagande (From the European Commission. 2001 p. 6, 

Communication from the Commission 2011). Arbete med CSR frågor innebär ett utökat 

företagsansvar där företaget ifråga inte enbart har att följa vad lagen föreskriver utan 

också har att ta hänsyn till moraliska och etiska aspekter. Problemet med CSR är att de 

ofta ses som en kostnad vilken står i strid med vinstsyftet i företaget. Resultatet av CSR -

arbetet är inriktat på långsiktighet och riskerar därmed att klassas som en kostnad i den 

inledande fasen, därutöver föreligger viss risk att värdet av CSR-arbetet inte går att 

tillmäta ett ekonomiskt värde (Karnani 2011). 

 

3.1.2 UN Global Compact 

UN Global Compact är ett frivilligt regelverk till vilket företag ansluter sig. Initiativet är 

taget av FN och bygger på arbete utefter 10 olika principer indelade i fyra kategorier; 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Principerna i sin helhet 

återfinns i Bilaga 1. Det finns inga straffsanktioner för företag som inte följer sina 

åtaganden eftersom systemet är byggt på frivillig basis (UN Global Compact).  

 

3.1.3 GRI 

Global Reporting Initiative, GRI, är ett frivilligt globalt ramverk som tillämpas för att 

kommunicera hållbarhetsfrågor, exempelvis miljöfrågor, mänskliga rättigheter och arbete 

mot korruption. GRI tillämpas världen över och kan användas av organisationer oavsett 

storlek (Westermark 2012 s.323-327). GRI lanserades 1997 i Boston av the Coalition for 
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Envirionmentally Responsible Economies, CERES, där syftet var att skapa en 

ansvarsmekanism för att säkerställa att företag följde CERES principer, för ett 

ansvarsfullt miljöansvar. Det första ramverket gavs ut år 2000 och det har sedan dess getts 

ut i tre versioner, varav det senaste, G4 lanserades år 2015 (GRI´s History). GRI 

möjliggör för företag att mäta, rapportera och förstå vilka kritiska aspekter avseende 

miljö, samhället och ekonomin deras verksamhet ger upphov till. GRI:s övergripande mål 

är att introducera hållbarhetsredovisning i organisationers verksamhet välden över (About 

GRI).  

 

3.1.4 Intressentteorin 

Intressentteorin är en teori vilken behandlar hur företag påverkar och påverkas av sin 

omgivning. Företag har att arbeta med att identifiera sina intressenter då dessa anses vara 

viktiga för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Intressenterna kan delas in i 

olika kategorier, exempelvis företagsintressenter, ekonomiska intressenter och samhället 

i stort. 

 

3.1.5 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin utgår från att företag följer de regler och normer som finns i samhället. 

Teorin söker förklara företags samt regelsystems existens i samhället. Enskilda företag 

skulle inte kunna existera om de inte i tillräcklig grad uppfyller de krav som samhället 

ställer upp. Om dessa krav identifieras kan företagen minska det “gap” som föreligger 

mellan dess agerande och samhällets krav (Deagan 2002). För företagen kan det vara av 

vikt att undvika att “gapet” växer, varför analyser av omvärlden och dess krav på företaget 

bör vidtas. En strategi för att hantera risken med legitimitetsfrågor är att informera sina 

intressenter på vilket sätt företaget arbetar med hållbarhetsfrågor. Legitimitetsteorin kan 

således kopplas samman med intressentteorin. Kopplingen sker genom att företagen 

jobbar med att identifiera sina intressenter för att sedermera arbeta med hållbarhetsfrågor 

utifrån intressenternas önskemål. På grund av att bolaget följer intressenternas önskemål 

om hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas och redovisas legitimeras bolagets existens och 

samarbetet med intressenterna fortlöper (Deagan 2002). 
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3.1.6 Agentteorin 

I agentteorin behandlas relationen mellan aktieägare och företagsledning, där den ena 

parten är principal (ägare) och den andra parten är agent (företagsledning). Agenten är i 

grund och botten rationell och handlar efter egenintresse varför agenten behöver 

kontrolleras. Det kan exempelvis handla om att agenten väljer de redovisningsmetoder 

som gynnar honom och således framställer honom i god dager. Det är en avvägning för 

redovisaren att tillgodose både företagsledningens och investerarnas intresse (Scott 

William R. 2012 p. 327-383).  

 

3.1.7 Redovisning som social konstruktion och emancipation 

På senare år har forskning inom området redovisning kommit att handla mycket om att 

tolka företags redovisning genom postmodernistiska ramar och diskursanalys. Social och 

miljömässig redovisning har utforskats med hjälp av diskursteori, vilken utgår från den 

hegemoniska traditionen, uppkallad efter Antonio Gramsci3. Inom denna tradition 

beskrivs hur olika grupper i samhället upprätthåller hegemonisk kontroll över samhället 

genom intellektuell dominans. Utifrån företagens hegemoniska tradition diskuteras i 

Atkins et al. huruvida årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar utgör en del i 

företagens sätt att bibehålla sin position och den verklighet som skapats. (Atkins et al 

2016) 

 

I Atkins et al. förklarar Laclau och Mouffe (1985) att verkligheten kan konstrueras genom 

språk och dialog. Laclau och Mouffe för en diskussion utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, och beskriver, med stöd i detta perspektiv, 

redovisning som ett sätt för företag att bygga upp, sprida och upprätthålla den verklighet 

vilken de önskar att folk tar del av. En tolkning av finansiell redovisning och dess relation 

med välfärd kan enligt det socialkonstruktioisktiska perspektivet beskrivas på följande 

sätt:  

                                                 

3 Antonio Gramsci (1891-1937) var en italiensk kommunistisk politiker och marxistisk filosof. Han är känd 

för att just ha utvecklat teorin om hegemoniska traditioner, vilka förklarar hur dominerande klasser genom 

att skapa medhåll kan fortsätta att härska. 
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[…] if financial accounting reduces all problems to economics, activities 

that have malign social and environmental consequences begin to appear rational and 

desirable” (Spence, 2007, p.7). 

Genom att ignorera sociala och miljömässiga konsekvenser för redovisning skapas aktivt 

den sociala verkligheten.  

 

I Atkins et al. anges det att det i en stor del av litteraturen, avseende social accounting 

talas om underliggande incitament som påverkar redovisningens utformning. Kritik har 

riktats mot utformning av redovisningen på grund av att det finns starka drivkrafter för 

att utforma redovisning på ett för företaget fördelaktigt sätt. Enligt kritikerna är 

hållbarhetsredovisningen bara ett incitament som används för att upprätthålla företagets 

egna hegemoniska världsbild. Ytterligare forskning inom det socialkonstruktionistiska 

området visar att tillhandahållande av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter tenderar 

att beskriva en bättre verklighet än den verkliga. Trots detta finns det enligt författarna en 

potential för goda och genuint berörda chefer och anställda som använder rapporteringen 

som ett medel för att engagera företaget, dess läsare och omvärld för att skapa en ny bättre 

värld. 

 

I Atkins et al. förklaras att insikten om att The Big Five kan vara på väg att utrotas har 

varit en yttre, kulturell faktor som påverkat företagen att ta ett ökat ansvar för bevarande 

av The Big Five. Författarna menar att extinction accounting, vilket innebär redovisning 

av ansvarstagande för utrotningshotade djur och arter, bidrar till en ny syn på 

redovisningen där såväl redovisningen som revisorn kan fungera som ett välvilligt 

instrument för att bidra till välfärd. Företagen kan använda sina webbplatser för att 

kommunicera ut vilka åtgärder de bidragit med för att förebygga att dessa djur utrotas. 

Genom extinction accounting kan samspelet mellan företag och natur således öka och på 

så sätt bromsa utrotning av olika arter.  
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3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Hållbarhetsredovisning i livsmedelsföretag 

I en magisteruppsats skriven av Johansson och Johansson (2015) identifieras vilka 

incitament det finns för svenska livsmedelsföretag att hållbarhetsredovisa. Insamling av 

empirin skedde genom intervju med sex större hållbarhetsredovisande livsmedelsföretag, 

samt fyra större icke hållbarhetsredovisande livsmedelsföretag, varav ett av dessa var på 

gång med att implementera hållbarhetsredovisning (Johansson och Johansson 2015). 

 

Studien kom fram till att det viktigaste incitamentet till att hållbarhetsredovisa var 

efterfrågan från intressenter, respondenterna angav att hållbarhetsredovisningen 

underlättade kommunikation av hållbarhetsarbetet. Samtliga av de icke 

hållbarhetsredovisande företagen angav i studien att en bristande efterfrågan och därmed 

bristande intresse från intressenter bidrog till att de inte hållbarhetsredovisat. Vidare 

kunde det konstateras att arbete med hållbarhet var viktigt för samtliga av de icke 

hållbarhetsredovisande företagen, även om de inte upprättat någon 

hållbarhetsredovisning. I intervjuerna med de icke hållbarhetsredovisande företagen 

angav samtliga att ett lagkrav skulle vara ett incitament till att hållbarhetsredovisa 

(Johansson och Johansson 2015). 

 

3.2.2 Hållbarhetsredovisning i textilindustrin 

Brito Olguin och Håkansson (2011) har i sin magisteruppsats studerat vilka motiv det 

finns till hållbarhetsredovisning i textilindustrin. Insamling av empiri skedde genom 

intervju med ett hållbarhetsredovisande företag där författarna kom fram till tre viktiga 

incitament till hållbarhetsredovisning, vilka var: leverantörer, hållbara material och 

transporter. De tre incitamenten lades till grund för den dokumentstudie som sedan 

utfördes, där studenterna analyserade en hållbarhetsredovisning från fyra företag som 

ingick i studien. Skribenterna kom fram till att det viktigaste incitamentet för upprättande 

av hållbarhetsredovisning var ekonomisk fördel. Det kunde alltså konstateras att 

klädesföretagen såg hållbarhetsredovisningen som en konkurrensfördel (Brito Olguin och 

Håkansson 2011). 
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3.2.3 Hållbarhetsredovisning i telekomföretag 

Nilsson och Vestlund har i sin kandidatuppsats (2011) studerat vilka motiv det finns till 

att vissa privata företag frivilligt hållbarhetsredovisar och att andra inte gör det. Studien 

är inriktad på företag inom telekombranschen och då främst tjänsteföretag. 

Empiriinsamling har skett genom intervjuer med fem stycken telekomföretag som 

samtliga, förutom ett hållbarhetsredovisar. Ett av dessa är statligt ägt varför de omfattas 

av det lagkrav som finns för statliga bolag att upprätta hållbarhetsredovisning (Nilsson 

och Vestlund 2011). 

 

Skribenterna menar att det inte gick att fastställa enbart ett motiv till 

hållbarhetsredovisning utan menar istället att det är många olika faktorer som påverkar 

företagens hållbarhetsredovisning. Ett av de viktigaste incitamenten för upprättande av 

hållbarhetsredovisning som ansågs föreligga var nyttomotivet, det vill säga att 

hållbarhetsredovisningen skapade ett positivt utbyte hos företagen. De kunde identifiera 

att respondenterna ansåg att ”vikten av att hänga med” och ”ligga steget före” i 

utvecklingen också var ett viktigt motiv till upprättande av hållbarhetsredovisning, då 

flera av respondenterna inte trodde att ett framtida lagkrav låg allt för långt bort. 

Skribenterna har också identifierat att ett viktigt motiv som ansågs föreligga var 

påtryckningar från intressenter, och då inte konsumenter utan leverantörer och 

samarbetspartners (Nilsson och Vestlund 2011). 

 

Skribenterna kunde också konstatera att det viktigaste motivet till att ett av företagen inte 

upprättade någon hållbarhetsredovisning var att de inte ansåg att de bidrog med någon 

större miljöpåverkan och att kostnaderna för upprättande av hållbarhetsredovisning då 

skulle överstiga nyttan med den. Skribenterna menar vidare att vissa av de studerade 

företagen inte hållbarhetsredovisat särskilt länge och orsaken är att de inte haft någon 

kunskap om det (Nilsson och Vestlund 2011).  
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4. Empiri 

I följande kapitel ges en presentation av innehållet i studerade fastighetsbolags 

hållbarhetsredovisningar. Vidare ges en redogörelse för vilka svar som för respektive 

bolag framkommit i enkäten. 

