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Sammanfattning 
 
Titel: Fastighetsbolags hållbarhetsrapportering  

- Nya lagens påverkningar på eller förändringar av hållbarhetsrapporterna. 

Författare: Lisa Burlin och Malin Wennberg 

Handledare: Sven-Arne Nilsson 

Bakgrund: Ett tillägg i årsredovisningslagen innebär att bolag, som uppfyller 

storlekskriterierna, från och med för räkenskapsåret 2017 ska upprätta en 

hållbarhetsrapport. Tillägget anger också innehållet, för att skapa förståelse för bolagets 

utveckling, ställning och resultat.   

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera effekter på fastighetsbolagens 

hållbarhetsrapporter från 2016 till 2017 av det nya lagkravet. Vidare handlar det om att 

analysera om det finns likheter eller skillnader mellan statliga, kommunala och noterade 

fastighetsbolags hållbarhetsrapporter. 

Metod: En kvalitativ forskningsstrategi bestående av en undersökning av två statliga, 

ett kommunalt och sex noterade fastighetsbolags hållbarhetsrapporter. Vi genomförde 

fem intervjuer för att få en djupgående blick över vad det nya lagkravet har skapat för 

effekter.   

Resultat: Effekterna varierar men gemensamt för de nio bolagen är: tydligare struktur, 

utvecklat om riskhantering och om sociala förhållanden. Övergripande liknar de statliga, 

kommunala och noterade bolagens hållbarhetsrapporter varandra, genom att de 

redovisar enligt aspekterna ekonomi, miljö och social hållbarhet. De statliga bolagens 

rapporter skiljer sig från de kommunala och noterade bolagens, genom att deras 

hållbarhetsrapporter genomgående har en tydligare struktur och transparens. Kanhända 

förklaras det av att de statliga bolagen hållbarhetsrapporterat under en längre följd av år 

än de övriga.  

Nyckelord: Hållbarhetsrapport, GRI, hållbart arbete, hållbarhetsredovisning. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Investment property companies’ sustainability reporting  

- The impact or changes resulting from the new law on sustainability reports.   

Authors: Lisa Burlin and Malin Wennberg 

Supervisor: Sven-Arne Nilsson 

Background: The Swedish Parliament issued an addition to the annual accounts act, 

requiring the companies which fulfil the size criteria to produce a sustainability report, 

starting for the financial year 2017. This addition defines content, needed for the 

understanding of the company’s development, financial position and performance.   

Purpose: The purpose is to study effects on investment property companies’ 

sustainability reports from the year 2016 to 2017, due to the addition. Furthermore, 

whether there are similarities or differences between reports by state-owned, 

municipally-owned and listed investment companies` sustainability reports. 

Method: A qualitative research strategy consisting of a study of sustainability reports 

by two state-owned, one municipally-owned and six listed investment property 

companies. We did five interviews to see what the new requirement created for effects 

on the investment property companies. 

Results: The effects vary but, in common, the reports for year 2017 by the nine 

companies have: a more clearly defined structure, a more developed risk management 

and more on social conditions. Overall, the state-owned, the municipally-owned and the 

listed investment property companies' sustainability reports are similar to each other, by 

reporting in terms of economy, environment and social sustainability. The state-owned 

companies` reports differ from those by the municipally-owned and by the listed 

companies, as their sustainability reports have a clearer structure and transparency. 

Maybe can be explained by the longer period of years the state-owned companies have 

reported on sustainability.  

Key Words: Sustainability reports, GRI, sustainability 

 

 

 

 



Förkortningslista 

 

CSR - Corporate Social Responsibility  

FN - Förenta Nationerna  

GRI - Global Reporting Initiative  

ILO - International Labour Organization 

SIS - Swedish Standards Institute 

ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en kort bakgrund för ämnet hållbarhetsrapportering samt en 

problemformulering som vidare leder fram till forskningens syfte samt två 

frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet hållbar utveckling etablerades i samband med två händelser kopplade till 

Förenta Nationerna (FN). Den första händelsen var Brundtlandrapporten som var 

beställd av FN år 1987 och den andra var FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 

de Janeiro år 1992. I början av 1990-talet preciserades hållbar utveckling i tre 

perspektiv: miljö, samhälle och ekonomi. Att se hållbar utveckling utifrån dessa tre 

perspektiv görs fortfarande idag (Forstenson, Helin & Strandström, 2015).  

 

FN-förbundet tillsammans med världens ledare tog fram en ny plan vid namn ”De 

globala målen” år 2015, för att dessa skulle börja gälla den 1 januari 2016. Målen ska 

vara uppnådda år 2030 av världens länder och ska bidra till en socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbar utveckling. De globala målen består av 17 mål, som är indelade i 

169 delmål och medel med tillhörande indikatorer, och ska ersätta de tidigare åtta så 

kallade Millenniemålen (FN-förbundet, 2017). Begreppet hållbar utveckling definieras 

som “att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov” (FN-förbundet, 2017).  

 

Den svenska Regeringen arbetar aktivt med hållbarhetsrapportering utifrån aspekterna 

individens rättigheter och behov. För att arbetet ska generera ett positivt resultat krävs 

flera olika resurser i form av olika aktörer. En viktig förutsättning enligt Regeringen är 

att jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter samt institutionella ramverk efterföljs 

för att arbetet ska fungera och utvecklas. För att driva arbetet med hållbar utveckling 

framåt beslutade Regeringen år 2007 om ett nytt krav. Kravet handlade om att alla 

statligt ägda bolag ska hållbarhetsrapportera från och med räkenskapsåret 2008. Det ska 

redovisa hur de tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i sin 
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affärsverksamhet. Hållbarhetsrapporteringen ska utifrån detta nya krav redovisas enligt 

Global Reporting Initatives (GRI) riktlinjer (Regeringen, 2010).  

 

År 2016 beslutade Riksdagen om ett tillägg i årsredovisningslagen (ÅRL). Det innebär 

att bolag som uppfyller de tre storlekskriterierna från och med räkenskapsåret 2017 ska 

upprätta en hållbarhetsrapport. Enligt 6 kap 10§ ÅRL (SFS 2016:947) blir bolagen 

tvingade till att upprätta en hållbarhetsrapportering om de uppnår mer än ett av 

storlekskraven, under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Storlekskriterierna 

består av: 

 fler än 250 anställda,  

 en balansomslutning som är minst 175 Mkr och 

 en nettoomsättning som är över 350 Mkr.  

1.2 Problemformulering 

Enligt den svenska Regeringen har intresset för hållbarhetsfrågor ökat allt mer under de 

senaste åren. Kunskap om hållbarhetsfrågor bidrar till en mer hållbar global ekonomi. 

Regeringen menar att det är viktigt att vi människor strävar efter att uppnå ett hållbart 

samhälle för att se långsiktigt på jordens överlevnad samt att invånarna ska må bra 

(Regeringen, 2010). Vi finner det personligen intressant att undersöka om det har 

uppstått några effekter av det nya lagkravet om hållbarhetsrapportering bland antal 

bolag inom fastighetsbranschen. Alla bolag, oavsett associationsform, som uppfyller 

storlekskriterierna ska följa det nya lagkravet. Typen av verksamhet saknar därmed 

betydelse för upprättande av hållbarhetsrapportering (FAR, 2016). I en artikel i 

Fastighetstidningen skriver Stavegård (2016) att fastighetsbranschen har en stor 

betydelse för samhället. Primärt för att praktiskt och socialt förse människor med 

bostäder samt lokaler men även samhällsekonomiskt genom de verksamheter som 

bedrivs i fastigheterna. Fastighetsbranschen måste i likhet med andra branscher följa 

samhällets ständiga utveckling för att tillgodose de förändrade behoven som skapas på 

marknaden. Då exempelvis behovet av olika fastigheter är något som ständigt förändras. 

Enligt Stavegård bidrar fastighetsbranschen lika mycket till den ekonomiska 

utvecklingen inom EU som it- och bilindustrierna gör tillsammans. På grund av 

fastighetsbranschen storlek har bolagens agerande inom branschen en stor betydelse för 



3 

 

den hållbara utvecklingen. Därför valde vi fastighetsbolag för vår studie om 

hållbarhetsrapportering. 

 

Majoriteten av de stora och noterade fastighetsbolagen i Sverige redovisade sitt 

hållbarhetsarbete i ett flertal år före det nya lagkravet trädde i kraft, då var det till en 

början störst vikt på miljöfrågor. Vi har konstaterat detta från de flesta bolagens tidigare 

årsredovisningar. Noterade bolag är de bolag som innehar aktier eller skuldebrev.  

 

Hur bolagen har redovisat sitt hållbarhetsarbete och hur de har strukturerat de olika 

huvudfrågorna skiljer sig mellan bolagen. I vår studie ingår ett fåtal bolag som uppfyller 

storlekskriterierna för den nya lagen. Inom fastighetsbranschen finns det både statliga, 

kommunala och noterade bolag vilket gjorde att vi utifrån läsning av årsredovisningar 

fann intresse i att se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan statliga, 

kommunala och noterade bolags hållbarhetsrapporter.  

 

Inför räkenskapsåret 2008 blev statliga bolag uppmanade av Regeringen att 

hållbarhetsrapportera efter principerna i GRI. Alla statliga bolag som uppfyller 

storlekskriterierna ska därför ha redovisat sitt hållbarhetsarbete före det nya lagkravet 

trädde i kraft år 2017. Bolag som upprättar rapporter enligt GRI uppfyller dock inte 

automatiskt det nya lagkravet, utan de måste säkerställa att samtliga uppgifter som ingår 

i ÅRL efterlevs (Regeringen, 2010). Vi finner det intressant att se om det finns några 

likheter respektive skillnader mellan statliga, kommunala och noterade bolags 

hållbarhetsrapporter med anledning av de års erfarenhet som statliga bolag har fått efter 

kravet år 2008 att redovisa sitt hållbarhetsarbete.   

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera effekter på fastighetsbolagens 

hållbarhetsrapporter från 2016 till 2017 av det nya lagkravet. Vidare handlar det om att 

analysera om det finns likheter eller skillnader mellan statliga, kommunala och noterade 

fastighetsbolags hållbarhetsrapporter. 
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1.4 Frågeställningar 

Har det nya lagkravet skapat några förändringar på fastighetsbolagens 

hållbarhetsrapporter mellan 2016 och 2017 och i så fall vilka förändringar?  

 

Finns det några likheter eller skillnader mellan statliga, kommunala och noterade bolags 

hållbarhetsrapporter?  

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för studien är ekonomiintresserade som önskar att veta mer om 

lagändringens effekter och påverkan på fastighetsbranschens hållbarhetsrapporter. 

Uppsatsen kan även väcka intresse till andra branscher som hållbarhetsrapporterar enligt 

det nya lagkravet eller bolag som vill upprätta en hållbarhetsrapport trots att det inte 

uppfyller storlekskriterierna för det nya lagkravet.  

1.6 Disposition 

Kapitel 2 Referensram 

Detta kapitel inleds med en introduktion av hålbarhetsredovisning samt en redogörelse 

för vad det nya lagkravet gällande hållbarhetsrapportering innebär. Fortsättningsvis 

följer en presentation av olika frivilliga hållbarhetsredovisningsnormer. Därefter 

presenteras de systemorienterande teorierna: institutionella teorin, intressentteorin och 

legitimitetsteorin. Kapitlet avslutas med tidigare forskning om incitament för 

hållbarhetsrapportering, både för noterade, kommunala och statliga bolag.  