4.1 Fastighetsbolagens hållbarhetsredovisningar 

Nedan presentas vad som framkommit genom respektive bolags hållbarhetsredovisning. 

Observera att omfattningen på presentationen kan variera beroende på hur mycket 

information som respektive bolag publicerat. Vidare återfinns definitioner för begrepp 

och klassificeringssystem som den oinvigde kanske inte känner till, i Bilaga 2. 

 

Atrium Ljungberg 

Atrium Ljungberg bildades år 2006, efter en sammanslagning mellan Atrium Fastigheter 

och Ljungberggruppen. Bolaget är idag, år 2016, noterade på Nasdaq Stockholm OMX 

och hade år 2015 282 stycken anställda. Hållbarhetsredovisningen sker i enlighet med 

GRI och återfinns huvudsakligen i årsredovisningen men också i separata dokument i 

form av arbetsmiljöpolicy, jämställdhets- och diskrimineringspolicy, etik och 

leverantörspolicy, samt hållbarhetspolicy. Hållbarhetsredovisningen kompletteras också 

med GRI bilagor. 

Atrium Ljungberg har utvecklat en hållbarhetsstrategi, vilken innefattar: hållbar 

statsutveckling, miljö och resursanvändning, hållbara medarbetare samt affärsetik och 

inköp. Under det gångna året, år 2015, har en väsentlighetsanalys upprättats, vilken ligger 

till grund för utvecklingen av denna strategi. I denna väsentlighetsanalys deltog företagets 

intressenter för att företaget på så sätt skulle få en fördjupad förståelse för vad de ansåg 

vara viktigt inom hållbarhetsarbetet. Under året har företaget också upprättat en 

webbenkät för koncernens anställda för att på så sätt fånga medarbetarnas förväntningar 

och idéer för utveckling inom området. 
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Hållbar stadsutveckling 

Bolaget värnar om deras fastigheters kultur och historia och har arbetat för att 

fastigheterna ska få behålla sin historia och identitet. Samverkan är en viktig del för att 

stärka bolaget och stadsutvecklingen. Bolaget arbetar för att skapa en dialog och 

delaktighet mellan sig och sina intressenter, vilka innefattar lokala aktörer, hyresgäster, 

besökare, kommunen, föreningar och näringsliv. Fastigheterna är anpassade för att finnas 

länge och kunna utvecklas över tid, i takt med att samhället förändras. I bolagets arbete 

för utveckling av stadsdelar ingår att skapa möten och öka integrationen vilket görs 

genom att skapa olika former av mötesplatser. Bolaget arbetar också med att skapa 

klimatsmarta och trygga fastigheter. Samverkan med kommunen sker för att öka 

bekvämligheten för stadens invånare i form av förbättrade cykelbanor, lokal- och 

regionaltrafik. 

 

Miljö och resursanvändning 

Atrium Ljungberg menar att den största miljöboven för fastigheter är energianvändning 

vid såväl byggnadsstadiet som vid den löpande driften av fastigheterna. Bolaget har sedan 

år 2011 arbetat med certifiering av större nybyggnationer enligt det globala 

miljöklassningssystemet BREEAM, vilket riktar fokus mot arbete med aspekter som 

energi och vattenanvändning, transport, avfall, utsläpp och ekologi. Under det gångna 

året har företaget även arbetat för certifiering av befintliga fastigheter. Vid certifiering av 

bostäder kommer bolaget att använda sig av det svenska certifieringssystemet 

Miljöbyggnad då certifieringssystemet BREEAM inte lämpar sig för bostäder. Bolaget 

har ett mål om att minska energiförbrukningen med 20 procent mellan år 2014 och år 

2021 och med 10 procent mellan år 2012 och år 2015. Bolagets energiförbrukning under 

de senast nämnda åren låg mycket nära det uppsatta målet då den låg på 9,5 procent per 

kvadratmeter. Resurseffektivitet skapas genom att bolaget endast debiterar sina 

hyresgäster för förbrukad el. Ömsesidiga åtaganden mellan hyresgäst och fastighetsägare 

för att minska miljöpåverkan har vidtagits genom så kallade Gröna hyresavtal. I slutet av 

året var 5,5 procent av den kontrakterade årshyran Gröna hyresavtal. Bolaget har som mål 

att minst 50 procent av den kontrakterade årshyran ska vara Gröna hyresavtal år 2021. 
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Hållbara medarbetare 

Atrium Ljungberg har för andra året i rad blivit utsett till en av Sveriges bästa arbetsplatser 

av Great Place To Work, GPTW. Utmärkelse baseras till en tredjedel på en bedömning 

av en kulturprofil som tittat på hur företaget arbetat med utveckling, kommunikation och 

anställning samt till två tredjedelar på en medarbetarundersökning. Bolaget arbetar utefter 

en så kallad Performance Management process vilken hjälper chefer och medarbetare att 

sätta upp mål, samt hur arbetet för att uppnå målen ska ske med hänsyn till bolagets 

värderingar och arbetssätt kopplade till respektive yrkesroll. Bolagets målsättning är att 

ha minst åtta feedbacksamtal och ett utvecklingssamtal med respektive medarbetare under 

året för att på så sätt kunna följa upp och hjälpa medarbetaren i rätt riktning. En nollvision 

gällande stressrelaterade sjukdomar och arbetsolyckor har vidtagits. 

 

Affärsetik och inköp 

Bolaget är sedan år 2009 anslutna till UN Global Compact. Bolaget har utvecklat en etik 

och leverantörspolicy som belyser bolagets värderingar och som gäller för samtliga 

medarbetare och leverantörer. Under det gångna året har ett arbete för att kartlägga 

korruptionsrisker påbörjats och bolaget har också varit med i utvecklingen av en 

branschgemensam uppförandekod, vilken syftar till att påverka leverantörerna i rätt 

riktning. 

 

Balder 

Balder bildades år 1995 och är idag, år 2016, noterade på Nasdaq Stockholm OMX. 

Balder hade år 2015 647 stycken anställda. Balders hållbarhetsredovisning för år 2015 

finns upptagen i bolagets årsredovisning. Balder pratar i denna utifrån tre aspekter: 

samhällsenligt ansvar, miljöaspekter samt arbete för anställda. Arbetet för samhället 

består i att tillsammans med andra anordna projekt vilka ska underlätta integration och 

trivsel i bostadsområdena. Miljöaspekterna behandlas utifrån fyra underkategorier: 

energi, avfallshantering, utfasningsämnen (kemikaliehantering) samt nybyggnation. 

Arbetet som riktas mot anställda består i att skapa möjlighet till kompetensutveckling och 

vidare till att bidra med ökad kunskap avseende hållbarhet. 
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Castellum 

Castellum bildades i början av 1990-talet och hade 299 stycken anställda år 2015. Bolaget 

är idag, år 2016, noterade på Nasdaq Stockholm OMX. Bolaget hållbarhetsredovisar i 

enlighet med GRI:s riktlinjer. Castellum har vidare anslutit sig till UN Global Compact:s 

principer och det EU-rättsliga miljöcertifieringssystemet BREEAM. Castellum har 

genomfört en intressentdialog och därefter valt att fokusera på effektiv resursanvändning, 

hållbar utveckling av fastighetsbestånd och samarbeten samt socialt engagemang och 

ansvarstagande. Castellum satsar på långsiktigt värdeskapande med låg risk. Vidare 

stödjer bolaget utveckling av tillväxtorter och projekt för att främja ungdomars möjlighet 

till arbete.  

 

Miljöarbetet 

Miljöarbetet bedrivs genom krav på miljöledningssystem såväl inom det egna företaget 

som hos leverantörer. Därutöver jobbar Castellum med miljöcertifiering samt erbjuder 

Gröna hyresavtal till sina kunder. 

 

Medarbetaren 

Vad gäller bolagets anställda arbetar Castellum aktivt med arbetsmiljöfrågor, ett särskilt 

bonusprogram som alla kan få del i samt en uppförandekod vilken följer UN Global 

Compact:s principer. I övrigt betonas att det via hemsidan konstruerats en anonym 

whistlerblower-funktion, för att vem som helst anonymt ska kunna anmäla oegentligheter. 

 

Fabege 

Fabege bildades år 1946 och är idag, år 2016, noterade på Nasdaq Stockholm OMX. 

Bolaget hade år 2015 149 stycken anställda. Fabege har under år 2015 fört en 

intressentdialog med sina kunder, medarbetare, ägare, analytiker, kreditgivare, 

leverantörer samt samhället i övrigt. Årsrapporten specificerar vilken typ av dialog som 

förts, vilka hållbarhetsfrågor som har diskuterats samt vilka resultat som har uppnåtts. 

Fabeges arbete utgår från en gemensam värdegrund vilken tydliggör bolagets 

ställningstagande i frågor som rör mänskliga rättigheter, miljöfrågor, affärsetik, 

kommunikation samt arbetsmiljö och villkor för de anställda. 
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Medarbetare och arbetsmiljö 

Fabege har skapat en vinstandelsstiftelse vilken omfattar alla anställda, bolaget låter 

således alla ta del av vinsten från arbetet de bidragit till. Vidare framhåller Fabege att 

säkerhet och hälsa prioriteras och har för det ändamålet skapat en arbetsmiljökommitté. 

Under rubriken affärsetik behandlas såväl arbetet med att verka för en gemensam 

uppförandekod för leverantörer, arbete mot konkurrenshämmande åtgärder samt 

korruption. 

 

Miljöarbete 

Fabege satsar också på miljöarbete i form av hållbart resande, Gröna hyresavtal samt 

miljöcertifiering av fastigheterna.  

 

FastPartner 

FastPartner bilades år 1983 är idag, år 2016, noterade på Nasdaq Stockholm OMX. 

Bolaget hade år 2015 53 stycken anställda. FastPartner satsar på hållbart miljöarbete, 

ansvarstagande för samhället samt arbete för personalen. Ifråga om miljöarbetet så har 

FastPartner antagit såväl en miljöpolicy som en energipolicy. Miljöarbetet bedrivs i flera 

underprojekt: ny-, om- och tillbyggnad, Greenbuilding, geoenergi, värme och kyla från 

marken samt energiprojekt. För att uppnå sina mål jobbar FastPartner med miljö- och 

energiledningssystem. 

 

Samhällsansvar 

FastPartner jobbar mycket med att utveckla ett hållbart samhälle i de områden där deras 

fastigheter är belägna. FastPartner engagerar sig i sociala frågor samt flertalet 

samhällsfrågor, något de anser vara av betydelse för att påverka samhället och politikerna 

att ta sitt ansvar. FastPartner stödjer föreningslivet, främjar sysselsättning bland 

ungdomar i områdena samt medverkar i brottsförebyggande åtgärder. 

 

Medarbetare 

FastPartner värnar om sin personal och pratar om dem som kuggar i ett maskineri och 

uttrycker att ingen maskin kan köra länge med en trasig kugge, varför personalansvar är 
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extra viktigt. FastPartner betonar att teamkänsla, medbestämmande samt frekvent dialog 

mellan chefer och medarbetare bidrar till att hålla ihop företaget, varmed detta är en viktig 

del i deras arbete med personalen. 

 

Kommande lagstiftning 

FastPartner kommenterar den kommande lagstiftningen genom att ange att de anser 

lagstiftningen vara berättigad och i linje med diskussionen avseende hållbarhet som sker 

på global nivå. FastPartner jobbar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och har enligt egen 

utsago implementerat dem i sin beslutsfattning. Hållbarhetsarbetet anses bidra till såväl 

ekonomisk som samhällsenlig nytta. 

 

HEBA Fastigheter 

HEBA bildades år 1952 och hade år 2015 28 stycken anställda. Bolaget är idag, år 2016, 

noterade på Nasdaq Stockholm OMX. HEBA presenterar sin hållbarhetsredovisning i 

årsredovisningen samt genom en separat GRI-bilaga. Redovisningen sker utifrån tre 

delområden: miljö, medarbetare samt bolagets roll i samhället. 