Kapitel 3 Vetenskaplig metod  

I detta kapitel beskrivs studiens metodval. Till en början redogörs metodologi, 

forskningsstrategi och forskningsdesign. Vidare presenteras en redogörelse för studiens 

tillvägagångsätt: val av forskningsmetod, urvalsmetod samt analysmetod. Sedermera 

beskrivs studiens kvalitetsaspekter samt forskningsetik. Varje avsnitt börjar med en 

kortfattad beskrivning av vad vederbörlig ansats betyder, sedan presenteras studiens 

egen åsikt i fråga. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion gällande de konsekvenser 

olika metodval har skapat.  
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Kapitel 4 Empiri 

I följande kapitel presenteras studiens empiri. Empirin är grundad på totalt nio 

fastighetsbolags årsredovisningar för 2016 och 2017 samt på genomförda intervjuer 

med fem av dessa fastighetsbolag. Först redogörs en kort presentation av bolaget som 

vidare leder in på bolagets hållbarhetsrapportering. I de fem inledande bolagen redogörs 

även för de genomförda intervjuerna. 

Kapitel 5 Analys och diskussion 

I detta kapitel redogörs för studiens analys samt diskussion. Inledningsvis beskrivs en 

analys samt diskussion av samtliga hållbarhetsrapporter kopplat till utvalda teorier. 

Vidare diskuteras fastighetsbolagens påverkan av det nya lagkravet gällande 

hållbarhetsarbetet. Avslutningsvis analyseras lagkravets effekter på samtliga 

fastighetsbolagens hållbarhetsrapport.   

Kapitel 6 Slutsatser 

I detta kapitel redovisas studiens slutsatser utifrån studiens teori, empiri och analys. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  
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2. Referensram 

I kapitlet presenteras det nya lagkravet gällande hållbarhetsredovisning som vidare 

kopplas till frivilliga hållbarhetsredovisningsnormer. Kapitlet fortsätter med tre 

systemorienterade teorier: institutionella teorin, intressentteorin samt legitimitetsteorin. 

Avslutningsvis presenteras tidigare forskning inom området hållbarhetsrapportering.    

 

2.1 Hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering 

Innebörden av hållbarhetsredovisning kan beskrivas på flera olika sätt, i grunden 

handlar hållbarhetsredovisning om ett bolags mätning, rapportering samt 

ansvarstagande inför dess intressenter mot målet att skapa en hållbar verksamhet och 

utveckling. Bolag började hållbarhetsredovisa för att tillfredsställa aktieägare och andra 

investerares behov av information om påverkan på omgivningen samt för att skapa ett 

starkt och utmärkande varumärke (Westermark, 2013).  

 

Hållbarhetsredovisning innebär redovisning av hur en organisations 

ambition, vision, strategi och/eller aktiviteter relaterar till hållbar 

utveckling (Westermark, 2013).  

 

Enligt den svenska Regeringen innehåller en hållbarhetsrapportering 

hållbarhetsinformation för att skapa förståelse om ett bolags ställning, utveckling och 

resultat samt konsekvenserna som skapas av verksamheten (Regeringen, 2010). 

Hållbarhetsinformationen ska innehålla omständigheter som berör sociala, 

miljömässiga, mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption (FAR, 2016). 

Westermark (2013) framhåller att hållbarhetsrapportering har vuxit fram ur konceptet 

om hållbar utveckling. Från bolagens synvinkel anses hållbar utveckling betyda att 

bedriva verksamheten så att rörelsens samt aktieägarnas behov uppfylls, samtidigt som 

bolaget bevarar och utvecklar de naturliga och mänskliga resurser som behövs i 

framtiden.  
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2.2 Krav på redovisning av hållbarhetsarbete för stora bolag 

Den nya lagen med krav på redovisning av hållbarhetsarbete för stora bolag slogs fast 

av Sveriges Riksdag den sista december 2016. Enligt 6 kap 12 § ÅRL (SFS 1995:1554) 

ska hållbarhetsrapporteringen innefatta vissa specifika områden. Områden som 

hållbarhetsrapporten alltid ska innehålla är: miljö, personal, sociala förhållanden, 

respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. Lagen kräver även 

att bolagen redovisar sin affärsmodell, policydokument för samtliga områden, resultat, 

betydelsefulla risker och hur bolaget kan tänkas att hantera dessa. Innebörden av den 

nya lagen är att bolag ska förklara vilka risker som finns i verksamheten och hur de 

hanterar riskerna inom respektive hållbarhetsområde. Bolaget ska vidare förklara hur de 

arbetar med hållbarhetsfrågor utifrån bolagets affärsmodell (FAR, 2016). 

 

Westman (2016) förklarar att lagen om hållbarhetsrapportering har sin bakgrund i ett 

EU-direktiv år 2014, där målet grundar sig i att det ska bli enklare att analysera olika 

bolags hållbarhetsarbete samt för att skapa ett ökat förtroende för bolagen. 

Hållbarhetsrapportering kan upprättas mer eller mindre formbundet då lagen inte anger 

några tydliga riktlinjer för hur den ska se ut. De otydliga riktlinjerna grundar sig i EU:s 

direktiv som lämnar stort utrymme för flexibilitet. EU upprättade i början av 1990-talet 

en miljöledningsstandard som kom att kallas ECO-management and Audit Scheme 

(EMAS). Bergström (2002) menar att miljöstandarden förklaras idag som misslyckad då 

den inte fick något större genombrott. Swedish Standard Institute (SIS) upprättade år 

1994 ISO 14000 som är en serie bestående av internationella standarder som bolag och 

organisationer kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. SIS består av 

organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av bolags och organisationers 

miljöarbete. I samband med ISO:s framväxt började fler bolag att utforma 

miljöredovisningar. Enligt Bergström skapar miljöredovisningar förutsättningar för en 

mer hållbar redovisning. Frostenson, Helin och Sandström (2015) menar att de bolag 

som har miljöredovisat före det nya kravet trädde i kraft hade ett försprång vid 

etablering av sin första hållbarhetsrapport.  

 

Redan före lagkravet om hållbarhetsrapportering lämnade majoriteten av de noterade 

bolagen information om hållbarhet. Skillnaden som kravet på hållbarhetsrapportering 
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skapat är att bolag som uppfyller storlekskraven blir tvungna att upprätta en 

hållbarhetsrapportering. 

 

Investerare och en bredare allmänhet har berättigade krav på att i större 

utsträckning än hittills få information om hur företag i sin verksamhet hanterar 

frågor om miljö, sociala förhållanden, anställda, mänskliga rättigheter och 

korruption (Regeringen, 2016 s. 6). 

2.3 Internationella riktlinjer och ramverk 

2.3.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett viktigt begrepp inom hållbarhet. CSR 

innebär att bolag frivilligt kan välja att engagera sig i samhällsutveckling genom 

engagemang och ansvar inom ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Enligt 

CSR Sweden skapar ett aktivt CSR-arbete att bolagens relationer mellan anställda, 

kunder och ägare blir starkare. Det har även en positiv inverkan på bolagens tillväxt och 

lönsamhet. I och med CSR:s uppkomst startades en trend bland många organisationer 

och allt fler började att intressera sig för hållbar utveckling (CSR Sweden, 2018). 

2.3.2 The triple-bottom-line 

Forstenson, Helin och Sandström (2015) skriver att under 1990-talet etablerades termen 

the triple-bottom-line av John Elkington. Han menade att bolag behöver utveckla sin 

redovisning och inte endast hantera den finansiella delen. Lika viktig som den 

ekonomiska delen i ett bolag är bolagets påverkan på miljön och samhället enligt 

honom. De tre olika aspekterna i the triple-bottom-line består av miljö, det ekonomiska 

samt den samhällsmässiga aspekten. Grundtanken i the triple-bottom-line är att en 

balans bör råda mellan de tre olika aspekterna, vid obalans står bolaget inför ett 

hållbarhetsproblem.  

Miljöaspekten 

Miljöaspekten handlar om klimatet- och miljöförändringar i form av biologisk 

mångfald, energianvändning, transporter, avfall samt markanvändning. Begreppet 

hållbarhet sägs ha sitt ursprung i miljöaspekten. För att sträva efter en bättre miljö 

behöver vi människor tänka på hur våra aktiviteter påverkar miljön och klimatet.  
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Ekonomiska aspekten  

Den ekonomiska aspekten innefattar bolagens resultat, intäkter, kostnader, tillgångar, 

skulder, bidrag, skatter samt bistånd. Ekonomisk hållbarhet baseras på bolagets 

prestationer och mål för att skapa långsiktig nytta samt för att bolaget ska överleva på 

marknaden.  

Samhällsmässiga aspekten 

För att samhället ska vara jämställt och rättvist behöver de sociala aspekterna integreras 

i hållbar utveckling. De sociala aspekterna innefattar hälsa, säkerhet, mänskliga 

rättigheter, utbildning, mångfald, rättvisa, fattigdom samt svält.  

2.3.3 Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell standard för 

hållbarhetsrapportering och skapades år 1997. Framväxten av organisationen GRI är en 

viktig del av hållbarhetsrapporteringen. GRI är ett frivilligt globalt ramverk som 

användas för att kommunicera hållbarhetsfrågor. De riktlinjer som GRI har skapat för 

hållbarhetsrapportering har sin grund inom triple-bottom-line-redovisningen och utifrån 

de tre aspekterna bestående av miljö, ekonomi och samhälle (Westermark, 2013). GRI 

tillämpas över stora delar av världen och kan användas både av bolag och organisationer 

oberoende av dess storlek. GRI hjälper bolag att rapportera, mäta och förstå vilka 

kritiska effekter sin verksamhet ger upphov till med avseende på ekonomi, miljö och 

samhället. Det övergripande målet GRI vill förmedla och nå ut med i världen är att 

introducera och implementera hållbarhetsrapportering i organisationer (GRI, 2017).  

 

Den svenska Regeringen införde år 2007 nya riktlinjer för extern rapportering. De nya 

riktlinjerna innebar att statligt äga bolag skulle hållbarhetsrapportera enligt GRI från 

räkenskapsåret 2008. Innebörden för de statliga bolagen av detta nya beslut var att de 

skulle redovisa hur de tar hänsyn till sociala, ekonomiska samt miljömässiga aspekter i 

sin verksamhet (Regeringen, 2010). Borglund, Forstenson & Windell, (2010) förklarar 

att hållbarhetsfrågor länge har funnits i både noterade, kommunala och statligt ägda 

bolag. Skillnaden efter beslutet 2007 blev att det skapades ett krav på att 

hållbarhetsrapportera. Syftet med det nya kravet var att driva statligt äga bolags 

hållbarhetsarbete framåt och på så sätt få fler bolag att lägga större vikt på hållbarhet 

gällande sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.  
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GRI har under årens gång uppdaterats till nya versioner även kallade generationer. Alla 

hållbarhetsrapporter ska senast den 2018-06-30 redovisa enligt Standards. Vidare i GRI 

finns en ytterligare valmöjlighet att redovisa på nivå Core alternativt nivå 

Comprehensive. Dessa olika nivåer skiljer sig åt genom hur transparent bolaget är samt 

hur öppet bolaget vill vara. Nivå Core klassificeras som den vanligast valda nivån och 

består av mindre obligatoriska indikatorer till skillnad från Comprehensive som består 

av betydligt fler (Globalreporting, 2006). 

2.3.4 De globala målen och Agenda 2030 

FN:s 193 medlemsländer tog tillsammans fram De globala målen år 2015 som består av 

sjutton olika mål som är indelade i 169 delmål. De globala målen togs fram för att i 

huvudsak uppnå tre mål fram till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att finna 

lösningar på klimatkrisen samt att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Inom 

hållbar utveckling läggs fokus på tre aspekterna: social, ekonomisk samt miljömässig 

(FN-förbundet, 2017).  

2.3.5 FN:s Global Compact  

FN:s Global Compact är ett frivilligt regelverk som bolag och organisationer kan välja 

att ansluta sig till. FN tog fram regelverket för att uppmana bolag och organisationer 

över hela världen att följa de tio principerna bestående av fyra kategorier: mänskliga 

rättigheter, miljö, arbetsvillkor samt antikorruption. FN:s Global Compact är även 

framtaget för att skapa långsiktig framgång i de samtliga fyra kategorierna (United 

Nations, 2018). Samtliga tio principer finns i bilaga 1.  

2.3.6 International Labour Organization 

International Labour Organization (ILO) är ett FN-organ som tar fram internationella 

regler på arbetsmarknaden för att avstyra att arbetare exploateras och utnyttjas. Det är 

ett så kallat trepartsorgan där de 187 medlemsländerna har företrädare från både 

Regering, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Avsikten är att föra samman dessa 

tre parter i ett gemensamt arbete för att skapa bättre levnadsförhållanden och social 

rättvisa i alla länder. ILO har åtta stycken kärnkonventioner som fungerar som en 

minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Dessa kärnkonventioner handlar om 
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grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet (Union to union, 2016). Följande åtta 

kärnkonventioner finns i bilaga 2.  

2.4 Institutionella teorin 

Oliver (1997) beskriver institutionella teorin utifrån hur bolag påverkas av sin 

omgivning samt att bolagens agerande består av underförstådda antaganden. Deegan 

och Unerman (2011) förklarar även vad som orsakar att bolag inom liknande område 

har tendens att vara lika gällande bolagets egenskaper och form. Enligt Oliver (1997) 

blir bolaget mer framgångsrikt om bolagets handlande överensstämmer med de sociala 

förväntningar som finns. Grundläggande i den institutionella teorin är att det ska finnas 

en samstämmighet mellan bolagets normer, traditioner samt sociala influenser, både i de 

inre och yttre miljöerna, för att skapa en enhetlighet mellan bolagens aktiviteter och 

strukturer  

 

Deegan och Unerman (2011) förklarar den institutionella teorin genom bolagens 

reaktion. Hur bolag reagerar på samhällets och intressenternas ständiga utveckling. 

Samt förändring av sociala förväntningar kan beskrivas som ett komplement till 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Samhället och intressenterna kommer att påverka 

rapporteringens utformning i strävan mot att vara legitima. Resultatet kommer leda till 

att bolagens rapporter kommer likna varandra mer på grund av påverkan från 

intressenternas förväntningar. Teorin kan vidare delas in i två områden bestående av: 

isomorfism och decoupling. Isomorfism kan förklaras genom att bolaget med liknande 

förutsättningar kommer bli mer lika varandra med tiden och därmed tvingas de samman 

till en institutionell form. Ett exempel på en institutionell aktivitet är ett bolags frivilliga 

rapportering. När denna rapportering utvecklas och förändras är det en isomorfisk 

process. Decoupling beskriver istället hur den formella organisationsstrukturen skiljer 

sig från den mer vanliga strukturen. Skillnaden är att organisationsstrukturen inte är 

samordnad med organisationens lednings- och verksamhetsprocesser. Dillard, Rigsby & 

Goodman (2004) menar att en effekt av detta kan bli att bolagets redovisning inte 

avspeglar det bolaget i praktiken gör. Deegan och Unerman (2011) menar att 

decoupling kan även kopplas till legitimitetsteorin då bolagen kan använda 

hållbarhetsrapportering för att skapa en bättre bild för intressenterna av bolaget än vad 

som i verkligheten är sant.  
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DiMaggio och Rowell (1983) delar in isomorfism i tre olika processer bestående av: 

imiterande, tvingande och normativ. Då det finns en osäkerhet inom ett bolag kan den 

imiterande processen uppstå. Osäkerheten leder till att bolag vill ta efter de mer 

framgångsrika bolagen för att då uppnå konkurrensfördelar. Den tvingande processen 

förklaras av Deegan och Unerman (2011) och utgår från politiska regleringar och 

legitimitetsproblem. Utifrån detta kan ett starkt bolag kräva att ett mindre starkt bolag 

anpassar sig efter vissa formella alternativt informella krav. Exempel på detta är bolag 

som har sin grund i politiska regleringar som exempelvis statliga bolag som uppmanas 

göra hållbarhetsrapporteringar av sin ägare. Den normativa processen har sin 

utgångspunkt i samhällets normer och kultur. Processen beskriver hur bolag blir mer 

lika varandra utifrån utbildningar och professioner. Då medarbetare inom likartade 

yrken och utbildningar ofta har en jämförande syn på normer och kultur.  

2.5 Intressentteorin 

Deegan och Unerman (2011) betonar att det finns flertal likheter mellan intressentteorin 

och legitimitetsteorin och därför går det inte att behandla dem som två oberoende 

teorier. Intressentteorin fokuserar på de intressentgrupper som bolaget har till skillnad 

från legitimitetsteorin som lägger vikt på samhällets uppfattning av bolaget. 

Intressentgrupperna har varierade tankesätt om hur bolag ska arbeta och därför skapas 

olika sociala kontrakt med de olika grupperna, till skillnad från legitimitetsteorin där det 

finns ett generellt socialt kontrakt. Intressentteorin anser att ett bolags ekonomiska 

välgång uppnås med hjälp av att hänsyn tas till intressena från bolagets intressenter, 

som exempelvis ägare, anställda, leverantörer samt kunder, och att bolaget försöker 

framställa en optimal balans mellan dem. Enligt Grönlund, Tagesson och Öhman (2010) 

finns det skilda synsätt på redovisning, exempelvis beskrivs det som om att det finns 

behov av intressenter för att organisationer ska rapportera samt mäta deras ekonomiska 

aktiviteter. Författarna förklarar även att redovisning i första hand finns till för externa 

parter, eftersom intressenter kan ha intresse av organisationens ekonomiska resultat vid 

ställningstagande eller beslutsfattande.  

 

Donaldson och Preston (1995) menar att det finns två olika perspektiv inom 

intressentteorin, dessa är etiska- och ledningsorienterande perspektivet. Det etiska 



13 

 

perspektivet grundas på att bolags uppmärksamhet till intressenterna inte ska bero på 

intressenternas förmåga att förnöja andra intressenters intressen, såsom aktieägarnas. 

Hasnas (1998) anser även att alla intressenters intressen ska behandlas lika oberoende 

hur stor ekonomisk påverkan de har på bolaget. Om en konflikt uppstår i intressenterna 

ska verksamheten forma en optimal balans. Författaren framhäver också att det etiska 

perspektivet syftar på att bolaget har ett stort socialt ansvar. Detta kan sättas i 

förbindelse med att intressenternas rättigheter som har stor innebörd. Exempelvis ska 

det vara rättvis lön och säkra arbetsförhållanden samt att alla intressenter ska få ta del av 

information gällande hur bolaget påverkar dem. Det förknippas till såväl finansiell som 

icke-finansiell redovisning, eftersom samhället har rätt att förses av information 

angående bolagets verksamhet. 

 

Friedman och Miles (2002) menar att det ledningsorienterade perspektivet istället lägger 

större vikt på de intressenter som har störst betydelse för bolaget, för att göra dessa 

nöjda. Detta betyder att bolagets intressenter kommer att särbehandlas, där de mest 

betydelsefulla intressenterna kommer att tillägnas störst uppmärksamhet. Desto mer 

angelägna resurser intressenterna har för bolagets välgång, desto större sannolikhet är 

det att intressenternas behov uppfylls. Deegan och Unerman (2011) anser att ett lyckat 

bolag är ett bolag som tillfredsställer de mest betydelsefulla intressenternas efterfrågan. 

Det etiska perspektivet eftersträvar att intressenterna har rätt att ta del av bolagets 

redovisningar, så syftar det ledningsorienterade perspektivet att redovisningarna kan 

tillämpas för att få intressenternas stöd samt godkännande. Vanligen arbetar ett bolag 

med en kombination av det etiska och det ledningsorienterande perspektivet, eftersom 

det är viktigt för bolaget att ta hänsyn till intressenternas behov på samma sätt som det 

är viktigt för den ekonomiska överlevanden för bolaget.  

2.6 Legitimitetsteorin 

Deegan och Uneman (2011) menar att bolag vill visa omvärlden att de är en bra aktör 

för samhället och arbetar enligt samhällets normer, vilket bidrar till 

legitimitetsskapande. Ett socialt kontrakt mellan samhället och bolaget utgår 

legitimitetsteorin ifrån. Shocker och Sethi (1974) introducerar en god överblick av det 

sociala kontraktet och tydliggör detta genom att varje institution har ett socialt kontrakt 

till samhället, vilket antingen är underförstått eller uttalat. Deegan och Uneman (2011) 
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förklarar att för att få finnas kvar och skapa positiva kassaflöden krävs det att bolaget 

levererar något önskvärt för samhället samt delar upp sociala, ekonomiska eller politiska 

fördelar till makthavande grupper. Med detta menas att samhällets förväntningar har en 

stor påverkan på vad bolaget bör göra för att skapa legitimitet. Eftersom det är 

samhällets syn på bolaget som väger tungt är användningen av frivilliga upplysningar 

ett bra redskap. En vanlig definition av legitimitet är följande:  

Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of 

an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially 

constructed system of norms, values, beliefs, and definitions (Suchman 

1995 s. 574).  

Suchman menar därför att legitimitet rankas mellan högt och lågt och är alltså inte ett 

abstrakt mått. O’Donovan (2002) kategoriserar legitimitet som en resurs som krävs för 

att överleva på marknaden, vilket möjligtvis kan manipuleras i jämförelse med andra 

resurser i ett bolag. Genom att bolaget reagerar på samhällets förväntningar så förtjänas 

denna resurs, bolaget kan alltså inte införskaffa resursen utan den måste förtjänas.    

Suchman (1995) förklarar att legitimitetsteorin behandlar flera olika alternativ på hur 

samhällets förväntningar på bolaget påverkar hur det bör agera för att generera 

legitimitet. Det sociala kontraktet innehåller somliga krav på hur bolaget ska agera för 

att upprätthålla och generera någon form av legitimitet i förhållande till samhället som 

helhet. Teorin berör dock inte hur kraven ser ut från enskilda intressenter, utan detta 

berörs inom intressentteorin. 

2.7 Tidigare forskning 

Tidigare forskning och studier av hur hållbarhetsrapporter påverkar bolag finns i stor 

utsträckning. Forskarna Deegan och Rankin (1996) undersökte hur bolagens agerande 

stämde överens med informationen som sedan lämnades i bolagets redovisning, eller 

om informationen endast lämnades för att skapa nytta och fördelar för bolaget. De 

fokuserade på områdena socialt ansvar, mänskliga resurser, energi, bolagets påverkan 

på miljö samt social miljö, produktsäkerhet och samhällsengagemang. De kom fram till 

att bolag försöker undvika att ge information i sin redovisning som avspeglar negativa 

effekter i bolaget. Bolagen vill ge ut positiv information i din redovisning för att 
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intressenter på så sätt ska få en bra bild av bolaget. Med anledningen av detta utelämnar 

bolag medvetet ofördelaktig information från redovisningen. Detta gör att 

redovisningens intressenter får en vilseledande och felaktig bild av bolaget vilket leder 

till att de tar ofördelaktiga investeringsbeslut.  

 

Leszczynska (2012) förklarar att det finns brister inom hållbarhetsrapporteringen. Hon 

menar att riktlinjer och ramverk spelar en viktig roll för att skapa trovärdighet. För att 

skapa en standardisering kring redovisningens innehåll samt rapporteringsprocessen 

behövs riktlinjer och ramverk kontinuerligt uppdateras med tiden. Bland de 

hållbarhetsrapporteringar som hon undersökte i sin studie fann hon att endast ett fåtal 

var användbara vid investeringsbeslut. Hon konstaterade att andelen oanvändbara 

hållbarhetsrapporteringar var så hög på grund av brist i redovisningens fullständighet 

och trovärdighet. Hon visade att misslyckandena grundade sig i att på ett trovärdigt sätt 

fastställa bolagets hållbarhetsrisker, identifiera framtida effekter samt verksamhetens 

kostnader. Hon anser det är betydelsefullt att innehållet i hållbarhetsrapporten ska 

avspegla bolagets verkliga bild för att skapa trovärdighet för intressenterna.  