 

Miljöarbetet 

HEBA:s miljöarbete inriktar sig mot energieffektivisering och mot användning av 

förnyelsebara energikällor. HEBA strävar efter att kunna miljöklassificera sina byggnader 

och öka medvetenheten om energiförbrukning bland sina hyresgäster. 

 

Medarbetaren 

Organisationen jobbar med korta beslutskedjor, nära kunderna. HEBA arbetar aktivt med 

jämställdhets -och mångfaldsfrågor. Vidare arbetar bolaget med att identifiera risker i 

arbetsmiljön för att sedermera åtgärda dessa. 

 

HEBA:s roll i samhället 

HEBA:s viktigaste roll är att kunna erbjuda trygga boenden. Eftersom det råder brist på 

bostäder har HEBA identifierat en risk för korruption, varför de har inrättat en policy för 
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antikorruption. Vidare stödjer HEBA samhällsutvecklingen och söker bidra till tryggare 

boendeområden. 

 

Om hållbarhetsredovisningen 

Genom GRI-bilagan framgår att HEBA:s hållbarhetsarbete sker utifrån en 

väsentlighetsanalys som genomförts med bolagets intressenter. Arbetet struktureras 

utifrån HEBA:s strategi, intressenternas åsikter samt de möjligheter bolaget har att 

påverka omgivningen.  

 

 Hufvudstaden 

Hufvudstaden bildades år 1915 och är idag, år 2016 noterade på Nasdaq Stockholm OMX. 

Bolaget hade år 2015 111 stycken anställda och tillhandahåller kontors och butikslokaler. 

Hållbarhetsredovisningen sker i enlighet med GRI:s riktlinjer och principerna enligt UN 

Global Compact. Hållbarhetsredovisningen återfinns i årsredovisningen med 

kompletterande länkar till GRI-bilaga samt andra policydokument. Under år 2014 

genomfördes en väsentlighetsanalys med företagets intressenter, vilken ligger till grund 

för hållbarhetsredovisningen. Där identifierades sju viktiga aspekter: affärsetik, 

kundrelationer, leverantörer, energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och 

attraktiv arbetsgivare. 

 

Affärsetik 

Under år 2015 har en uppförandekod där socialt, etiskt och miljömässigt ansvar tagits 

fram, för att klargöra bolagets ansvarstagande. Uppförandekoden innehåller en 

redogörelse över vilka förväntningar som intressenterna kan ha på företagets 

representanter men också vilka förväntningar företaget har på sina partners.  

 

Kundrelationer 

Bolaget strävar efter att ha Sveriges nöjdaste kunder. Arbete mot detta mål sker genom 

en ökad service och förbättring av kundbemötandet. Under året introducerades ett koncept 

där kunden kunde erhålla inflyttningsklara kontor, vilket är ett koncept bolaget avser att 

utveckla även kommande år. Liksom föregående år har Hufvudstaden placerat sig högst 
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upp på branschens undersökning av kundnöjdhet vilket talar för att bolagets strategier är 

välfungerande i förhållande till uppsatta mål. 

 

Leverantörer 

Bolaget har identifierat de största hållbarhetsriskerna vilka återfinns i driftorganisationen 

och projektverksamheten. Det handlar således om risker inom miljö, arbetsvillkor, och 

korruption, varför bolaget kontinuerligt arbetar med uppföljning inom dessa områden. 

Bolaget använder sig av egen personal så mycket som möjligt för att säkerställa att 

bolagets krav på uppförande efterlevs, då personalen är väl medveten om bolagets policy. 

Under året har bolaget tagit in konsulter för att utveckla entreprenörernas arbete med 

miljö, arbetsmiljö och sociala villkor. 

 

Miljö 

Huvudfokus inom miljö är att minska energianvändningen och öka andelen förnybar 

energi. Under året har bolagets energiförbrukning minskat med 20 procent, vilket kan 

förklaras med att klimatet varit fördelaktigt, men också på grund av effektivisering av 

energianvändningen. Bolaget har gått över till grön el vilket minskat klimatpåverkan med 

80 procent under de senaste fem åren. Avfallshantering är något som är prioriterat inom 

Hufvudstaden, under året har ett antal nya källsorteringsrum etablerats. Bolaget använder 

sig även av Gröna hyresavtal där en gemensam handlingsplan mellan fastighetsägaren 

och hyresgästen upprättas för att verka för en bättre miljö.  

 

Attraktiv arbetsplats 

Bolaget har under de senaste åren erhållit ett högt resultat i attraktiv arbetsgivarindex, 

vilket är ett verktyg för att mäta hur företaget upplevs som arbetsgivare. Särskilt 

uppmärksammat är bolagets låga andel sjukfrånvaro. Arbetstagarna erbjuds ett 

utvecklande arbete, med möjlighet till bonus och kompetensutbyte med kunniga kollegor. 

Bolaget arbetar för mångfald och jämställhet och har upprättat en arbetsmiljögrupp som 

arbetar med tre huvudområden: arbetsmiljö, hälsa och trivsel. Medarbetena erbjuds 

friskvårdsavtal. Bolaget vill behålla talangfulla medarbetare varför rekrytering först och 
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främst sker internt, dessutom utvecklar bolaget relationer med studenter genom att 

erbjuda dem praktikplats för att på så vis underlätta framtida rekryteringsbehov. 

 

Klövern 

Klövern bildades år 2002 och hade år 2015 214 stycken anställda. Bolaget är idag, år 

2016, noterade på Nasdaq Stockholm OMX. Bolagets hållbarhetsredovisning sker utifrån 

tre olika underrubriker: ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. Klövern arbetar med 

hållbarhetsfrågor utifrån en väsentlighetsanalys som genomförts med bolagets 

intressenter. I sin policy inkluderar Klövern företagets uppförandekod och värdegrund. 

Klöverns uppförandekod utgår från de principer som återfinns i UN Global Compact.  

 

Ekonomi  

För att Klövern ska kunna bedriva sin verksamhet krävs att de ekonomiska målen 

upprätthålls. Det är också av intresse för flera intressenter i och med att de är beroende av 

bolaget som stabil affärspartner alternativt som arbetsgivare. 

 

Miljö 

Varje avdelning inom Klövern ska verka för att erbjuda miljöanpassade lokaler, samt 

utveckling och förvaltning av dessa på ett resurseffektivt sätt. Klövern jobbar aktivt med 

valet av energikälla i syfte att minska klimatpåverkan. Bolaget använder sig av modellen 

Green House Gas Protocol som har utvecklats av World Resources Institute. Vidare 

använder sig bolaget av miljöledningsystem, miljödiplomering samt Gröna hyresavtal. 

Redovisning sker också utifrån regelverk uppställda av Carbon Disclosure Project, CDP, 

vilket är en internationell organisation som tar fram sätt att redovisa miljöarbete. 

 

Socialt 

Det viktigaste är att uppförandekoden delas av medarbetare, intressenter och 

affärspartners. Klövern definierar de anställda som en av de viktigaste tillgångarna i 

bolaget. Hållbarhetspolicyn ansluter till UN Global Compact:s principer. Klövern 

rekryterar personal och bereder unga möjligheter att arbeta som trainees eller 

praktikanter. Bolaget har även satsat på annat än närområdet då det skänker pengar till 
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hjälporganisationer samt projekt i Kenya. För personalens del har det också införts en 

vinstandelsstiftelse. Under rubriken social trygghet och etik förklarar Klövern hur de 

arbetat med trygghet för anställda i form av riskhantering avseende arbetsmiljön. I detta 

arbete ingår också hanteringen av de risker som inom branschen förekommer för 

korruption, till följd av en överbelastad fastighetsmarknad med bostadsbrist. 

Under rubriken “Om hållbarhetsredovisningen” framgår att Klövern upprättar 

redovisning enligt GRI:s riktlinjer. Hållbarhetsredovisningen riktar sig mot bolagets 

intressenter med vilka bolaget genomfört en väsentlighetsundersökning. 

 

Kungsleden 

Bolaget bildades år 1994 och är idag, år 2016, noterade på Nasdaq Stockholm OMX. 

Bolaget hade år 2015 97 stycken anställda. Hållbarhetsredovisningen sker sedan det 

gångna året i enlighet med GRI:s riktlinjer, och återfinns i årsredovisningen samt genom 

olika policydokument på hemsidan. Under det gångna året har bolaget arbetat med att ta 

fram en hållbarhetspolicy som väntas vara klar år 2016. Bolaget arbetar efter fem 

hållbarhetsmål vilka är: miljö, mångfald, socialt ansvar, affärsetik, hälsa och säkerhet. 

 

Miljö 

Kungsleden har ett långsiktigt mål, vilket innefattar att minska energianvändningen till år 

2020 med 20 procent. Bolaget har utfört något som de kallar energirazzior vilket innebär 

att befintliga energisystem justeras två gånger per år för att optimera funktionen. Bolaget 

har installerat olivintak vilka kan omvandla koldioxid till magnesit. Av bolagets 

fastigheter är 11 procent miljöcertifierade genom minst en av miljöcertifieringarna 

LEED, Miljöbyggnad och Greeenbuilding.  

 

Mångfald och medarbetare 

Kungsleden är enligt AllBright ett av börsens mest jämställda företag. Bolaget utför 

lönekartläggningar var tredje år och har utvecklat en jämställdhetsplan. Det framgår att 

vidare utveckling av områden som åldersfördelning, kulturell bakgrund och etniskt 

ursprung behöver göras , varför bolaget bland annat inlett en satsning på traineeprogram. 
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Utvecklingssamtal med medarbetarna sker årligen för att öka motivationen och 

kompetensen hos dem.  

 

Socialt ansvar 

För Kungsleden är det viktigt att medverka till en tryggare och mer levande stad. Sedan 

år 2010 har bolaget samverkat med Fryshuset och därigenom erbjudit mentorskap samt 

suttit i juryn för att utse Sveriges Ungdomsentreprenör. Bolaget kunde även år 2015 

erbjuda sommarjobb till elva ungdomar från Fryshuset, vilket är ett arbete de avser 

fortsätta med även år 2016. 

 

Affärsetik 

Under året har en kartläggning för korruptionsrisker utformats. De centrala risker som 

finns är kopplade till förvaltningsverksamheten, utvecklingsverksamheten samt 

transaktionsverksamheten. Bolaget arbetar sedan år 2012 efter en uppförandekod och 

etisk policy vilken såväl underleverantörer som medarbetare har att ta hänsyn till. Vidare 

har en särskild uppförandekod upprättats under år 2015, vilken kommer att implementeras 

under år 2016. 

 

Hälsa och säkerhet 

Bolaget arbetar kontinuerligt med hälsa och säkerhet genom bland annat särskilda 

riktlinjer, vilka medarbetare och underleverantörer ska arbeta utifrån. Arbete sker ständigt 

för att minska sin redan låga sjukfrånvaro genom bland annat friskvårdsbidrag. Under det 

gångna året fick en lokal evakueras för att hyresgästen upplevde allergiska besvär, en 

hälso- och säkerhetsrisk som åtgärdades direkt. 
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Wallenstam 

Wallenstam grundades år 1944 och är idag, år 2016 noterade på Nasdaq Stockholm OMX. 

Bolaget hade år 2015 216 stycken anställda. Wallenstam erbjuder lokaler och bostäder. 

Bolagets hållbarhetsredovisning återfinns i en separat rapport. Bolaget har sedan år 2006 

hållbarhetsredovisat i enlighet med GRI. Wallenstam har en uppförandepolicy som 

fastställer ramarna för verksamheten. Policyn föreskriver att bolaget ska följa de lagar 

och regler som finns, arbeta mot mutor och korruption samt arbeta mot diskriminering. 

Under år 2015 har bolaget upprättat en intressentdialog för att ta reda på vilka 

hållbarhetsaspekter intressenterna finner viktiga. I denna intressentdialog tillfrågades 

följande intressenter: kunder, aktieägare, samarbetspartners, leverantörer, medarbetare 

och staden.  