 

Borglund, Forstenson och Windell (2010) undersökte, efter Regeringens beslut om krav 

på hållbarhetsrapportering enligt GRI för alla statligt ägda bolag, om det utökade kravet 

på hållbarhetsrapportering hade skapat några effekter på de statligt ägda bolagens 

hållbarhetsarbete. Urvalet bestod av 49 statligt hel- eller delägda bolag. Resultatet 

visade att bolagen har påverkats av de nya riktlinjerna men i varierande utsträckning. 

Denna variation förklaras genom att bolagen inte hade lika stor erfarenhet av 

hållbarhetsrapportering. Bolag som tidigare har redovisat sin hållbarhet hade genomgått 

en mindre förändringsprocess än de bolag som inte alls hade hållbarhetsrapporterat 

tidigare. Det nya kravet gav därmed störst effekt på de bolag som haft mindre kunskap 

om och erfarenhet av hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna i det nya kravet, gällande 

statligt ägda bolag, har bidragit till att fler bolag är uppmärksamma på och medvetna om 

hållbarhetsarbete samt bidragit till utökad kunskap om hållbarhetsrapportering. De 

förändringar studien visade i samtliga av bolagen var att nya hållbarhetsfrågor 

prioriterades, vilket de anser grundar sig i att bolagen medvetandegjorts i och med det 

nya kravet om betydelsen av hållbarhetsfrågor samt hållbarhetsrapportering. Slutsatsen 

av studien blev att hållbarhetsrapportering är en lärprocess och riktlinjerna har hjälpt 
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bolag att lära sig rapportera samt redovisa hållbarhetsfrågor. Steget från att 

hållbarhetsrapportera till att tillämpa det i praktiken är dock betydligt längre enligt de 

tre forskarna. 
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3. Vetenskaplig metod 

I följande kapitel beskriver vi studiens metodval. Inledningsvis introduceras metodologi, 

forskningsstrategi och forskningsdesign. Vidare presenteras en beskrivning av studiens 

tillvägagångsätt: val av forskningsmetod, urvalsmetod och analysmetod. Därefter 

redogörs för studiens kvalitetsaspekter och forskningsetik. Samtliga avsnitt inleds med 

en kortare redogörelse av vad respektive ansats betyder. Sedermera sammanförs 

studiens egen åsikt i frågan. Slutligen förs en metoddiskussion angående de 

konsekvenser olika metodval medfört.  

 

3.1 Metodologi 

Enligt David och Sutton (2011) kan metodologi beskrivas genom förhållandet kring 

verklighet och teori samt metoder för att dra olika slutsatser. Utförandet av detta kan 

återspeglas i två olika metoder, deduktiv- och induktiv metod. I en deduktiv metod 

prövas en hypotes och forskaren försöker finna ett mönster som stämmer överens med 

verkligheten. Denna metod kopplas ofta ihop med kvantitativ form av datainsamling. 

Den induktiva metoden förknippas med den kvalitativa metoden. Induktiva metoden 

innebär att vi som forskare ska ha möjlighet att försöka ge förklaringar till vad det är 

som sker utifrån den empiri som samlats in.  

3.1.1 Studiens metodologi 

I vår uppsats har vi kopplat teori och empiri med varandra vilket kan förklaras utifrån de 

två ansatserna induktiv och deduktiv som David och Sutton (2011) beskriver. 

Huvudsakligen har vi valt att utgå från det induktiva synsättet men även haft några 

inslag från det deduktiva synsättet. Vi har utgått från den induktiva metoden då vi 

använde oss av bolagens hållbarhetsrapporter samt samlat material från intervjuer till 

empirin för att besvara våra frågeställningar. Det deduktiva synsättet avslutas i vår 

uppsats med en induktion. Vilket innebär att grunden till empiriinsamlingen består av 

teori som därefter har anpassats till studiens resultat. 
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3.2 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategi kan enligt Bryman (2011) förklaras som ett tillvägagångssätt för 

genomförandet av samhällsvetenskaplig forskning. För att bedöma olika 

tillvägagångssätt eller strategier för att samla empiri används ofta kvantitativ eller 

kvalitativ forskning. Strategivalet ska enligt Ekengren och Hinnfors (2012) grunda sig 

på forskningsproblemet och forskningsfrågorna samt till vilken typ av data som söks, 

det vill säga kvantitativa respektive kvalitativa data.  

 

Bryman (2011) förklarar att det inte enbart handlar om olika typer av data. Skillnaden 

handlar också om metodologi som kan förklaras med sambandet mellan teori och 

forskning men även epistemologi som beskriver kunskapsteoretiska överväganden om 

ontologiska frågor. Jacobsen (2002) förklarar att vid insamling av data enligt den 

kvantitativa strategin ligger stor vikt på respondenters yttranden. Därigenom kan 

strategin jämföras med hermeneutikernas synsätt inom epistemologin som handlar om 

att forskarna behöver människans tolkning av verkligheten för att förstå olika sociala 

fenomen. Vid sambandet mellan forskning och teori inom metodologin läggs vikt på det 

induktiva synsättet. Det ontologiska synsättet handlar om att med hjälp av människors 

konstruerande förmåga förändras verkligheten konstant över tiden.  

3.2.1 Studiens forskningsstrategi 

Vår studie utgår från en kvalitativ metod då vi börjar med att studera samt jämföra 

fastighetsbolagens hållbarhetsrapporter för 2016 och 2017. Intervjuer genomfördes med 

utvalda personer inom fastighetsbranschen. Utifrån det insamlade materialet från 

samtliga intervjuer samt bolagens hållbarhetsrapporter ansåg vi ha god möjlighet att 

besvara vårt forskningsproblem. Vid insamling av data från samtliga intervjuer har 

störst vikt lagts på respondenternas yttranden och de utvalda bolagens 

hållbarhetsrapporter. Vår undersökning kan förklaras utifrån metodologi där vi kopplar 

insamlad data med teori men även epistemologi då vårt valda uppsatsämne, 

hållbarhetsrapportering, kan beskrivas av ontologiska frågor. 
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3.3 Forskningsdesign 

David och Sutton (2011) förklarar att en studies forskningsdesign kan förklaras som 

ramen för hur studien genomförs. Ramen för en studies insamling samt analys av data är 

det som utgör en studies forskningsdesign. Insamlingen och analysen är det som skapar 

underlag för att forskaren ska finna svar på frågeställningen/frågeställningarna. 

Utformningen av forskningsdesignen är viktig då den skapar förutsättningar till att 

besvara studiens fråga.  

 

För att erhålla relevanta belägg måste man specificera vilken typ av 

belägg man behöver för att besvara en forskningsfråga, pröva en teori, 

utvärdera ett program eller beskriva ett fenomen på ett korrekt sätt. 

(David och Sutton, 2011, s. 178) 

  

Enligt David och Sutton finns det två typer av forskningsdesign, experimentella- och 

icke-experimentella forskningsdesigner. Experimentella forskningsdesigner baseras på 

naturvetenskaperna tillskillnad från icke-experimentella forskningsdesigner som baseras 

på sociala miljöer. Tvärsnittsdesignen är en icke-experimentell form som används i 

kvalitativ forskning. I tvärsnittsdesignen samlas data in från ett flertal fall som beskriver 

en situation vid en viss tidpunkt. Variation av egenskaper skapas genom att ett flertal 

fall väljs ut vilket skapar förutsättningar till svar på studiens frågeställning. 

3.3.1 Studiens forskningsdesign 

Vi valde att utgå från den icke-experimentella forskningsdesignen då vår studie baseras 

på intervjuer samt fastighetsbolagens hållbarhetsrapporter från åren 2016 och 2017. I 

vår kvalitativa forskning har vi valt tvärsnittsdesignen. Då vi vill undersöka effekter av 

det nya lagkravet på bolags hållbarhetsrapporter. Forskningsproblemet beskriver en 

situation vid en viss tidpunkt som kännetecknar tvärsnittsdesignen. För att få bra 

förutsättningar till svar på våra frågeställningar valde vi att granska hållbarhetsrapporter 

från nio fastighetsbolag samt att intervjua fem av dem.  
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3.4 Forskningsmetod 

Bryman (2011) förklarar att tekniken för datainsamling utgör forskningsmetoden. 

Forskningsmetoden handlar om hur forskaren samlar in data. Forskningsfrågorna är det 

som avgör hur datainsamling ska utformas för att få svar på samtliga frågor. Det som 

avgör vilken forskningsmetod som ska användas enligt David och Sutton (2011) är 

vilken typ av kunskap forskaren eftersöker, exempel på forskningsmetoder är enkäter, 

intervjuer och fokusgrupper. De olika forskningsmetoder som finns med anses ofta vara 

anknutna med en viss typ av forskningsdesign. Utifrån den kvalitativa 

forskningsstrategin associeras ofta tvärsnittsdesignen med ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer. Kännetecknet av dessa typer av intervjuer är att frågorna 

från början inte är helt färdigställda. Detta för att ge utrymme för respondenten att styra 

samtalet. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att intervjun ska bli användbar för studiens 

syfte är det viktigt att forskaren framställt en intervjuguide innan intervjun genomförs. 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt, exempelvis genom besöksintervjuer eller 

telefonintervjuer. Vilken forskningsmetod som väljs kopplas samman med 

epistemologi. Det beror alltså på vilken typ av kunskap som eftersöks för att skapa 

möjlighet till att besvara samtliga frågeställningar.  

3.4.1 Studiens forskningsmetod 

Vi är medvetna om att det krävs tid för att genomföra intervjuer med respondenter från 

de utvalda fastighetsbolagen. Vi anser dock att det är bra att genomföra intervjuer om 

det finns möjlighet. Intervjuer som genomförs med personlig kontakt skapar möjlighet 

till att ställa följdfrågor för att öka chansen till mer nyanserade svar. Lämna ut en 

enkätundersökning till fastighetsbolagen sparar tid genom att det inte behöver läggas tid 

på intervjuförberedelser. Nackdelen med en enkätundersökning är att den inte blir lika 

tillförlitligt, på grund av eventuella bortfall eller missförstånd från respondenterna.  

3.5 Urvalsmetod 

I kvalitativa studier enligt Hartman (2004) undersöks ett mindre antal respondenter då 

syftet är att djupgående undersöka de utvalda respondenternas tolkning av en företeelse. 

I kvantitativa studier har forskaren tillgång till en mer omfattande mängd data jämfört 

med kvalitativa studier. Detta resulterar i att forskarens agerande vid val av urval är 
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mycket viktigt. Ett felaktigt val vid ett mindre urval kan skapa betydligt större 

konsekvenser än vad felaktighet i större urval kan ge. För att forskaren ska få svar på de 

utvalda forskningsfrågorna är det viktigt att finna de personer som besitter en pålitlig 

kunskap kring forskningsämnet. Urvalsstrategi kallas för ändamålsurval och det handlar 

om att välja ut de personer som anses ha relevant information för ändamålet och 

frågeställningen.  

3.5.1 Studiens urvalsmetod 

På grund av att vi hade kontakter inom fastighetsbranschen gjorde vi ett 

bekvämlighetsurval. Vi valde att granska nio fastighetsbolags hållbarhetsrapporter varav 

bolagsformen varierade mellan statliga, kommunala och noterade. Vidare genomförde 

vi fem intervjuer för att få en mer djupgående överblick. Valet av fem intervjuer var för 

att få tillräcklig information för att ha möjlighet att besvara våra två frågeställningar. Vi 

valde intervjupersoner genom Hartmans (2004) ändamålsurval. Ändamålsurvalet i vår 

undersökning var personer som arbetar med årsredovisning samt hållbarhetsrapporter 

och därför anser vi att dessa personer kan svara på samtliga frågor.  