 

Miljömässig hållbarhet 

Ett sätt för Wallenstam att bidra till en minskad miljöpåverkan är att de är självförsörjande 

på egna vindkraftverk. Bolaget arbetar för en effektivisering av energianvändning, vilken 

görs genom kontinuerlig uppföljning av energianvändning. Under det gångna året 

genomfördes bland annat ett större energibesparingsprojekt och driftoptimeringsåtgärder 

i ett antal fastigheter. Åtgärden har bidragit till en 20-40 procent lägre energiförbrukning 

i respektive fastighet som omfattades av åtgärdena. I Wallenstams fastigheter utförs 

individuell mätning av el och vatten, vilket gör att förbrukningen vanligen minskar med 

10-25 procent. Bolaget använder sig av miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad och 

Green Buildning. 

 

Social hållbarhet 

Wallenstam är med och stöttar olika organisationer som hjälper människor i utanförskap 

samt barnverksamheter. De stöttar även olika idrottsklubbar och bidrar till att skapa arbete 

i form av sommarjobb för ungdomar. Wallenstam stöttar även organisationer som arbetar 

för statsutveckling och forskning. Vidare arbetar de aktivt för att kunna erbjuda lägenheter 

till ungdomar och personer som annars inte skulle kunna få ett lägenhetskontrakt. 
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Ekonomisk hållbarhet 

Wallenstams verksamhet bygger på att en viss del av vinsten delas ut till aktieägarna 

medan en viss del återinvesteras i verksamheten. Ekonomisk hållbarhet är således en 

utgångspunkt för ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Genom nybyggnation bidrar 

bolaget till en ökad sysselsättning i samhället i form av fler arbetstillfällen. 

 

Wihlborg 

Wihlborg bildades år 1924 och hade 219 stycken anställda år 2015. Bolaget är idag, år 

2016 noterade på Nasdaq Stockholm OMX. Wihlborg erbjuder lokaler till företag och 

organisationer i form av bland annat lagerlokaler, butikslokaler och kontorslokaler.  

Wihlborgs hållbarhetsredovisning för år 2015 återfinns i en separat rapport, där framgår 

att bolaget hållbarhetsredovisat enligt GRI:s riktlinjer. Hållbarhetsredovisningen börjar 

med en summering av händelser av det gångna året. Där framgår att Wihlborgs genomfört 

en väsentlighetanalys. I analysen urskildes vilka områden bolagets intressenter ansåg vara 

viktiga, vilka var: hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer, attraktiva arbetsgivare och 

engagemang för region och samhälle. Vidare framgår att bolaget minskat sin totala 

energiförbrukning med 4 procent trots att den uthyrningsbara ytan ökat. Sex fastigheter 

blev certifierade enligt Miljöbyggnad och bolaget tilldelades miljöpris för ett 

byggnadsprojekt. Antalet Gröna hyreskontrakt har ökat från 99 stycken till 274 stycken. 

Bolaget har anordnat friskvårdsarbete för sin personal, vilket bidragit till en låg 

sjukfrånvaro. Wihlborgs har även medverkat i projektet Boost by Rosengård och Start By 

Rosengård, vilket skapat arbete för nyanlända flyktingar och bidragit till att öka 

integrationen. Bolaget har placerat sig på en femteplats på stiftelsen AllBrights lista över 

Sveriges mest jämställda börsbolag. Hållbarhetsredovisningen grundar sig på de fyra 

områden som identifierades genom ovan nämnda väsentlighetsanalys. 

 

Hållbara fastigheter 

Inom detta område prioriteras: certifierade byggnader, energianvändning och 

klimatpåverkan. Nybyggnationer har under året miljöcertifierats enligt den svenska 

miljöstandarden Miljöbyggnad. I bolagets miljöpolicy framgår att all nyproduktion ska 

miljöcertifieras. Wihlborg har även ett eget miljöprogram, en del i detta har varit att 

tillhandahålla bikupor som en del i att förbättra ekosystemet och gynna den ekologiska 

mångfalden. Wihlborgs målsättning är att öka antalet Gröna hyresavtal, vilka bidrar till 
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att hyresvärd och hyresgäst gemensamt verkar för en bättre miljö. Vidare framgår att 

Wihlborgs aktivt arbetar för att minska energiförbrukningen i sina fastigheter, vilket sker 

genom att bland annat uppföra minst en solenergianläggning per år. Bolaget satsar också 

på att öka mängden lokalproducerad och förnybar energi.  

 

Ansvarsfulla affärer 

Inom detta område prioriteras: etik, anti-korruption och ekonomiskt resultat. 

Wihlborg menar att ekonomisk framgång är en utgångspunkt för att kunna nå sina mål 

egentligen på alla plan, allt hänger ihop.  

Vi måste nå våra ekonomiska mål för att kunna satsa på ett hållbart 

arbetssätt, samtidigt som vi måste arbeta hållbart för att i längden kunna uppnå våra 

ekonomiska mål. 

Etiskt ansvarstagande och anti-korruption är något som är återkommande på Wihlborgs 

agenda. Bolagets anställda genomgick under år 2013 en utbildning inom området, vilken 

också har avgetts till nyanställda under år 2015. Bolagets CSR-grupp har bedömt att 

korruptionsrisken är som störst för affärsenheterna förvaltning, projektutveckling och den 

centrala inköpsfunktionen.  

 

Attraktiv arbetsgivare 

Inom detta område prioriteras: arbetsmiljö, kompetensutveckling, jämställdhet och 

mångfald. Vartannat år görs en medarbetarundersökning för att mäta hur arbetsklimatet 

på bolaget ser ut. Samtliga anställda hade under år 2015 ett utvecklingssamtal för att bidra 

till utveckling av medarbetarna. Det ses inom bolaget som en självklarhet att ge män och 

kvinnor samma möjlighet till utveckling. För att få en jämförelse med andra i branschen 

kommer Wihlborg att medverka i undersökningen Great Place to Work, GPTW. 

 

Engagemang för region och samhälle 

Inom detta område prioriteras: socialt engagemang, lokala inköp och investeringar. 

Bolaget försöker i första hand att arbeta med lokala leverantörer för att på så sätt bidra till 

en mer levande stadsutveckling och gynna lokal affärsverksamhet. Bolaget har en egen 

uppförandekod, som ligger i linje med UN Global Compact, vilken leverantörer får 
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underteckna innan ingående av avtal. Om dessa regler frångås upphör samarbetet. 

Wihlborg har bidragit till att förbättra integrationen genom att skapa arbete åt nyanlända 

och erbjuda arbetsträning för personer i utanförskap. Bolaget har dessutom varit med och 

sponsrat olika föreningar och på så sätt bidragit till att främja samhällsutvecklingen. 

 

4.2 Enkätsvar  

Arbetsgång 

Vi identifierade utifrån tidigare genomförda studier på området samt utifrån 

hållbarhetsdirektivets syfte ett flertal incitament vilka läggs till grund för 

hållbarhetsarbete i andra branscher, vilka som ovan nämnt var livsmedelsbranschen, 

telekombranschen samt klädesbranschen. De incitament vi utgick ifrån var: 

 Samhällsenligt ansvarstagande  

 Etiskt ansvarstagande 

 Ansvarstagande för miljö 

 Efterfrågan från hyresgäster 

 Efterfrågan från ägare 

 Efterfrågan från anställda 

 Påverkan från media 

 Förberedelse inför kommande lagreglering 

 Varumärkesstärkande 

 Medförande långsiktig lönsamhet 

 

Nedan presenteras för vart och ett av de bolag som besvarat enkäten vilka incitament som 

företrädarna har angett. Incitamenten presenteras utan inbördes ordning. Vidare 

presenteras också hur företrädare för respektive bolag besvarat övriga enkätfrågor. 

Utformningen av enkäten återfinns i sin helhet i Bilaga 3. 

 

Atrium Ljungberg 

Företrädare för Atrium Ljungberg har uppgett att de viktigaste incitamenten till att de 

hållbarhetsredovisar är: 

 Efterfrågan från ägare 
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 Skapande av långsiktig lönsamhet 

 Genom valet övrigt har de även angett: transparens gentemot investerare 

Företagsledningen uppger att dessa incitament är viktiga på grund av att ägare och 

investerare utgör de primära målgrupperna för redovisningen. Ifråga om regelverk så 

tillämpar företaget GRI:s riktlinjer. Företrädaren har valt att inte kommentera när bolaget 

började hållbarhetsredovisa. 

 

Castellum 

Castellum har hållbarhetsredovisat sedan år 1997 och tillämpade GRI:s riktlinjer vid 

redovisningen för verksamhetsåret 2015. De viktigaste incitamenten för upprättande av 

hållbarhetsredovisning som företrädaren för bolaget angivit är:  

 Samhällsenligt ansvarstagande 

 Ansvarstagande för miljön 

 Efterfrågan från hyresgäster 

 Efterfrågan från ägare 

 Skapande av långsiktig lönsamhet 

 

Ur företrädarens för Castellum perspektiv bygger hållbarhet på trovärdighet, det vill säga 

på transparens och prestation. Vidare belyser företrädaren vikten av att hållbarhetsarbetet 

följs upp. Systematisk uppföljning sker genom nöjd kund undersökningar, så kallade 

KPI:er. Vidare betonar företrädaren vikten av att sätta utmanade målsättningar och 

inspirera till handling inom bolaget. Företrädaren har märkt av en ökad efterfrågan från 

ägare och kunder och anser att hållbarhetsarbetet utgör en förutsättning för fortsatt 

lönsamhet. Som ett sista tillägg nämner företrädaren att ledningen arbetar med hållbarhet 

för miljön för att kunna påverka situationen för kommande generationer. 

 

Castellums hållbarhetsredovisning upprättas i enlighet med GRI:s riktlinjer, på grund av 

att dessa bidrar till en bra struktur och underlättar jämförbarhet mellan företag. 

Företagsledningen ser positivt på den kommande lagen och uppger att den inte kommer 

att påverka dem då de redan tagit redovisningen steget längre. Förhoppningen är att 

lagstiftning på området ytterligare kan bidra till öka jämförbarheten mellan företag. 
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Ledningen har identifierat att olika företag i dagsläget beräknar nyckeltal och företagets 

påverkan på olika sätt, vilket försvårar jämförelser företag emellan. 

 

HEBA Fastigheter 

HEBA Fastigheter började hållbarhetsredovisa år 2015 och då i enlighet med GRI:s 

riktlinjer. De viktigaste incitamenten till att det upprättas en hållbarhetsredovisning är: 

 Samhällsenligt ansvarstagande 

 Ansvarstagande för miljön 

 Efterfrågan från ägare 

 Förberedelse för kommande  

 Varumärkesstärkande 

I övrigt hänvisas till GRI-bilagan för år 2015, vilken behandlas under 

hållbarhetsredovisningen. 

 

Hufvudstaden 

Hufvudstaden hållbarhetsredovisar sedan år 2011 och gör det i enlighet med GRI:s 

riktlinjer. Företrädaren för Hufvudstaden har angivit att följande incitament är de viktiga 

för att företaget hållbarhetsredovisar: 

 Efterfrågan från ägare 

 Varumärkesstärkande 

 Skapande av långsiktig lönsamhet 

Svaranden har valt att inte kommentera kommande lagstiftning. 

 

Kungsleden 

Kungsleden har hållbarhetsredovisat sedan år 2009 och redovisade för räkenskapsåret år 

2015 i enlighet med GRI:s riktlinjer. Kungsledens företrädare uppger att de viktigaste 

incitamenten till att företaget hållbarhetsredovisar är: 

 Efterfrågan från hyresgäster 

 Efterfrågan från ägare 

 Varumärkesstärkande 
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 Skapar långsiktig lönsamhet 

 

Incitamenten ger svar på varför bolaget idag, 2015 hållbarhetsredovisar, dock påpekar 

företrädaren att visst engagemang, det vill säga arbete med hållbarhetsfrågor, hade 

förekommit även utan krav på redovisning gentemot bolagets intressenter. 

 

Ifråga om frivilliga redovisningsnormer så tillämpas GRI:s riktlinjer på grund av att dessa 

anses vara de mest vedertagna inom branschen. Vidare anses redovisningen bidra till ökad 

transparens. Genom enkäten ställdes också frågan om hur företagsledningen ser på 

kommande lagstiftning på området. Kungsledens företrädare gav uttryck för att 

kommande lagstiftning var bra men att den inte skulle påverka svenska bolag i större 

utsträckning då företag med mer än 500 anställda, enligt dennes mening, redan 

hållbarhetsredovisar. 

 

Wallenstam 

Wallenstam har upprättat hållbarhetsredovisning sedan år 2010 och redovisade för 2015 

års räkenskapsår i enlighet med GRI:s riktlinjer. Representanten för Wallenstam anger att 

de viktigaste incitamenten för hållbarhetsredovisning är: 

 Samhällsenligt ansvarstagande 

 Etiskt ansvarstagande 

 Efterfrågan från ägare 

 Varumärkesstärkande 

 Skapande av långsiktig lönsamhet 

GRI:s riktlinjer tillämpas för att den anses mest vedertagen. Företrädaren har uppgett att 

följande lagstiftning på området kommer hjälpa till med att driva på utvecklingen. 

 

Wihlborg 

Wihlborgs fastigheter hållbarhetsredovisar sedan år 2011 och gör det i enlighet med 

GRI:s riktlinjer. Företrädaren för Wihlborgs fastigheter anger att följande incitament är 

de viktigaste för upprättandet av hållbarhetsredovisning: 
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 Samhällsenligt ansvarstagande 

 Ansvarstagande för miljön 

 Skapande av långsiktig lönsamhet 

Företrädaren anger att hållbarhetsarbete ligger i linje med bolagets affär. GRI:s riktlinjer 

tillämpas då de utgör en gemensam måttstock. Ifråga om den nya lagen anser företrädaren 

att den utgör ett steg i att belysa hur viktigt hållbarhetsarbetet är ur ett affärsperspektiv. 

 

4.3 Bortfall 

Följande företag har inte besvarat vår enkät: Balder, FastPartner, Fabege och Klövern, 

vilket kan bero på, att de inte varit intresserade eller så har de helt enkelt inte haft tid. I 

försök att minska bortfallet har vi skickat påminnelser om vår enkät, samt även skickat 

enkäten till en annan person på respektive bolag. Vidare arbetade vi, vid utformandet av 

enkäten utifrån att den skulle vara enkel att förstå och inte vara allt för omfattande. Då vi 

fått svar från sju av elva bolag, det vill säga en svarsfrekvens på 64 procent anser vi ändå 

att studien utgör ett gott underlag för att besvara våra frågeställningar. 

 

Vidare har vissa företrädare valt att hoppa över frågor i enkäten, vilket kommenterats i 

presentationen för respektive bolag. Anledningen till detta är för oss okänd, men vi 

bedömer ändå att företrädarna för de svarande bolagen har besvarat enkäten på ett sådant 

sätt att den kan användas som underlag till analysen.  
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras vad vi funnit i hållbarhetsredovisningarna, vilka incitament 

som går att utröna genom enkätsvaren samt en jämförelse med de incitament till 

upprättande av hållbarhetsredovisning som funnits i andra branscher. Vidare görs en 

återkoppling till valda teorier. 

5.1 Fastighetsbolagens hållbarhetsredovisningar 

Genom granskning av 2015 års hållbarhetsredovisningar har vi kunnat konstatera att 

bolagen integrerat hållbarhetsredovisning i sina respektive affärsidéer, det vill säga infört 

hållbarhetsarbete som en del i sitt dagliga arbete. Av empirin har det framgått att åtta av 

de elva studerade fastighetsbolagen upprättat en väsentlighetsanalys/intressedialog med 

sina intressenter för att ta reda på vilka aspekter de finner viktiga för hållbarhetsarbetet. 

De intressenter bolagen vänt dig till är lokala aktörer, hyresgäster, besökare, kommun, 

föreningar, näringsliv, medarbetare, ägare, analytiker, kreditgivare, leverantörer, 

samhället i övrigt samt samarbetspartners, vilka hädanefter inkluderas i definitionen av 

intressenter. 

 

Nedanstående tabell syftar till att visa vilka aspekter av hållbarhetsarbete som respektive 

företag har inkluderat och beskrivit i sin hållbarhetsredovisning. Till vänster i tabellen 

står respektive bolag som omfattas av studien. Högst upp i tabellen finns ett antal olika 

aspekter. De aspekter som återfunnits i hållbarhetsredovisningarna för respektive bolag 

är ikryssade.  
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Tabell 1 

Bolag Samh

ällsan

svar 

Arbete 

mot 

korrup

tion 

och 

mutor 

Ansvar 

för 

miljö 

Etiskt 

ansvar

stagan

de 

Arbete 

för 

person

al 

Arbete 

för 

aktieäg

are 

Arbete 

för 

andra 

intress

enter 

Ekono

misk 

hållbar

het 

 

Atrium 

Ljungberg 

 

X X X X X    

Balder X  X  X    

Castellum X X X X X   X 

Fabege 

 

X X X X X    

FastPartner  X  X  X  X* X 

HEBA AB X X X  X    

Hufvudstade

n  

 X X X X    

Klövern X  X X X X X** X 

Kungsleden  X X X X X    

Wallenstam  X X X X X   X 

Wihlborgs  X X X X X   X 

* FastPartner betonar att deras arbete för samhällsutveckling sker i syfte att påverka 

politikerna för att ta tag i samhällsproblem, särskilt i form av kriminalitet i särskilt utsatta 

områden 

** Bidrag till hjälporganisationer som ej har anknytning till närområdet där bolagets 

fastighetsbestånd är belägna. 
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Utifrån ovanstående tabell kan det konstateras att de två aspekterna som förekommer mest 

i hållbarhetsredovisningarna är samhällsansvar och miljömässig hänsyn, vilka utgör 

klassiska beståndsdelar i CSR-arbete, en benämning som hållbarhetsarbete ofta bedrivs 

under. Bolags arbete med CSR har pågått och diskuterats under längre tid än debatten 

avseende hållbar samhällsutveckling, trots att de egentligen handlar om samma saker. 

Debatten kring CSR har dock ofta bestått i en diskussion huruvida detta arbete strider mot 

bolagens vinstsyfte, ett resonemang som vi kommer att diskutera vidare nedan under 

rubriken CSR -  en del av hållbarhetsarbetet. 

 

Att påverka och påverkas 

En viktig koppling till de på området grundläggande teorierna kan göras redan utifrån 

innehållet i hållbarhetsredovisningarna, nämligen kopplingen till intressentteorin. Sju av 

de elva studerade bolagen har upprättat en väsentlighetsanalys/intressentdialog som 

ligger till grund för deras hållbarhetsredovisningar, det vill säga, det har tagit reda på vad 

intressenterna efterfrågar gällande hållbarhetsarbete.  

 

Upprättande av väsentlighetsanalyser där bolagen inkluderar sina intressenter tyder på att 

dessa har ett stort inflytande och således är viktiga för bolagen. Om bolagen inte arbetar 

med sådant intressenterna finner viktigt riskerar bolagen att denna grupp söker sig någon 

annan stans, vilket draget till sin spets skulle kunna äventyra bolagens existens eller 

åtminstone ha negativ påverkan på bolaget, varför koppling även kan göras till 

legitimitetsteorin, vilken föreskriver att enskilda bolags existens är beroende av de krav 

som samhället ställer upp. Genom att inkludera sina intressenter kan bolagen minska de 

”gap” som uppstår mellan bolagets syn på hållbarhetsredovisning och samhällets syn på 

hållbarhetsredovisning. I hållbarhetsredovisningarna har vi funnit att medarbetarna 

verkar vara en central del för bolagen, detta kan exemplifieras genom att Hufvudstaden 

angivit att rekrytering i första hand sker internt för att de vill behålla kompetensen inom 

bolaget, vilket belyser det som ovan sagts, det vill säga att bolagen måste förstå vad som 

är viktigt för dess intressenter, annars riskerar de att de vänder sig någon annanstans.  

 

Som framgår av rubriken är det inte bara intressenterna som påverkar bolagen, 

intressenterna påverkas också av bolagen. I hållbarhetsredovisningarna har tio av elva 
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bolag presenterat vilket ansvarstagande för samhälle de tar, vilket ofta kommer till uttryck 

genom arbete lokalt där fastighetsbestånden är belägna. Vi har funnit att många bolag 

bland annat aktivt arbetar med att stötta ungdomar i form av att erbjuda dem arbete, 

genomför projekt för att främja integration samt stödjer det lokala föreningslivet. Vidare 

kan vi konstatera att arbetet sker på bred basis, vilket gör att samhället i stort gynnas. 

Wallenstam har till och med beskrivit att de i sin intressentdialog bedriver dialog med 

”Staden”. Bolagen främjar trygga boende miljöer genom bland annat arbete mot 

korruption och mutor, vilket åtta av elva bolag angett att de arbetar med. Därutöver 

betonas i FastPartners hållbarhetsredovisning att arbete med brottsförebyggande åtgärder 

är viktiga särskilt i utsatta områden. Det torde föreligga en ekonomisk aspekt i detta, då 

trygga bostadsområden lockar fler människor, varmed områdena kan utvecklas och 

hyresintäkterna för bolagen tryggas.  

 

För att exemplifiera bolagens påverkan på intressenterna ges ett exempel utifrån 

Kungsledens hållbarhetsredovisning. Bolaget redovisar utefter fem stycken miljömål: 

miljö, mångfald, socialt ansvar, affärsetik samt hälsa och säkerhet. Utifrån dessa anser vi 

att målsättningen för Kungsleden är att påverka såväl den sociala som den affärsmässiga 

miljön bolaget verkar inom genom att främja trygghet och mångfald. Bolagets 

hållbarhetsarbete är således inriktat mot att påverka bolagets intressenter i form av att 

arbete med den sociala miljön påverkar medarbetaren och branschen i form av att 

diskussioner avseende affärsetik förs. Påverkan på samhället kan vidare exemplifieras 

utifrån Kungsledens hållbarhetsredovisning i den del där arbete mot korruption och mutor 

behandlas. Kungsleden är inte ensamt i branschen om att ha identifierat en ökad risk för 

mutor och korruption på fastighetsmarknaden, till följd av rådande bostadsbrist. Vikten 

av arbetet med dessa frågor blir tydligt utifrån bolagets mål men även ur ett rent 

samhällsenligt perspektiv. Arbete mot mutor och korruption främjar trygghet i samhället 

och bidrar inom branschen till att en uppförandekod byggs upp som kan spridas vidare 

till andra led, exempelvis leverantörsledet.  

 

För att ytterligare belysa önskan att påverka samhället har vi tagit fasta på vad FastPartner 

uttrycker i sin hållbarhetsredovisning. I denna anges att bolagets representanter finner 

politikernas agerande för samhällsutveckling i utsatta områden vara otillräcklig. 

FastPartner anser att deras ansvarstagande avseende samhällsfrågor gynnar flertalet 

intressenter samt bidrar till att sätta press på politikerna att ta sitt ansvar. Intressentteorin 
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kan således kopplas till detta beteende, då den föreskriver att bolagen påverkas av sina 

intressenter men också att de påverkar dem. 

Som nämnts i inledningen till denna uppsats har begreppet hållbarhet på senare år kommit 

att bli ett allt mer etablerat och vedertaget begrepp. I begreppet inkluderas bland annat 

ekologisk hållbarhet och därmed miljö. Samtliga av de studerade bolagen har i sin 

hållbarhetsredovisning presenterat vilket arbete de vidtagit för att minska sin påverkan på 

miljön. Samhället i stort har ökat sin medvetenhet gällande miljö, varför det blivit av allt 

större vikt att företag redogör för vilka miljömässiga effekter deras verksamhet ger 

upphov till och tar ett större samhällsansvar mot en bättre, mer miljövänlig värld.  

 

Utifrån hållbarhetsredovisningarna har vi funnit att bolagen i branschen tillskapat och 

anslutit sig till frivilliga instrument och utvärderingssystem, bland annat i form av olika 

miljöklassificeringssystem, Gröna hyresavtal samt upprättande av egna uppförandekoder. 