3.6 Analysmetod 

Bryman (2011) förklarar att den vanligaste analysmetoden vid kvalitativa analyser anses 

vara kvalitativ innehållsanalys som förklaras genom att forskaren försöker finna teman i 

de data som ska analyseras. Utifrån dessa teman handlar det om att hitta ett mönster i 

den upptagna data samt att förena olika uttalanden. Utifrån de övergripande teman som 

till en början utformas kan sedan underkategorier skapas, för att identifieras och 

analyseras mer djupgående. Därefter kan teman delas in utifrån referensramen 

alternativt fritt framkomma ur data. Redan från början kan empirin delas in efter teman 

för att med hjälp av respondenternas uttalanden förmå att styra dem. Analysen baseras 

på teman som har utvecklats för att förstå respondenternas uttalanden och utifrån dessa 

ha möjligheten att dra trovärdiga och relevanta slutsatser för studiens frågeställningar. 

Enligt Nyberg och Tidström (2012) är det viktigaste analysverktyget vid analys av 

kvalitativa data forskaren själv.  
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3.6.1 Studiens analysmetod 

Första steget i vår analys var att fördjupa oss i samtliga bolags hållbarhetsrapporter från 

2016 och 2017 för att skapa en större förståelse kring bolagen samt deras synsätt på 

hållbarhetsrapportering. Hur bolagen arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka aspekter 

de olika bolagen anser är mest viktiga. Utifrån hållbarhetsrapporterna skapade vi teman 

bestående av varje enskilt bolag. Från dessa övergripande teman skapade vi 

underkategorier utifrån varje bolags fokusområden vilket återspeglar vår valda struktur i 

empirin. I dessa teman valde vi att ha med data, både från respektive bolags 

hållbarhetsrapporter från 2017 och 2016 samt den data vi har samlat in genom 

intervjuer. Vi valde att intervjua fem bolag. Empirin består av data från både 

hållbarhetsrapporter samt data från intervjuer i de fem första bolagen. Indelningen av 

teman var för att i analysen ha möjlighet att dra tillförlitliga och relevanta slutsatser 

samt för att på ett tydligt sätt ha möjlighet att besvara våra frågeställningar.  

3.7 Kvalitetsaspekter  

För att säkerställa forskningens kvalitet enligt Bryman och Bell (2013) talas det inom 

företagsekonomisk forskning om validitet och reliabilitet. Validitet handlar om hur 

slutsatsen i studien stämmer överens med undersökningens insamlade data samt om 

forskaren använt sig av rätt verktyg. Reliabilitet handlar om undersökningens resultat. 

Om resultatet hade blivit detsamma om studien hade genomförts igen samt huruvida 

läsaren kan förlita sig på forskarens kunskap och studiens kvalitet. Validitet och 

reliabilitet är två begrepp som i första hand är framtagna för kvantitativa studier men 

inom kvalitativ forskning har dessa begrepp nu anpassats. Vid kvalitativ forskning är 

trovärdigheten en viktig del. Trovärdigheten bygger på tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet, bekräftelse samt bestyrkande. I kvalitativa studier är tillförlitlighet samt 

överförbarhet motsvarigheten till validitet och pålitlighet motsvarar reliabilitet. Det är 

viktigt att forskaren säkerställer god tro i sitt agerande vid utförande av kvalitativ 

forskning då möjligheten att bekräfta och bestyrka syftar till att det inte går att vara 

hundra procent objektiv.  

3.7.1 Studiens kvalitetsaspekter 

För att säkerställa studiens kvalitet har vi sett till både validitet samt reliabilitet utifrån 

de anpassade delarna för kvalitativ forskning. Då trovärdighet är en viktig del i 
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kvalitativ forskning har vi noggrant granskat varje källa innan användningen i 

uppsatsen. Därmed anser vi att vår studie endast bygger på pålitliga källor. Vår studie 

bygger på hållbarhetsrapporter från samtliga bolag, intervjuer med respondenter från 

fem av bolagen samt facklitteratur.  

  

Vid utförandet av samtliga intervjuer valde vi att inleda med några bakgrundsfrågor 

innan vi påbörjade frågor rörande våra frågeställningar. Att vi började med 

bakgrundsfrågor var för att göra respondenten bekväm och avslappnad, vilket vi anser 

ökar chansen till mer utförliga svar i de viktigare frågorna. All data från de genomförda 

intervjuerna har transkriberats och godkänts av samtliga respondenter. Utifrån våra 

kunskaper samt förståelse för redovisningsämnet anser vi att vår studie är pålitlig.  

3.8 Forskningsetik 

Vid utformning av samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer är framtagna för att 

fungera som normer mellan respondent och forskare, samt som underlag för en 

forskares ansvarstagande. Individskyddskravet och forskningskravet är två krav inom 

forskningens område som alltid ska ställas mot varandra. Individskyddskravet är ett 

befogat krav som ger samhället och medborgarna rätt till insynsskydd samt skydd mot 

skada, förödmjukelse och kränkning. Forskningskravet handlar istället om att samhället 

och medborgarna har ett befogat krav till att skapa forskning av hög kvalitet. Störst vikt 

läggs på individskyddskravet i de forskningsetiska principerna där individskyddet delas 

in i fyra krav: samtyckeskravet, informationskravet nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet handlar om att respondenten har rätt till att 

bestämma över sin medverkan. Informationskravet innebär att respondenten ska vara 

informerad om syftet med forskningen. Nyttjandekravet beskriver hur den insamlade 

data endast får användas i forskningens syfte. Hur personuppgifter ska behandlas 

konfidentiellt samt förvaras utom räckhåll för oberättigade anges i 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2012).  

3.8.1 Studiens forskningsetik 

Vi har noggrant valt att följa de forskningsetiska principerna genomgående i vår 

uppsats. Innan utförandet av samtliga intervjuer informerade vi respondenterna om 
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uppsatsens syfte enligt informationskravet. Vi skickade en förfrågan om intervju till 

samtliga respondenter vilket gjorde att de själva kunde välja om de ville medverka i vår 

studie eller inte enligt samtyckeskravet. Vid varje intervju startade vi med en inledande 

fråga om vi fick publicera respondentens och bolagets namn i uppsatsen. I enlighet med 

nyttjandekravet har den data vi har samlat in genom intervjuerna endast använts för att 

besvara våra frågeställningar samt för att uppnå vår studies syfte. Utifrån 

konfidentialitetskravet får inte några personuppgifter göras tillgänglig för oberättigade. 

Vi har valt utifrån godkännande av respektive intervjuperson att endast publicera deras 

namn samt bolaget de arbetar på med hänsyn till detta krav.  

3.9 Metoddiskussion  

Efter vi valde huvudämne för vår uppsats funderade vi på vilken bransch vi skulle rikta 

in oss på, alternativt om vi skulle vända oss till flera olika branscher. Eftersom vi har 

kontakter inom fastighetsbranschen underlättade det vårt val, då tiden för studien är 

begränsad. Vi började med att formulera ett intressebrev där vi förklarade vilka vi var, 

vårt syfte samt våra frågeställningar och även om de kunde tänka sig ställa upp på en 

intervju. Vi skickade detta brev till samtliga nio bolag och fick respons från sex stycken 

varav en inte hade möjlighet att delta på grund av tidsbrist. Intressebrevet återfinns i 

bilaga 3.  

 

Därefter gjorde vi med vägledning av vår handledare Sven-Arne Nilsson en 

intervjuguide som vi sedan skickade till de fem respondenterna med god tidsmarginal, 

för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig innan intervjun. Vi gjorde detta för att 

öka chansen till att få välformulerade svar från respondenterna, vilket även var 

uppskattat av respondenterna.  

 

Fyra av fem intervjuer gjordes över telefon med anledning av att bolagen låg spridda 

från Stockholm till Malmö. På grund av den begränsade tiden hade vi inte möjlighet att 

utföra personliga intervjuer med samtliga respondenter. För att öka tillförlitligheten 

önskade vi att genomföra personliga intervjuer med alla de fem bolagen, men vi anser i 

vårt fall att telefonintervjuer var ett bättre alternativ än mejlkontakt eller en 

enkätundersökning. Vi anser oss nöjda med de svar som intervjuerna gav och samtliga 

respondenter var positivt inställda till vår studie. Det har varit enklare att konstatera 
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effekter av det nya lagkravet på de bolag vi har intervjuat, jämfört med de bolag där vi 

endast har granskat hållbarhetsrapporterna i årsredovisningarna. Intervjuerna har gett 

oss en mer djupgående bild av bolagen. Om vi skulle genomfört intervjuer med samtliga 

nio bolag anser vi att vi skulle se tydligare effekter som har skapats av det nya lagkravet 

än vad som enbart kan konstateras av hållbarhetsrapporterna.  

 

Vid granskningen av bolagens hållbarhetsrapporter tyckte vi inledningsvis att det var 

komplicerat att förstå allt innehåll i rapporterna, till exempel om ett bolag tillämpade 

GRI, som vi anser är ett mycket komplext ramverk att förstå sig på. Det tog därför lång 

tid att granska samtliga nio bolags hållbarhetsrapporter samt årsredovisningar från 2016 

och 2017. För att spara tid hade det räckt med intervjuer som underlag för vår 

undersökning.  
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras studiens empiri baserat på fastighetsbolagens 

hållbarhetsrapporter samt de intervjuer som har genomförts. Först presenteras en kort 

presentation av bolaget, sedan vad vi fann i deras årsredovisningar för 2016 och 2017. 

De första fem fastighetsbolagen avslutas med en sammanfattning av respondenternas 

svar från samtliga intervjuer. Intervjuguiden finns bifogad i bilaga 4.  

 

4.1 Hufvudstaden 

Hufvudstaden (2018) grundades år 1915 och erbjuder kontors- och butikslokaler i 

Stockholm och Göteborg. Bolaget består av 120 anställda och klassificerades år 2017 

som ett av Sveriges största börsnoterande fastighetsbolag. Bolaget är noterat på Nasdaq 

Stockholm OMX. Bolagets affärsidé lyder: ”att i egna fastigheter i centrala Stockholm 

och centrala Göteborg erbjuda framgångsrika bolag, högkvalitativa kontors- och 

butikslokaler på attraktiva marknadsplatser” (Hufvudstaden, 2018). Bolagets 

hållbarhetsrapport är upprättad enligt GRI:s riktlinjer G4 på nivå Core och följer 

principerna i FN:s Global Compact. Hänsyn till fastighetsbranschens sektorsspecifika 

tillägg har de tagit med i bolagets hållbarhetsrapport. Utöver det som presenteras i 

hållbarhetsrapporten har de även en separat bilaga där de presenterar sitt GRI-index 

(Hufvudstaden, 2018). Hufvudstaden strävar efter att långsiktigt ta ansvar för 

ekonomisk, miljömässig och social utveckling i sitt hållbarhetsarbete. I sin 

väsentlighetsanalys kom de fram till följande fyra fokusområden: Ansvarsfulla affärer 

där de bland annat har upprättat en uppförandekod, Kundrelationer där långsiktiga 

kundrelationer är viktiga för bolaget, Hållbara fastigheter då frågor om minskad 

energianvändning är prioriterade för bolaget samt Hållbara medarbetare som har 

inneburit en omorganisering till tre nya affärsområden.  

Ansvarsfulla affärer 

Hufvudstaden har en uppförandekod för att visa sitt engagemang och ansvarstagande 

mot interna och externa intressenter. Uppförandekoden upprättades för att belysa 

bolagets intressenter om sina värderingar samt beskriva sin syn på etiska, sociala och 
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miljömässiga aspekter. Uppförandekoden bifogas i alla större avtal och kontrakt bolaget 

gör.  

Kundrelationer 

Kvalitet, hög kundservice och långsiktiga kundrelationer är viktiga aspekter för bolaget. 

Hufvudstaden lägger vikt på kundnöjdhet och gröna hyresavtal för att bidra till 

utvecklingen av sitt miljöarbete. Kundnöjdheten har bolaget de senaste åren mätt genom 

fastighetsbarometern, branschens Nöjd Kund-undersökning för kontorshyresgäster där 

de har placerat sig bland de tre främsta sedan undersökningens start år 1997. Gröna 

hyresavtal skapar förutsättning för minskad energianvändning.  