Agerande från bolagens sida har en koppling till intressentteorin och legitimitetsteorin, 

då miljömässig hänsyn ligger så pass i tiden. Skulle ett bolag bli granskat och det då skulle 

framkomma att de gett upphov till negativa effekter för miljön eller andra aspekter vilka 

inkluderas i begreppet hållbarhet, vilka de ej redogjort för, skulle det kunna äventyra 

bolagets existens, eller åtminstone ha en negativ verkan för bolaget då intressenterna 

förmodligen skulle vända sig till andra, liknande bolag i ren protest. En annan potentiell 

konsekvens skulle vara bad will inom branschen och ökande krav från andra medvetna 

aktörer så som leverantörer. Koppling kan alltså göras till agentteorin och teorin om 

redovisning som social konstruktion och emancipation vilka föreskriver att företag 

tenderar att endast redovisa sådant som är fördelaktigt för dem själva.  

 

Uppmärksammade fall kan här exemplifieras genom den skandal som i slutet av år 2015 

drabbade det kända bilföretaget Volkswagen, där det uppdagades att de fuskat med 

utsläppshalterna i sina bilar.  Liknande skandaler skulle kunna drabba fastighetsbolag fast 

inte i samma utsträckning men verkan av dålig media publicitet ska inte underskattas. 

Wihlborg visar att de i högsta möjliga mån vill undvika negativ publicitet genom att de 

genast avslutar samarbete med leverantörer som inte följer deras uppförandekod. Bolaget 

tar alltså tydlig ställning för arbete med hållbarhetsfrågor, vilket torde vara ett 

ställningstagande som om det nådde media skulle medföra positiv publicitet. Utöver att 

det kan ha positiv påverkan på information som media sprider om företaget, medför detta 
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agerande att bolaget sprider sin uppfattning vidare till andra intressentgrupper, och 

därigenom sätter press på dem. 

I tidningen Balans beskrevs som tidigare nämnts att syftet med hållbarhetsredovisning, är 

att: 

ge information om de olika redovisningsenheternas risker och möjligheter 

avseende den sociala/humana, miljömässiga och teknologiska hållbarheten. 

 

Av de studerade bolagens hållbarhetsredovisningar har det inte framkommit några 

djupgående upplysningar om vilka negativa effekter som bolagen under året gett upphov 

till i förhållande till samhället, exempelvis ifråga om miljö. Kungsleden har dock nämnt 

att en lokal under året fått evakueras då hyresgästen upplevt allergiska besvär, vilket de 

också angivit att de åtgärdat direkt. I åtta av elva hållbarhetsredovisningar omnämns en 

risk avseende mutor och korruption, till följd av bostadsbristen, vilken kan komma att 

påverka bolagens representanter, vilka utgörs av bolagets medarbetare, styrelse och 

ledning.  

 

Utifrån ovanstående analys går det att utröna en viss tendens till att fastighetsbolagens 

hållbarhetsredovisningar, vilka omfattas av studien, tenderar att endast synliggöra positiv 

information, vilket har en negativ inverkan på agentproblematiken. Dock skulle det kunna 

vara så att bolagen tagit upp och diskuterat de risker som föreligger avseende deras 

verksamhet i den särskilda GRI-bilagan som återfinns på respektive bolags hemsida, för 

de bolag vilka hållbarhetsredovisar enligt GRI:s riktlinjer. Vi har i avgränsningen angivit 

att vi inte hunnit sätta oss in i GRI bilagan, på grund av tidsbrist, i och med att den för en 

som inte är så insatt uppfattas som svårförståelig och omfattande. Vi kan alltså, utifrån 

detta resonemang inte dra några slutsatser för huruvida de redovisat vilka risker och 

negativa effekter deras verksamhet gett upphov till, dock kan vi konstatera att någon 

utförlig beskrivning avseende risker och negativa effekter inte återfinns i 

hållbarhetsredovisningarna. 

 

Hållbarhetsredovisning medger att ägarna får insyn i det arbete som bedrivs inom bolaget 

avseende just hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsredovisningen bidrar till transparens vilket 

minskar risken för agentproblematik, då öppen redovisning de facto vidtas. I enlighet med 

vad som föreskrivs i teorin om redovisning som social konstruktion (Atkins et al.) kan vi 
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konstatera att det även finns goda avsikter till upprättande av hållbarhetsredovisning. I 

artikeln, Atkins et al., framgår att hållbarhetsredovisning kan fungera som ett välvilligt 

instrument för att bidra till välfärd, vilket i artikeln benämns som extinction accounting. 

Vi har fått intrycket av, vilket också framkommit i enkätsvaren, att stor vikt läggs vid 

ansvarstagande för samhället, vilket kommer att diskuteras längre ner. Bolagen kan 

genom arbete med hållbarhetsfrågor sprida den kunskap de har och få andra att tänka på 

samma sätt, vilket vi upplever att bolagen arbetat för. De två, ovan nämnda, teorierna 

belyser alltså att incitamenten för redovisning kan sammankopplas med hur företag vill 

framstå utåt sätt, att det således finns tendens till att mindre fokus läggs på de negativa 

effekter som bolagens verksamhet ger upphov till. Utifrån ovanstående analys kan vi dra 

slutsatsen att fastighetsbranschen på många områden faktiskt har en möjlighet att påverka 

samhället i stort men även påverkas av det. Utifrån hållbarhetsredovisningarna kan alltså 

klara kopplingar göras till intressentteorin, varpå vi nu önskar analysera denna aspekt 

även utifrån vad som framkommit avseende incitamenten för att upprätta 

hållbarhetsredovisning. 

 

5.2 Incitament för att upprätta hållbarhetsredovisning 

En fråga som omfattades av enkäten var hur länge bolagen hållbarhetsredovisat. Det bolag 

som hållbarhetsredovisat längst är Castellum, vars företrädare i enkäten angav att de 

upprättat hållbarhetsredovisning sedan år 1997. Övriga bolag började inte 

hållbarhetsredovisa förrän år 2009 och framåt, HEBA angav att de började upprätta 

hållbarhetsredovisning 2015 och då i enlighet med GRI:s riktlinjer. Utifrån detta kan vi 

konstatera att hållbarhetsredovisning således är ett förhållandevis nytt fenomen inom 

fastighetsbranschen, vilket förmodligen beror på att begreppet hållbarhet inte kommit att 

få internationell spridning förrän år 1987 . Dessutom skiljer sig fastighetsbranschen från 

många andra branscher, exempelvis klädbranschen där det på senare år förekommit stora 

diskussioner i media avseende deras produktionsled som är belägna utomlands ifråga om 

bland annat barnarbete. Då de bolag vi studerat är belägna i Sverige sker inte samma möte 

med främmande kulturer som det exempelvis gör i klädesbranschen varmed 

motsättningar i uppfattning om arbetstider, barnarbete och arbetsvillkor inte uppstår på 

samma sätt, varmed det inte torde uppstå som diskussion i fastighetsbolagen. Vidare kan 

konstateras att av de bolag som vi undersökt har enbart Castellum uppgivit att de aktivt 

arbetar med media uppföljning. Då endast ett av elva bolag kommenterat detta anser vi 

att fastighetsbranschen förmodligen inte anser sig vara utsatt för media bevakning i den 
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utsträckningen att kontinuerlig uppföljning krävs. På senare år har begreppet hållbarhet 

blivit allt mer vedertaget varför bolagen förmodligen känt ett tryck på sig att 

hållbarhetsredovisa för att på så sätt hänga med i den samhällsutveckling som sker. 

Utifrån ovanstående resonemang kan vidare koppling göras till intressent - och 

legitimitetsteorin, vilka kommer att diskuteras mer nedan. 

 

Nedanstående figur visar vilka incitament som är de största för upprättande av 

hållbarhetsredovisning i de sju bolag som besvarat enkäten. 

 

Figur 1 

 

Efterfrågan från ägare 

Genom enkätsvaren drog vi slutsatsen att bolagen märker av en ökad efterfrågan från sina 

ägare att engagera sig i hållbarhetsfrågor, varför detta utgör en viktig del i att de 

hållbarhetsredovisar. Incitament baserat på efterfrågan från ägare utgör också det en 

tydlig koppling till intressentteorin, genom att ägarna i sig är en viktig intressent för 

bolagen. Hela sex av de sju studerade bolagen har angett att efterfrågan från ägarna är ett 

viktigt incitament till att bolaget hållbarhetsredovisar.  
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Ovanstående resonemang kan exemplifieras genom det som Hufvudstaden givit uttryck 

för i sin hållbarhetsredovisning. Företrädare för Hufvudstaden har angett att efterfrågan 

från ägarna samman med hållbar, långsiktig lönsamhet är den största anledningen till att 

hållbarhetsredovisning upprättas. Av redovisningen har vi funnit att bolaget genomfört 

en väsentlighetsanalys där de identifierat aspekter som de aktivt jobbar med. I 

väsentlighetsanalysen tillfrågas de olika intressentgrupperna vilket förmodligen är av stor 

vikt för att kunna utveckla bolaget på ett hållbart sätt. Även om det är efterfrågan från 

ägarna som medför att företaget hållbarhetsredovisar innebär det inte att andra 

intressenters syn på frågan är irrelevant. För att utvecklas i en medveten bransch där 

flertalet aktörer strävar mot att skapa hållbara leverantörskedjor krävs att information 

kontinuerligt hämtas in, i syfte att kunna utveckla samarbeten med intressenterna och på 

så vis uppnå en god hållbar utveckling för det egna bolaget. Det torde alltså vara av 

intresse för ägarna att väsentlighetsanalyser och intressentdialoger genomförs, och att 

bolaget anpassar sig till den efterfrågan som finns för att således inte riskera att 

intressenterna vänder sig till andra aktörer. 

 

Den ekonomiska aspekten av hållbarhetsarbete 

Sex av de sju svarande bolagens uppfattning är att hållbarhetsarbetet är en del i att skapa 

långsiktig lönsamhet. Genom enkäten har vi påvisat att ägarna efterfrågar redovisning av 

arbete med hållbarhetsfrågor samt att synen på hållbarhetsarbetet är att det utgör en 

investering för framtiden, det vill säga bidrar till långsiktig lönsamhet. Wihlborg har i sin 

hållbarhetsredovisning uttryck sig på följande sätt: 

Vi måste nå våra ekonomiska mål för att kunna satsa på ett hållbart 

arbetssätt, samtidigt som vi måste arbeta hållbart för att i längden kunna uppnå våra 

ekonomiska mål. 

 

Ovanstående resonemang kan även exemplifieras genom det som Wallenstam givit 

uttryck för i sin hållbarhetsredovisning. Företrädare för Wallenstam har angivit att såväl 

ekonomiska aspekter, det vill säga stärkande av varumärke och skapande av lönsamhet, 

som etiskt och samhällsenligt ansvar är incitament till att hållbarhetsredovisning 

upprättas. I hållbarhetsredovisningen talas det om att skapa ekonomisk hållbarhet, vilket 

anses utgöra en grund för hållbart företagande. En del av vinsten delas ut till aktieägarna 

medan annan återinvesteras i företaget. 
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Nio av elva bolag använder sig, av GRI:s frivilliga regler för upprättande av 

hållbarhetsredovisning, vilket kan anses ha ett samband med legitimitetsteorin, det anses 

allmänt vedertaget inom noterade bolag i branschen att hållbarhetsredovisa och då 

använda sig av detta regelverk. Ekonomisk lönsamhet har angetts som ett viktigt 

incitament för upprättande av hållbarhetsredovisning vilket kan kopplas till 

legitimitetsteorin. Bolagen känner krav på sig från intressenter att efterleva det frivilliga 

regelverket. Eftersom hållbarhet kommit att bli ett så pass vedertaget begrepp under 

senare år skulle det kunna äventyra bolaget existens, eller åtminstone medföra negativa 

effekter om de inte redovisar vilket ansvar de tar för bland annat miljö, sociala och etiska 

aspekter. 

 

Ansvar för samhälle och miljö 

Vidare utgör samhällsenligt ansvarstagande samt ansvarstagande för miljön de incitament 

som näst främst driver fastighetsbolagen att hållbarhetsredovisa, vilket fyra av de sju 

svarande angivit. För att exemplifiera använder vi oss av delar i Wallenstams 

hållbarhetsredovisning. Bolaget upprättade en intressentdialog år 2014 i vilken “Staden” 

ingick som intressent. Det handlar således också om att föra en dialog om hållbar 

samhällsutveckling i närområdena, vilket Wallenstam arbetar med.  

 

5.3 Frivilliga regler eller lagstiftning? 

I vår enkät ställde vi en fråga om användandet av frivilliga regelverk för 

hållbarhetsredovisning. Samtliga sju av de företag som har besvarat enkäten tillämpar 

GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Vi har dock själva genom studien av 2015 års 

hållbarhetsredovisningar för respektive bolag kunnat utläsa att två av de som inte besvarat 

enkäten använder sig av GRI:s riktlinjer, således tillämpas GRI:s riktlinjer av nio av elva 

bolag totalt. Vidare har det framkommit att fem av elva bolag även utformar sitt arbete i 

enlighet med de principer som anges i UN Global Compact.  

 

Anledningen till att just GRI har valts är att bolagen anser detta utgöra det mest 

vedertagna sättet att redovisa. Därutöver anses redovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer 

leda till jämförbarhet mellan företagen samt en god struktur. Det är således grundläggande 

ekonomiska principer, exempelvis strävan efter ökad jämförbarhet, som ligger bakom 
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användandet av GRI:s riktlinjer. Genom direktivet om hållbarhetsredovisning åläggs 

företag, med mer än 500 anställda, att redovisa sitt arbete avseende flertalet frågor. 

Direktivet stadgar enbart en skyldighet att redovisa, det föreskrivs inte på vilket sätt arbete 

ska ske. Som tidigare nämnts har den svenska lagen till följd av direktivet ännu inte 

antagits varför ingen vidare diskussion förs utifrån denna. Utformningen av 

hållbarhetsarbetet och redovisningen av detta öppnar upp för en debatt avseende huruvida 

reglering på området faktiskt bör ske eller om det fortsatt ska ske genom frivillig 

anslutning till frivilliga redovisningsnormer. 

 

I enkäten frågade vi hur bolagen ställer sig till att det lagstiftas på området. Sex av de sju 

bolagen har besvarat denna fråga och av svaren följer att företrädare för bolagen finner 

det ligga i tiden att lagstiftning sker. Företrädarna anser att lagstiftning på området belyser 

hur viktigt hållbarhetsarbete är ur ett affärsmässigt perspektiv och för att öka 

jämförbarheten mellan bolag. Tre av bolagen har dock kommenterat att den kommande 

svenska lagen inte kommer att påverka dem betydligt, dock främst beroende på att 

noterade bolag i branschen redan till stor del hållbarhetsredovisar. 

 

För att exemplifiera vad frivilliga regelverk bidrar till utgår vi här från vad Atrium 

Ljungberg har angett i sin hållbarhetsredovisning samt enkätsvaren. Företrädare för 

bolaget har angett att de riktar sin hållbarhetsredovisning mot ägarna och investerare. 

Företrädaren har angett att de största incitamenten för bolaget att upprätta 

hållbarhetsredovisning är av vad vi som författare kallar affärsmässig karaktär, det vill 

säga skapande av långsiktig lönsamhet, ökad transparens gentemot investerare samt 

efterfrågan från ägare. Genom tillämpning av GRI:s riktlinjer säkerställs dock att etiska 

och moraliska aspekter inte bortfaller från bolagets agenda. GRI:s riktlinjer torde medföra 

att dessa aspekter diskuteras av bolagen ifråga på grund av att de förväntas behandla dem 

i sin hållbarhetsredovisning. Vid jämförelse med de bolag som tillämpar GRI och de som 

inte gör det kan det konstateras att det inte framgår lika många aspekter i 

hållbarhetsredovisningen för bolagen som inte tillämpar detta regelverk. För att 

exemplifiera detta kan en jämförelse mellan Atrium Ljungberg och Balder vidtas, utifrån 

tabell 1. Av denna jämförelse syns att Atrium Ljungberg, som tillämpat GRI:s riktlinjer, 

presenterar fler aspekter av sitt hållbarhetsarbete än vad Balder gör. 
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5.4 Begreppet CSR – en del av hållbarhetsarbetet  

Arbete med CSR-frågor innefattar införande av social och miljömässig hänsyn i 

företagens affärsidéer på frivillig basis. Eftersom bolagen redogör för just dessa aspekter 

i sin hållbarhetsredovisning, kan det sägas att CSR-frågor utgör en del i 

hållbarhetsarbetet. Fyra av de sju bolagen, vilka besvarat enkäten har i enlighet med vad 

som konstaterats ovan omnämnt ansvarstagande för miljön som ett viktigt incitament till 

upprättande av hållbarhetsredovisning. Sex av elva bolag har under år, 2015 använt sig 

av Gröna hyresavtal, vilket skapar en plattform för samverkan mellan hyresgäst och 

hyresvärd i strävan mot en bättre miljö. Många bolag har dessutom angivit att de använder 

sig av olika miljöklassificeringssystem, så som BREEAM och Miljöbyggnad. Kritiken 

mot just arbete med CSR-frågor har varit att det utgör kostnader som strider mot 

vinstsyftet och att det inte för börsnoterade bolag är praktiskt möjligt att inhämta 

samtycke från samtliga aktieägare för att vidta denna typ av åtgärder. Vi har genom vår 

studie funnit att fastighetsbolag uppfattar hållbarhetsarbete som en viktig del i skapandet 

av långsiktig lönsamhet, ett incitament som sex av sju bolag angivit i enkätsvaren. 

Samtliga elva bolag, har i sin hållbarhetsredovisning beskrivit vilket ansvar de tagit för 

att förbättra miljön, i form av energisnåla bostäder, Gröna hyresavtal och vilket socialt 

ansvar de tagit, i form av att exempelvis erbjuda unga sommarjobb, stöttning av lokala 

föreningar, samt förebyggande av brottslighet i områdena där fastighetsbestånden är 

belägna.  

 

För att exemplifiera ser vi här till vad Castellum har gett uttryck för i sin 

hållbarhetsredovisning samt i enkätsvaren. Företrädaren för Castellum har ifråga om 

incitamenten för att hållbarhetsredovisa angett att såväl affärsmässiga incitament som 

ansvarstagande för miljö och samhälle är viktiga. De viktiga incitamenten lyser igenom 

då de i sin hållbarhetsredovisning preciserat följande målbild: 

Castellum satsar på långsiktigt värdeskapande med låg risk. Castellum 

verkar också för att stödja utveckling av tillväxtorter och projekt för ungdomars möjlighet 

till arbete. 

I dessa två meningar fångas såväl det affärsmässiga som det samhällsenliga ansvaret. 

Castellum redovisar också enligt vår mening på ett klart och tydligt sätt vilka externa 

och/eller frivilliga regelverk de redovisar enligt och vad dessa innebär. Enligt oss är det 

tydligt att hållbarhetsredovisningen riktar sig till alla intressenter, inte och bara dem som 
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är insatta i ämnet och som således också är införstådda med presentationen som ges i 

GRI-bilagorna. 

 

Vi anser följande citat från Wihlborg, som även finns återgivet ovan, vara en träffande 

beskrivning av hur branschen ser på hållbarhetsarbete.  

 

Vi måste nå våra ekonomiska mål för att kunna satsa på ett hållbart 

arbetssätt, samtidigt som vi måste arbeta hållbart för att i längden kunna uppnå våra 

ekonomiska mål. 

 

Hållbarhetsarbetet utgör en del i den dagliga verksamheten, vilket vi funnit exempel på 

genom att bolagen upprättat uppförandepolicys enligt vilka alla medarbetade ska agera. 

Atrium Ljungberg har i sin hållbarhetsredovisning angett att de varit med i utvecklingen 

av en branschgemensam uppförandekod. Syfte är att sprida uppförandekoden vidare till 

exempelvis leverantörsledet. Skapandet av en branschgemensam uppförandekod utgör 

ytterligare ett exempel på hur bolag påverkas av och påverkar sina intressenter. Vidare 

utgör det ett led i arbetet med ansvaret för  miljön, då skapandet av hållbara 

leverantörskedjor är ett steg i rätt riktning. 

 

5.5 Företag som ej besvarat enkäten 

Som tidigare nämnts under empiriavsnittet är det fyra bolag som inte besvarat vår enkät. 

Vi kan dock utifrån deras hållbarhetsredovisningar konstatera att två av dessa, Fabege 

och Klövern tillämpar GRI:s riktlinjer. Vidare kan vi konstatera att vissa aspekter som 

återkommer i majoriteten av bolagen, tio av elva bolag, är: miljö, ansvarstagande för 

samhället samt medarbetare. FastPartner utmärker sig särskilt genom att de i 

hållbarhetsredovisningen kommenterat den kommande lagstiftningen samt gett uttryck 

för att vilja påverka politiker att ta samhällsansvar.  

 

Innehållet i hållbarhetsredovisningarna för företagen som inte har besvarat enkäten 

särskiljer sig inte nämnvärt från innehållet i hållbarhetsredovisningarna för bolagen som 

har besvarat enkäten. Efter att ha studerat enkätsvaren från företag i branschen anser vi 

att hållbarhetsarbete utgör en viktig del i bolagens dagliga verksamhet. Genom 

enkätsvaren har det också framkommit att hållbarhetsarbete som en del i det dagliga 
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arbetet leder till långsiktig lönsamhet, vilket torde gälla även för de företag som inte 

besvarat enkäten. På grund av att hållbarhet utgör en så stor del av arbetet torde även 

incitament som påtryckningar från övriga branschen samt ägarna vara gällande även för 

de bolag som inte besvarat enkäten. Det torde ligga i dessa bolags intresse och, utifrån de 

ekonomiska aspekterna av hållbarhetsarbetet även i ägarnas intresse att tillämpa samma 

redovisningsnormer som andra noterade bolag, på grund av risken för att intressenter 

annars söker sig till andra alternativ, vilket kan påverka lönsamheten.  

 

5.6 Fastighetsbranschen och tidigare studier 

I jämförelse med andra branscher särskiljer sig inte fastighetshetsbranschen nämnvärt 

ifråga om vad som sägs om efterfrågan. Tidigare studier har påvisat att efterfrågan från 

intressenter är ett viktigt incitament till upprättande av hållbarhetsredovisning, i såväl 

livsmedelsbranschen som telekombranschen. I telekombranschen såväl som i 

klädesbranschen framkom även att nyttomotivet, vilket här går att likställa med skapande 

av långsiktig lönsamhet, var ett viktigt incitament för upprättande av 

hållbarhetsredovisning. I fastighetsbranschen är som tidigare nämnts de viktigaste 

incitamenten till upprättande av hållbarhetsredovisning ägare och ekonomisk lönsamhet. 

Vi kan därmed konstatera att incitamenten för hållbarhetsredovisning förehåller sig 

någorlunda lika i fastighetsbranschen, livsmedelsbranschen samt telekombranschen. 

Ifråga om klädesbranschen utgår även de från den ekonomiska vinningen men talar inte 

om ökad efterfrågan från intressenter. 

 

Hållbarhetsredovisning och arbete inom området är som ovan nämnts vedertaget för 

noterade fastighetsbolag, vilket kan vara av vikt att poängtera, då det kommer till 

jämförelsen med de andra branscherna. Det framgår av forskningen avseende 

livsmedelsbranschen att hälften av de studerade företagen inte hållbarhetsredovisade till 

följd av bristande efterfrågan. Efterfrågan torde således vara av extra stor vikt i samband 

med införandet av hållbarhetsredovisning som praxis i en bransch.  

 

Fastighetsbranschen utmärker sig ifråga om att incitamenten ansvarstagande för miljö 

samt ansvarstagande för samhället angetts som bidragande incitament för upprättande av 

hållbarhetsredovisningarna. Engagemanget för samhället är stort och i alla 
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hållbarhetsredovisningar vi granskat har detta engagemang synts tydligt. 