Hållbara fastigheter 

Prioriterade frågor för Hufvudstaden är att minska energianvändning och 

klimatpåverkan. Under året 2017 har Hufvudstaden genomfört ett antal projekt som 

syftar till att energieffektivisera fastighetsbeståndet för att på så sätt minska 

energianvändningen. Sedan år 2010 har energianvändningen minskat med 24 procent. 

Bolagets mål är att minska totala mängden utfall samt att allt som går återvinns eller 

återanvänds.  

Hållbara medarbetare 

Under år 2017 genomförde bolaget en omorganisation som innebar att den operativa 

verksamheten delades in i tre nya affärsområden. Vid omorganiseringen gjordes ett 

antal nyanställningar samt flera utvecklingsprojekt. Detta bidrog till ytterligare 

rekrytering för att hantera merparten av sin verksamhet i egen regi. Hufvudstadens 

ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare. De mäter attraktiviteten genom 

Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex. Bolaget värnar om god arbetsmiljö och 

friska medarbetare. De följer mångfaldspolicy och de strävar efter att behålla och 

utveckla sina egna medarbetare.  

Årsredovisning 2016 

Hufvudstaden (2017) följde GRI version G4 nivå Core, vilket de fortsatte att följa i 

hållbarhetsrapporten för år 2017. Lika som i år 2017 hållbarhetsrapportering följer de 

principerna i FN:s Global Compact. Bolagets väsentlighetsanalys bestod i 

årsredovisningen för 2016 av samma fokusområden som i årsredovisningen för 2017.  
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Intervju med Karl-Johan Wall 

Karl-Johan Walls befattning är hållbarhetschef. Hufvudstaden följer riktlinjerna för GRI 

sedan år 2011, och hållbarhetsrapporten är integrerad med årsredovisningen sedan dess. 

Han anser att ett stort noterat bolag, som Hufvudstaden, bör upprätta en 

hållbarhetsrapport och det var anledningen till att de började hållbarhetsrapportera.  

Enligt Wall riktar bolaget hållbarhetsrapporten främst till sina externa intressenter. 

Fastighetsbolaget främsta intressenter är aktieägare och investerare förklarar han. För att 

göra intressenterna nöjda behöver bolaget anpassa sin hållbarhetsrapportering efter 

deras önskemål. Bolaget har hållbarhetsrapporterat under en längre period, och därför 

utvecklat sitt sätt att utforma och strukturera sin hållbarhetsrapport för att anpassa till 

intressenternas intressen. Wall förklarar att det nya lagkravet inte har förändrat bolagets 

sätt att hållbarhetsrapportera. Han menar istället att det är samhället som har utvecklats 

och därför har förändringar skett inom hållbarhetsarbetet. Wall anser att bolagen idag 

har ett större ansvar än vad de hade för cirka fem år sedan, därför är det viktigare för 

bolagen att upprätta en hållbarhetsrapport. Allt fler intressenter kräver även att bolagen 

hållbarhetsrapporterar menar han. Inför år 2017 har bolaget utvecklat området risk, 

genom att tydligare redovisa risker inom bolaget men även vad verksamheten genererar 

för risker och vad konsekvenserna av dessa kan bli. 

4.2 Lejonfastigheter  

Lejonfastigheter (2018) är ett kommunägt fastighetsbolag i Linköping som förvaltar, 

äger och hyr ut fastigheter till offentliga verksamheter. Det kommunägda bolaget består 

av ett 70-tal medarbetare och arbetar tillsammans för långsiktig hållbar utveckling. 

Lejonfastigheter beskriver sig själva som ett ansvarsfullt bolag. Lejonfastigheter anger 

på sin hemsida: 

 

Hållbarhet för Lejonfastigheter är att vara en ansvarsfull arbetsgivare, 

fastighetsägare, byggherre och samhällsaktör (Lejonfastigheter, 2018).   

 

Bolaget redovisar sin hållbarhetsrapport enligt GRI Standards nivå Core. 

Lejonfastigheter följer ramverket FN Global Compact utifrån principerna mänskliga 

rättigheter, arbetsmiljö, miljö samt antikorruption. Bolaget har upprättat en ansvarskod 
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för att bolaget tillsammans med sina leverantörer ska arbeta för att uppnå en hållbar 

leverantörskedja. Lejonfastigheters ansvarskod är framtagen utifrån FN:s allmänna 

förklaring av de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner samt FN:s Global 

Compact. Utifrån lagstiftning samt ägardirektiv har Lejonfastigheter beslutat om en 

hållbarhetspolicy bestående av strategiska och operativa mål. Lejonfastigheter har valt 

att välja ut hållbarhetsfrågor utifrån en väsentlighetsanalys som består av framförallt 

miljöfrågor men även sociala samt ekonomiska aspekter enligt the triple-bottom-line. 

Hållbart leverantörsled  

Lejonfastigheter är det första kommunägda bolaget i Linköping som har infört en 

ansvarskod för leverantörer. Ansvarskoden grundas på ILO:s kärnkonventioner om 

mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga 

rättigheterna, FN:s Global Compact. De arbetar med en hållbar leveranskedja, där de 

ska ha en bra arbetsmiljö, ställer krav på korrekta arbetsvillkor, antikorruption samt 

miljöhänsyn. Genom detta tar bolaget ett kliv mot ansvarsfullt företagande och 

allvarliga risker minskas såsom oskäliga arbetsförhållanden och korruption, arbets- och 

miljöskador.  

Tryggare miljöer  

Bolagets trygghetsarbete handlar om allt från hur de bygger sina fastigheter till tekniska 

installationer, såsom lås, larm och belysning. Arbetet riktar sig inte endast till sina 

kunder och verksamhet i sina fastigheter, utan också till Linköpings kommuninvånare 

och besökare i staden.  

Giftfria miljöer  

Genom att bolaget noggrant väljer material i samband med ny- och ombyggnation, 

skapar de sunda, trygga och hälsosamma miljöer för alla som vistas i deras fastigheter. 

En prioriterad fråga för bolaget är sunda miljöer för barn. Eftersom barn är extra 

känsliga för att tillbringa tid i miljöer där farliga kemikalier som till exempel 

hormonstörande ämnen finns. Bolaget arbetar tillsammans med Linköpings kommun 

med ett projekt som heter En giftfri förskola.  
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Energieffektivisering  

Ett av hållbarhetsmålen som bolaget har är att vara ett klimatneutralt bolag år 2025. För 

att bolaget ska uppnå målet innebär det att bolaget ska minska sin energianvändning 

med 20 procent fram till år 2025. De arbetar med kortsiktiga energimål vilket innebär en 

procentuell besparing av energi, år 2017 var målet att spara 2,5 procent av sin 

energianvändning jämfört med 2016 års energianvändning.  

Attraktiv arbetsgivare  

Eftersom bolaget är kommunalägt ska de enligt sitt ägardirektiv ta ett ökat 

samhällsansvar, för att bidra till integrationen samt sysselsättningen i Linköpings 

kommun. Bolaget bidrar med att ge ingång till arbetslivet för dem som står långt från 

arbetsmarknaden samt ungdomarna. 

Årsredovisning 2016 

I Lejonfastigheters (2017) årsredovisning för år 2016 har de tagit beslut om en 

hållbarhetspolicy utifrån lagstiftning samt ägardirektiv. Linköpings kommun som är 

Lejonfastigheters ägare har under året 2016 lagt större vikt vid hållbarhetsfrågor. 

Bolaget har formulerat nya strategiska mål under året för att bidra till ett koldioxid-

neutralt Linköping år 2025 samt ett mål inom social hållbarhet genom motiverad 

medarbetar-index. Hur bolaget har presenterat sitt hållbarhetsarbete skiljer sig mellan 

2016 och 2017. I årsredovisningen för 2016 redogör bolaget att de arbetar med 

hållbarhet samt ovanstående fokusmål. År 2017 tillförde bolaget ett nytt kapitel i deras 

årsredovisning vid namn Hållbarhetsredovisning. I årsredovisningen 2017 har bolaget 

utvecklat sin redovisning baserat på 6 kap 12 § ÅRL av hållbarhet. Informationen kring 

bolagets ställning och resultat för varje hållbarhetsfråga har blivit mer tydlig och 

omfattande än tidigare år.  

Intervju med Maria Widfeldt 

Maria Widfeldt har arbetat som hållbarhetschef i två år på Lejonfastigheter. År 2017 är 

det första året bolaget redovisar enligt GRI:s riktlinjer samt det nya tillägget i ÅRL. 

Tidigare år har bolaget endast redovisat hållbarhetsfrågor de arbetat med. År 2017 

gjordes en väsentlighetsanalys som blev grunden för bolagets första sammanställda 
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hållbarhetsrapport enligt det nya lagkravets kriterier samt GRI Standards. Bolaget har 

redovisat hållbarhetsfrågor tidigare på grund av ett krav från Lejonfastigheters 

ägardirektiv, Linköpings kommun. Det nya lagkravet i ÅRL har påverkat bolaget så att 

de har upprättat sin första hållbarhetsrapport i årsredovisningen för år 2017. En markant 

förändring Lejonfastigheter har gjort i sin årsredovisning för år 2017 jämfört med 

tidigare år, var att de nu har lagt till ett eget kapitel enligt sin egen företagskarta där de 

beskriver bolagets hållbarhetspolicy som vidare klyvs i sitt hållbarhetsmål.  

 

Widfeldt förklarar att de skriver sin hållbarhetsrapport för både interna och externa 

användare. Vidare förklarar hon vikten av att medarbetarna förstår bolagets struktur och 

hur de jobbar för sina kunder och bolaget vill att medarbetarna ska känna att de arbetar i 

ett bolag som tar ansvar för hållbarhetsfrågor. En annan motivationskraft för bolagets 

hållbarhetsarbete är betydelsen av att småbarn på skolor, som de hyr ut lokaler till, får 

chansen att växa upp i bra och hållbara miljöer. Lejonfastigheter anser det viktigt att de 

levererar bra och tydliga hållbarhetsrapporter för sina externa intressenter. Widfeldt 

förklarar att hon i framtiden önskar att de ska utvecklas i sitt sätt att redovisa hållbarhet, 

så att de finansiella samt icke-finansiella delarna i årsredovisningen redovisas på samma 

tydliga samt strukturerade vis. Vidare beskriver hon vikten av att koppla alla väsentliga 

frågor i bolaget till risker och affärer för att skapa långsiktighet. Korruption är ett av 

branschens problem. På grund av den bostadsbrist som råder idag behöver 

fastighetsbranschen tillsammans arbeta med detta för att motverka exempelvis mutor 

som är den tydligaste formen av korruption inom branschen enligt Widfeldt. För att 

underlätta detta anser hon att riktlinjerna för hållbarhetsrapportering borde vara 

striktare, i likhet med de finansiella delarna.   

 

Det nya lagkravet har påverkat Lejonfastigheters hållbarhetsarbete från år 2017 jämfört 

med 2016 då de upprättade en hållbarhetsrapport för första gången år 2017. Inför året 

2017 fokuserade bolaget mer på sin leverantörskedja då ÅRL påtalar väsentligheten om 

detta. Bolaget anser att det nya lagkravet varit ett bra stöd i sitt arbete för att framställa 

sin första hållbarhetsrapport. Bolagets värderingar har varit oförändrade under ett flertal 

år och har inte förändrats efter det nya lagkravet trädde i kraft.  
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Det nya lagkravet har gjort att bolagets ledningsnivå valt att prioritera hållbarhet mer än 

tidigare och fokuserat på att även göra alla medarbetare medvetna om bland annat 

bolagets hållbarhetsrisker. Widfeldt betonade att det nya lagkravet kom rätt i tiden, då 

det skapat en tyngd åt frågorna som hon beskrev det. Bolagen som har kommit långt i 

sitt hållbarhetsarbete har nu fått en lag att stödja sig mot. Bolag som inte gjort någon 

hållbarhetsrapport innan blir nu tvingade, det nya lagkravet genererar positiva fördelar 

för samtliga bolag menar Widfeldt.  