Fastighetsbranschen skiljer sig tydligt från exempelvis klädesbranschen genom att 

fastighetsbestånden kan knytas till specifika områden. Fastighetsbolagen har ett 

närområde där de oftast väljer att agera. Det är också sannolikt att flera av 

fastighetsbolagens intressenter finns representerade inom detta område. Att 

fastighetsbolagen verkar för samhället på platserna där fastighetsbestånden är belägna 

medför fördelar för dem, på grund av att trygga boendemiljöer efterfrågas. På grund av 

de stora skillnaderna mellan branscherna är det inte konstigt om det uppstår vissa 

skillnader i incitament dem emellan. Det klaraste exemplet på skillnader mellan 

branscherna är frågan om leverantörskedjorna. Ifråga om klädesbranschen men också 

valda delar av livsmedelsbranschen uppkommer långa leverantörskedjor och kontakt med 

främmande kulturer då produktionen är belägen utomlands.   
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6. Slutsatser 

I följande kapitel ges en presentation av studiens slutsatser, utifrån forskningsfrågorna. 

Vidare behandlas studiens generaliserbarhet. Slutligen ges förslag till vidare forskning 

inom området. 

6.1 Varför hållbarhetsredovisar fastighetsbolag?  

Genom information hämtad från respektive fastighetsbolags hållbarhetsredovisningar har 

vi kunnat konstatera att bolagens intressenter är viktiga för arbetet med 

hållbarhetsredovisning, vilket kan belysas genom, att åtta av elva bolag upprättat en 

väsentlighetsanlys/intressedialog som ligger till grund för hållbarhetsarbetet. Vidare har 

vi även funnit att samhället i stort och miljön är viktiga aspekter för arbetet med 

hållbarhet, vilket också framgår av den information som återfinns i respektive bolags 

hållbarhetsredovisning. Av hållbarhetsredovisningarna har vi dragit slutsatsen att bolagen 

genom sitt hållbarhetsarbete inte bara påverkas av intressenternas önskemål utan också 

påverkar dessa. Av hållbarhetsredovisningarna kan det dras en slutsats att bolagen 

bedriver hållbarhetsarbete och redovisar detta i syfte att påverka sin omgivning i riktning 

mot en mer hållbar värld.  

  

De största incitamenten som vi genom enkätsvaren kunnat utröna, är efterfrågan från 

ägare samt skapande av långsiktig lönsamhet. Dessa incitament syns inte direkt i 

hållbarhetsredovisningen, till skillnad från arbete till förmån för samhället eller miljön, 

vilka också tjänar som incitament till upprättandet av hållbarhetsredovisningarna.  

 

6.2 Skiljer sig incitamenten till upprättande av hållbarhetsredovisning från andra 

branscher? 

Utifrån frågeställning 1 har vi dragit slutsatsen att noterade fastighetsbolag upprättar 

hållbarhetsredovisning utifrån följande incitament: skapande av långsiktig lönsamhet, 

efterfrågan från ägare samt ansvarstagande för miljö och samhälle. Vi har konstaterat att 

fastighetsbolag inte skiljer sig nämnvärt från de slutsatser som dragits gällande incitament 

till hållbarhetsredovisning i andra branscher, då det kommer till efterfrågan och långsiktig 

lönsamhet. Ansvarstagande för samhället och miljön är dock två incitament som enligt 

tidigare studier inom klädbranschen, telekombranschen samt livsmedelsbranschen inte 

angivits som incitament för upprättande av hållbarhetsredovisning. Det utesluter dock 

inte att dessa aspekter behandlas i hållbarhetsredovisningarna i dessa branscher. 
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Ansvarstagande för samhället och miljön är således två incitament som utmärker 

fastighetsbranschen. 

 

6.3 Generalisering 

Vi har funnit att nio av elva noterade bolag upprättar hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

riktlinjer. Tillämpningen av detta regelverk medför att jämförbarheten mellan bolag ökar. 

Vidare tillämpas just detta regelverk på grund av att det anses vedertaget inom branschen. 

Generalisering torde kunna komma ifråga vad gäller andra noterade bolag men kan inte 

sträckas till att omfatta icke-noterade bolag i fastighetsbranschen. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Det kan vara intressant att studera hur den kommande lagstiftningen utformas och hur 

näringslivet tar emot denna. Det skulle också vara av intresse att studera hur 

intressenterna uppfattar fenomenet hållbarhetsredovisning. Många av de studerade 

bolagen har idag angivit att kommande lagstiftning är bra då det kommer öka 

jämförbarheten mellan olika branscher. Ytterligare förslag till vidare forskning inom 

området skulle därför kunna vara om den nya lagen verkligen ökar jämförbarheten, eller 

om problemet avseende jämförbarheten kommer att kvarstå på grund av att det finns stora 

skillnader mellan olika branscher.  
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Bilaga 1 UN Global Compact principer 
UN Global Compact bygger på följande tio principer: 

1) Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för 

företagens inflytande 

2) Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga 

rättigheter 

3) Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar 

4) Eliminera alla former av tvångsarbete 

5) Avskaffa barnarbete 

6) Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter 

7) Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 

8) Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande 

9) Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 

10) Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 

Den källa vi använt oss för att beskriva principerna är på svenska och punktlistan ovan är 

en återger principerna i deras helhet (FN-fakta FN och Näringslivet). 
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Bilaga 2 Definitioner av termer från hållbarhetsredovisningarna  
 

Följande definitionslista bifogas av oss författare i syfte att underlätta för läsarna av 

denna uppsats. De begrepp som här definieras har angetts i de studerade bolagens 

hållbarhetsredovisningar och bidrar till förståelsen för det hållbarhetsarbete som bedrivs 

av bolagen. 

 

Carbon disclousure project, CDP är en oberoende, ideell, internationell organisation 

som arbetar för öppenhet och dialog kring företags koldioxid-utsläpp samt tar 

klimatstrategier för att föra denna kunskap vidare till investerare (Klimatkompassen,  de 

 

Great Place to Work, GPTW bistår organisationer, inom alla branscher och av alla 

storlekar, att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. De företag som av sina egna 

medarbetare rankas högst i deras medarbetarundersökningar lyfts fram på deras listor 

över de bästa arbetsplatserna, och erhåller kvalitetsutmärkelsen Sveriges Bästa 

Arbetsplatser ( Great Place to Work 2016). 

 

Green House Gas Protocol - Enligt Green House Gas Protocol finns det fem kriterier 

vilka är av relevans för att bidra till god kommunikation gällande klimat, dessa är: 

relevant information, heltäckande information, informationslämning som är konsekvent 

och präglad av öppenhet och korrekthet. Företag som ansluter sig till Green House Gas 

Protocol åtar sig att ge ut en klimatrapport som är förenlig med protokollets föreskrifter 

(Klimatkompassen, Green House Gas Protocol). 

 

Gröna hyresavtal - Gröna Hyresavtal är fastighetsbranschens första gemensamma 

standardmall, vilken syftar till att arbete ska ske för minskad miljöpåverkan från lokaler. 

Genom hyresavtalet anges vilka åtgärder som hyrestagare och hyresgivare enats om i 

syfte att minska utsläppen (Fastighetsägarna, 2016).  

Miljöledningssystem – ett sätt att administrativt organisera miljöarbetet i en 

organisation Göteborgs (Universitet, 2016).  
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Miljöklassning av byggnad – olika miljöklassificeringssystem har kommit att växa 

fram på grund av en ökad medvetenhet kring fastigheters påverkan på miljö 

(Kompetenscentrum 2016, Miljöklassning av byggnad). 

 

Olika miljöklassificeringssystem som återfunnits i bolagens hållbarhetsredovisningar 

definieras nedan. 

 BRE Environmental Assessment Method, BREEAM kan tillämpas för att 

klassificera nybyggnadsprojekt, dels vid renovering dels under drift. Hänsyn tas 

till bland annat miljöaspekter i form av: energi, vatten, avfall, hälsa och 

välbefinnande. (Kompetenscentrum 2016, BREEAM).  

 EU Green Building - ett energieffektiviseringsverktyg som används till att 

effektivisera kommersiella byggnader inom EU. Greenbuilding syftar till att 

energianvändningen ska minska med 25 procent i förhållande till tidigare 

användning. Vidare ska nybyggnationer hamna 25 procent lägre än de nationella 

byggreglerna. (Kompetenscentrum 2016, EU Green Building)  

 Leadership in Energy and Environmental Design, LEED är tillämpbar vid 

såväl nybyggnationer som under löpande drift, grundversionen är anpassbar. 

Klassificeringssystemet behandlar blad annat: mark, vatten, energi, kunskap och 

utbildning. (Kompetenscentrum 2016, LEED)  

 Miljöbyggnad, ett klassificeringssystem som är tillämpbart vid såväl 

nybyggnadsprojekt som befintliga byggnader. Vidare ska systemet kunna 

tillämpas av såväl den enskilda villaägaren som för offentliga fastighetsägare, 

byggherrar, byggföretag med mera. Systemet behandlar i utvärderingsfasen 16 

olika delområden inom innemiljö, energi, material samt kemikalier. 

(Kompetenscentrum 2016, Miljöklassad)  

 

Uppförandekod – riktlinjer för hur ett företag ska bedriva sin verksamhet med 

avseende på bland annat etiska, sociala, miljömässiga aspekter. 
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Väsentlighetsanalys/intressentdialog – en undersökning där bolaget tillfrågar sina 

intressenter vilka hållbarhetsaspekter de finner viktiga. 
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Bilaga 3 Enkät 

Hej! 

Vi heter Emma Kulander och Clara Lindgren och läser företagsekonomi med inriktning 

mot redovisning vid Linköpings universitet. Vi är mitt uppe i arbetet med vår C-uppsats 

som handleds av Sven-Arne Nilsson. 

Vi avser att undersöka det allt mer omdiskuterade ämnet hållbarhetsredovisning. 

Studien syftar till att ta fram de incitament som bolag i fastighetsbranschen har för att 

hållbarhetsredovisa, för att jämföra om dessa incitament är desamma som för bolag i 

andra branscher där liknande studier har genomförts. Vi är även intresserade av hur 

kommande svensk lagstiftning avseende hållbarhetsredovisning kan komma att påverka 

fastighetsbolagen. Vår undersökning riktar sig mot elva, av oss identifierade, 

fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. För att öka tillförlitligheten i vår undersökning 

och få mer utförlig information har vi skapat några frågor som vi önskar att ni besvarar. 

För att komma till frågorna klickar ni på länken nedan. 

https://sv.surveymonkey.com/r/GWDB7DW 

Tack för er tid! 

Vid frågor kontakta oss på mailadress emmku069@liu.se eller telefon 070-XXXXXXX 

(Telefonnummer borttaget inför publicering) 
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Länkens innehåll 

 

1. Vilket företag representerar du? 

 

2. Sedan vilket år hållbarhetsredovisar ert företag? 

 

 

 

3. Vilka är de viktigaste anledningarna till att ni hållbahetsredovisar? (markera max 

5) 

[  ] Samhällsenligt ansvarstagande 

[  ] Etiskt ansvarstagande 

[  ] Ansvarstagande för miljön 

[  ] Efterfrågan från hyresgäster 

[  ] Efterfrågan från leverantörer 

[  ] Efterfrågan från ägare 

[  ] Efterfrågan från anställda 

[  ] Påverkan från media 

[  ] Arbete mot mutor och korruption 

[  ] Förberedelse inför kommande lagreglering på området 

[  ] Varumärkesstärkande 

[  ] Skapande av långsiktig lönsamhet 

[  ] Övrigt (vänligen specificera) 

 

4. Varför anser ni dessa vara viktigast? 

 

5. Använder ni era v GRI:s (frivilligt ramverk för hållbarhetsredovisning) 

redovisningsnormer gällande hållbarhetsredovisning? 

[  ] Ja 

[  ] Nej 

 

6. Varför/varför inte? (kommentera gärna om ni använder er utav några andra 

frivilliga regelverk) 
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7. Från och med det räkenskapsår som påbörjas 2017 kommer en ny svensk lag 

gällande hållbarhetsredovisning, att börja tillämpas av visa företag. Enligt EU-

direktivet, som ännu inte kommit till uttryck i svensk lagtext, ska företag med mer 

än 500 anställda, från och med den årsredovisning som avges för 2017, infoga en 

hållbarhetsredovisning i sin finansiella rapportering. I dagsläget är det oklart om 

den svenska lagstiftaren kommer att kräva att fler företag än de som anges i 

direktivet ska omfattas i den svenska lagen.  

Hur ställer ni er till att det lagstiftas på området? 

 