4.3 Specialfastigheter 

Specialfastigheter Sverige AB (2018) ägs helt av svenska staten och förvaltas genom 

Finansdepartementet. Bolaget grundades år 1997 och har idag ungefär 140 medarbetare 

över hela landet. De har ett delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm, där 

ledningen och administration finns. De har även kontor i Sundsvall, Örebro, Göteborg 

och Lund. Organisationen grundas på fyra tydliga affärsområden, som speglar den 

kundstruktur de har, och dessa är: kriminalvård, försvar och rättsväsende, 

institutionsvård och övriga specialverksamheter. 

 

Bolaget följer riktlinjerna GRI Standards nivå Core för sin hållbarhetsrapportering, 

dessutom tillämpar de GRI:s sektorspecifika tillägg för Bygg och Fastighet. Allt som de 

gör ska genomsyras med hållbarhet. Genom att bedriva verksamheten på ett socialt, 

miljömässigt samt ekonomiskt hållbart sätt vill både de och staten att bolaget ska vara 

ett föredöme för andra bolag. Med ett socialt ansvar menar de bland annat att alla 

medarbetare ansvarar för att arbeta emot korruption. Bolaget beskriver att de som 

fastighetsbolag har ett miljöansvar eftersom en fastighet påverkar miljön under hela 

fastighetens livscykel. Genom ett ekonomiskt ansvar ska de hjälpa sina kunder att 

minska statens totalkostnad. För att skapa en hållbar kedja krävs det att bolaget ställer 

krav på sina leverantörer och därför har ansvar för bolagets leverantörer blivit ett av 

deras fokusområden.  

Socialt ansvar 

Genom en god affärsetik ska de bevara hög trovärdighet, både inom bolaget och mot 

sina intressenter. Alla medarbetare ska ta ansvar för ett handlande som arbetar emot 

korruption. Bolaget utvecklas och blir starkare genom mångfald. Specialfastigheters 



33 

 

jämställdhetsarbete syftar till att generera samma möjligheter och rättigheter för 

befintliga samt möjliga medarbetare i frågor gällande arbete, anställning- och 

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Fastigheter ska vara utformande så att det 

stödjer sina kunders samhällsviktiga verksamheter med hänsyn till säkerhet och god 

arbetsmiljö. 

Miljöansvar 

En fastighet har effekt på miljön under hela sin livscykel, från projektering och 

produktion till förvaltning, ombyggnad samt rivning. Därför anser de att det är viktigt 

att de tänker långsiktigt i alla delar inom sin verksamhet. För att minska sin 

miljöbelastning arbetar de målmedvetet och strukturerat. De arbetar tillsammans med 

sina kunder och övriga intressenter för att minska utsläpp av koldioxid och förbrukning 

av ändliga resurser samt för ökad energieffektivisering.   

 

Specialfastigheters energi- och miljöarbete grundar sig på FN:s globala mål för hållbar 

utveckling, Global Compact. Av dessa långsiktiga mål har de valt att fokusera främst på 

fem av målen, hållbar energi för alla, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa 

klimatförändringen, ekosystem och biologisk mångfald, genomförande och globalt 

partnerskap. För att de långsiktiga energi- och miljömålen ska bli uppnådda krävs det 

flera insatser inom olika områden. För att Specialfastigheter ska uppnå målen ska de 

bland annat se till att sina byggnader är certifierbara i ett miljöklassningssystem, avfallet 

som kommer från bolagets verksamhet i första hand återanvändas eller återvinnas och 

att biologisk mångfald och ekologisk kompensation hanteras för den mark som är tagen 

i anspråk för sina fastigheter. 

Ekonomiskt ansvar 

Under ett långsiktigt perspektiv vill de skapa ett värde för sin ägare, sina kunder och de 

övriga intressenterna. Med hjälp av fastigheterna vill de hjälpa sina kunders verksamhet 

med målsättningen att minska statens totalkostnader över tid. För att skapa en trygghet 

för sina hyresgäster fokuserar de på nära och långsiktiga relationer.  

Ansvar för leverantörer 

Specialfastigheters ansvarskod bygger på FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga 

rättigheterna, FN:s Global Compact, samt ILO:s kärnkonventioner om mänskliga 
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rättigheter i arbetslivet. Ansvarskoden kan ses som vägledning hur de ska styra och 

reglera det långsiktiga relationerna med leverantörerna. Specialfastigheter tar ett kliv 

mot ett ansvarsfullt företagande genom att varje leverantör ställer krav på sina 

leverantörer, på så vis skapas en hållbar kedja. Tack vare detta minimeras allvarliga 

risker, såsom miljö- och arbetsskador, korruption och diskriminering. Vilket bidrar till 

en trygghet för alla parter.  

Årsredovisning 2016 

I årsredovisningen för år 2016 har Specialfastigheter (2017) inkluderat sin 

hållbarhetsrapport. De är anslutna till FN:s Globala Compact, Regeringens initiativ 

Fossilfritt Sverige, följer FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt ILO:s 

kärnkonventioner. Bolaget har valt att presentera några av FN:s hållbarhetsmål samt att 

redovisa enligt GRI G4. Under år 2016 utvecklade bolaget sin affärsmodell genom att 

forma ett visst antal nya funktioner för att säkra och kontrollera arbetsfördelningen samt 

bemanningen i bolaget. En skillnad från hållbarhetsrapporterna mellan 2016 till 2017 är 

att Specialfastigheter bytt till GRI Standards.  

Intervju med Kajsa Marsk Rives  

Kajsa Marsk Rives arbetar som hållbarhetsstrateg, det är en ny tjänst som 

Specialfastigheter har tillsatt för året 2018. Bolaget började hållbarhetsrapportera år 

2008 efter ett initiativ som Maud Olofsson tog. Detta initiativ innebar att alla statliga 

bolag skulle upprätta en hållbarhetsrapportering samt följa GRI:s riktlinjer berättar hon.  

Marsk Rives förklarar att de upprättar en hållbarhetsrapport främst för ägarna, men även 

för kunderna samt investerarna. Hon menar att investerare anser att det är viktigare idag 

att granska bolagens hållbarhetsarbete än vad det var för några år sedan. Hon betraktar 

att hållbarhetsrapportering är betydelsefullt för medarbetarna, då det skapar en stolthet 

hos dem att arbeta för ett hållbart bolag. Kravet från Regeringen samt det nya lagkravet 

vid årsskiftet till 2017 är ett användbart verktyg för bolagen, så att de kan följa upp sitt 

eget arbete och verksamhet år efter år.  

Specialfastigheters hållbarhetsrapportering baseras främst på en väsentlighetsanalys 

som gjordes år 2015. Under år 2017 etablerade Specialfastigheter två nya väsentliga 

hållbarhetsområden med tillhörande indikatorer. Marsk Rives förklarar att det nya 
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kravet har gjort att bolaget utvecklat riskfrågan. Specialfastigheters anledningar för att 

arbeta aktivt med riskanalyser är: 

 Säkerhet för medarbetare och miljö 

 Lagstiftning 

 Kunder och leverantörer ställer krav  

 Ekonomiska skäl  

 Undvika badwill 

Ändringen som Specialfastigheter har gjort är att de år 2017 gjorde en riskbedömning 

både utåt sett men även inifrån och ut som hon förklarar det. Specialfastigheter har inför 

årsredovisningen 2017 infört ett riskavsnitt kopplat till sin leverantörskedja för att leva 

upp till 6 kap 12 § 4-5 p ÅRL (SFS 2016:947), som handlar om att bolaget förväntas att 

redovisa väsentliga risker samt hur bolaget hanterar riskerna.  

4.4 Wallenstam 

Wallenstam (2018) grundades av Lennart Wallenstam år 1944 i Göteborg. De bygger, 

utvecklar och förvaltar fastigheter i framför allt storstadsregionerna. Bolaget har år 2017 

cirka 250 anställda. År 2017 är de noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. 

 

Bolaget tillämpar GRI, G4 nivå Core, och hållbarhetsrapporteringen publiceras årligen 

som en del av årsredovisningen. De har sedan år 2006 redovisat sitt hållbarhetsarbete. 

År 2010 började bolaget att hållbarhetsrapportera enligt GRI:s riktlinjer. En långsiktig 

hållbarhet för bolag och människor är något som bolaget verkar för. De arbetar aktivt 

med handlingsplaner för att minska miljöbelastningen. Att minska sin egen 

energiförbrukning samt att de är självförsörjande på grön el genom en egen produktion 

är något de strävar efter. Bolaget har riktat in sig på tre huvudområden och dessa är: 

Social hållbarhet nås genom att både medarbetare och kunder tar ett aktivt socialt 

ansvar, Miljömässig hållbarhet där de vill minska miljöbelastningen i sina fastigheter 

samt Ekonomisk hållbarhet fås genom att de har investeringar över tid och långsiktiga 

planer.  
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Social hållbarhet 

Bolaget tar ett aktivt socialt ansvar genom att hjälpa till att skapa ett bättre samhälle 

samt att visa respekt för individen, sina kunder och medarbetare. Bolaget stödjer utsatta 

grupper samt bidrar till en aktiv fritid och ungdomsverksamhet. Wallenstam har en 

uppförandepolicy, som utgår från verksamhetens kärnvärden utveckling, respekt och 

engagemang. Detta ska ligga till grund för bolagets agerade inför, kunder, hyresgäster, 

medarbetare och andra intressenter.  

Miljömässig hållbarhet 

Bolaget strävar efter en långsiktigt miljömässig hållbarhet och ska reducera 

miljöbelastningen i sina fastigheter. De vill vara självförsörjande på förnybar el genom 

egen elproduktion. På grund av en affärsmässigt miljöeffektiv förvaltning samt 

byggnation förbättrar de ständigt sina produkter och tjänster.  

Ekonomisk hållbarhet 

För att möta omvärldens krav har bolaget en god affärsutveckling, optimal 

kapitalstruktur och en flexibel organisation. De formar ett värde för sina kunder, 

samhället och för sin verksamhet genom en lönsam utveckling av fastigheter på rätt 

tillväxtmarknad. Genom att de har långsiktiga planer och investeringar över tid skapas 

även tillförlitliga arbetstillfällen i förvaltning samt produktion.  

Årsredovisning 2016 

Wallenstam (2017) hållbarhetsrapporterade innan det nya lagkravet trädde i kraft. Från 

2016 till 2017 har bolagets syn på hållbarhet samt fokusområden inte förändrats. I 

bolagets årsredovisning för år 2016 beskrivs uppförandepolicyn samt de väsentliga 

hållbarhetsfrågorna. Bolaget upprättade sin hållbarhetsrapport år 2016 utifrån GRI G4 

nivå Core.  

Intervju med Sara Abrahamsson Carlson 

Sara Abrahamsson Carlson arbetar på marknads- och informationsavdelningen, där hon 

bland annat har som uppgift att bearbeta årsredovisningen. Hon berättar att Wallenstam 

började hållbarhetsrapportera redan år 2006 och de har följt GRI:s riktlinjer sedan år 

2010, då de även började integrera hållbarhetsrapporten med årsredovisningen. Bolaget 
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ansåg det relevant att visa sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen eftersom att 

hållbarhet är en stor del av hur bolaget arbetar.  

 

Bolagets hållbarhetsrapport är främst till för sina externa intressenter, men har också 

stor betydelse internt förklarar Abrahamsson Carlson. Hon beskriver att de har fått 

formulerat samt utvecklat hur de står i frågan gällande mänskliga rättigheter efter det 

nya lagkravet trädde i kraft. Det har varit en svårighet att förstå och tolka vad som krävs 

av det nya lagkravet gällande själva formen för hållbarhetsrapporten, hon menar även 

att revisorerna haft problem med detta. Därför har det största problemet efter nya 

lagkravet för dem varit strukturen samt formalia, medan merparten av innehållet funnits 

på plats sedan tidigare. Hon poängterar också att det är samhället och utvecklingen som 

har gått framåt och det är därför fler bolag vill upprätta en hållbarhetsrapport. 

Abrahamsson Carlson berättar också att de arbetar med att strukturera om sin 

hållbarhetsrapportering, men att detta inte beror på nya lagkravet utan att samhället 

främjar en hållbar utveckling.  

4.5 Wihlborgs 

Wihlborgs (2018) är ett bolag som bildades år 1924. De erbjuder kommersiella lokaler 

till organisationer och bolag i Öresundsregionen. Bolaget bestod av 149 anställda år 

2017. Wihlborgs Fastigheter AB noterades år 2005 på Stockholmsbörsens O-lista. År 

2017 är aktien noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Wihlborgs förklarar sin 

affärsidé som ”med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen, äga, 

förvalta i egen regi och utveckla kommersiella fastigheter” (Wihlborgs, 2018). 

 

Sedan år 2011 har Wihlborgs redovisat sitt hållbarhetsarbete enligt GRI. 

Årsredovisningen tillsammans med en GRI-bilaga utgör Wihlborgs 

hållbarhetsrapportering för år 2017. Huvuddelen av uppgifterna inom 

hållbarhetsområdet redovisas i årsredovisningen, och GRI-bilagan kompletterar med 

ytterligare upplysningar kring aspekternas påverkan, avgränsningar, utdelning samt 

styrning. I hållbarhetsrapporten för år 2017 redovisar Wihlborgs enligt GRI Standards 

nivå Core. Wihlborgs långsiktiga hållbarhetsmål är att agera för en långsiktig 

hållbarhetsutveckling av bolag och region. Miljövisionen för år 2020 är att Wihlborgs 

ska växa med en minskad miljöpåverkan. Wihlborgs har undertecknat Wihlborgs FN:n 
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Global Compact, vilket innebär att bolaget har åtagit sig ansvar att inkorporera Global 

Compacts principer i sin företagsstrategi samt att arbeta för att principerna blir en del av 

den dagliga företagskulturen. Bolagets val av hållbarhetsaspekter grundar de på 

feedback de har fått under årets gång genom intressentdialoger och på sina egna 

bedömningar. Deras hållbarhetsrapportering är upprättad utefter ett egenframställt 

ramverk bestående av fyra områden: Hållbara fastigheter där vikt läggs på 

miljöcertifierade byggnader, energianvändning och klimatpåverkan. Ansvarsfulla 

affärer, där de anser att det är viktigt att sitt varumärke ska stå för sunda värden. 

Attraktiv arbetsgivare, de har en vision att de ska vara branschens bästa arbetsplats år 

2020. Engagemang för regionen och samhälle, där de fokuserar på de två aspekterna 

lokala investeringar och inköp samt socialt engagemang. Inom varje område 

sammanställer Wihlborgs väsentliga aspekter utifrån fyra rubriker bestående av: 

Beskrivning och avgränsning, styrning, risker samt uppföljning.  

Hållbara fastigheter 

I arbetet med hållbara fastigheter läggs störst vikt på tre aspekter: miljöcertifierade 

byggnader, energianvändning och klimatpåverkan. Under år 2016 genomfördes en 

dialog med Wihlborgs intressenter som ledde fram till ett ökat arbete med 

hållbarhetsfrågor och mer källsortering, energieffektivisering, miljöcertifiering samt 

gröna hyresavtal för att bidra till en bättre miljö. Vidare under år 2017 gjordes fortsatt 

arbete som ledde fram till att bolaget nu även rapporter GRI-aspekterna 308 

Miljöpåverkan hos leverantörer och 414 Sociala förhållanden hos leverantörer. I 

bolagets GRI-bilaga för år 2017 framgår det att bolaget arbetar aktivt för att minska 

energiförbrukningen i sina fastigheter vilket man kan se att de har lyckats med totalt sätt 

från år 2016 till 2017.  

Ansvarsfulla affärer 

För Wihlborgs är det viktigt att sitt varumärke ska stå för sunda värden. De engagerar 

sig i samhällsutvecklingen och arbetar aktivt med hållbarhetsområdets olika delar. 

Bolaget har en tydlig affärsmodell för tillväxt vilket har resulterat i att de är ledande och 

ett av de mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen.  
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Attraktiva arbetsgivare 

Wihlborgs vision är att vara den bästa arbetsplatsen i sin bransch år 2020. Bolagets plan 

för att nå dit är att arbeta för ett hållbarhetsarbetsklimat vilket innefattar arbetsmiljö, 

hälsa och säkerhet. Vidare arbetar de med utveckling av individ och team i form av 

kompetensutveckling samt inkludering som innefattar mångfald och jämställdhet. 

Bolaget arbetar också med medarbetarsamtal för att bidra till utveckling då Wihlborgs 

även anser att det är viktigt att ge män och kvinnor samma möjlighet till utveckling. 

Under år 2017 hade 98 procent av de tillsvidareanställda haft denna typ av 

medarbetarsamtal.  

Engagemang för regionen och samhället 

Inom detta område fokuserar bolaget på två olika aspekter bestående av lokala 

investeringar och inköp samt socialt engagemang. Wihlborgs lägger vikt på att i första 

hand arbeta med lokala leverantörer för att gynna lokal affärsverksamhet och bidra till 

utveckling av näringsliv och bolag i regionen. För Wihlborgs är det viktigt med socialt 

fungerande städer och levande statsmiljöer för att skapa hållbar utveckling för både 

bolag och individer. Genom stöd och sponsring bidar bolaget till ökade möjligheter för 

jobb och utbildning samt för att gynna mångfald och jämlikhet.  

Årsredovisning 2016 

I årsredovisningen för år 2016 förklarar Wihlborgs (2017) i korthet sitt hållbarhetsarbete 

enligt ”miljövisionen för 2020 är att Wihlborgs ska fortsätta att växa med minskad 

miljöpåverkan” (Wihlborgs, 2017). I årsredovisningen för 2017 presenterar bolaget på 

samma sätt i korthet att ”Wihlborgs ska agera för en långsiktig hållbar utveckling av 

företaget och regionen. Miljövisionen för 2020 är att vi ska fortsätta att växa, med 

minskad miljöpåverkan” (Wihlborgs, 2017). Hållbarhetsmålet mellan 2017 och 2016 

liknar varandra mycket, skillnaden är att i år 2017 har de valt att utveckla och betona 

bolagets syn på långsiktighet. År 2016 var första året Wihlborgs rapporterade sitt 

hållbarhetsarbete i årsredovisningen. De har även precis som i år 2017 en 

kompletterande bilaga till årsredovisningen med ytterligare uppgifter om bolagets 

hållbarhetsområden samt uppgifter som inte nämns i årsredovisningen. År 2016 

redovisar Wihlborgs enligt nivån GRI G4 Core samt förklarar sitt arbete med 

principerna enligt Global Compact. Bolaget har även valt ut aspekter och specifika 
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indikatorer i hållbarhetsrapporten för år 2016 bestående av: ansvarsfulla affärer, 

hållbara fastigheter samt attraktiv arbetsgivare. 

Intervju med Anna Nambord 

Anna Nambord arbetar med både HR- och hållbarhetsfrågor i Wihlborgs 

koncernledning. Hon förklarar att Wihlborgs har arbetat med hållbarhetsrapportering 

sedan år 2011 och att bolaget under de första åren har presenterat sitt hållbarhetsarbete 

som ett fristående dokument enligt GRI:s riktlinjer. De två senaste åren har de integrerat 

hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. I samband med en certifiering av byggnader 

började bolaget att redovisa sitt hållbarhetsarbete år 2011. Betydelsen av att 

hållbarhetsrapportera har gett bolaget en betydelsefull kvalitetsstämpel samt visar 

externa parter hur Wilhborgs arbetar på ett bredare plan förklarar Nambord. Bolaget 

gjorde år 2014 en väsentlighetsanalys där de tog fram de fyra fokusområdena som de 

även har kvar i hållbarhetsrapporten för år 2017.  

 

Nambord förklarar att de huvudsakligen skriver sin hållbarhetsrapport för sina externa 

intressenter men att de även jobbar med intern hållbarhet. Vid frågan om det nya 

lagkravet medfört några förändringar i bolagets hållbarhetsarbete svarade Nambord att 

det nya lagkravet inte hade medfört några större förändringar i bolagets 

hållbarhetsarbete. Kravet baseras på en mininivå och Wihlborgs har kommit betydligt 

längre i sitt hållbarhetsarbete. Då det nya lagkravet trädde i kraft tog Wihlborgs in en 

extern konsult för att säkerställa att samtliga delar inom det nya lagkravet fanns med. 

Bolagets värderingar efter det nya lagkravet har inte förändrats. Nambord förklarar dock 

att lagkravet har gjort att hållbarhet har spridit sig till alla olika nivåer inom bolaget och 

skapat en större medvetenhet internt kring hållbarhetsfrågor samt bolagets sätt att arbeta 

med hållbarhet.  

 

Wihlborgs har inför hållbarhetsrapportering år 2017 tagit hjälp av den externa konsulten 

för att skapa en tydligare struktur i bolagets hållbarhetsrapport samt för att bli mer 

systematiska. Bolaget har utvecklat och förtydligat sin riskanalys samt gått över från 

GRI-standarden G4 till Standards inför år 2017. Nambord betonar att det nya lagkravet 

driver samhällets syn på hållbarhet i en positiv riktning. Trots att fastighetsbranschen 

länge har arbetat med hållbarhetsfrågor har det nya lagkravet om 
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hållbarhetsrapportering hjälpt till att visa på vad branschen faktiskt gör för att främja 

hållbar utveckling. Påvisa att branschen arbetar långsiktigt samt att de arbetar med 

hållbarhet för att kompensera för alla resurser, framförallt den stora arean mark, de 

använder. Hon betonar även att samhället har utvecklat ett allt större fokus på hållbarhet 

och vilket skapar krav på bolagen att de följer med i samma utvecklingstakt.  

4.6 Akademiska Hus  

Akademiska Hus (2018) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar samt förvaltar 

fastigheter för universitet samt högskolor med fokus på utbildnings- och 

forskningsverksamhet. Bolaget är statligt ägt och finns över hela Sverige. Akademiska 

Hus presenterar sitt hållbarhetsarbete i sin årsredovisning samt redovisar enligt GRI G4 

nivå Core och GRI:s sektortillägg för Bygg och Fastighet. Deras mål är att bidra till att 

stärka landet som kunskapsnation samt att skapa långsiktigt hållbara värden för sina 

ägare, kunder och övriga intressenter. De kopplar sin målsättning till FN:s globala mål 

samt stödjer FN:s Global Compact sedan år 2013. Därmed tar de ställning till de tio 

principerna som baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO, OECD:s 

riktlinjer samt Rio-deklarationen. Akademiska Hus följer den lagstadgade 

hållbarhetsrapporteringen enligt kap 6 ÅRL (SFS 1995:1554). Bolaget har arbetat med 

hållbarhetsfrågor i cirka tjugo år. De har infört styrkort för att uppnå sina mål som 

innefattar fyra fokusområden: Socialt ansvarstagande där stor vikt ligger på att öka 

integration samt mångfald, Medarbetare där de arbetar för en god arbetsmiljö och en 

olycksfri arbetsplats, Miljö med fokus på att bolaget ska minska miljöpåverkan, 

Ekonomi där bolagets finansiella mål har upprättas samt Etik som beskriver bolagets 

krav på hållbart företagande. 

Socialt ansvarstagande  

Bolaget samarbetar med ett socialt bolag vid namn ”Mitt Liv” som arbetar för att öka 

integrationen och mångfald på den svenska arbetsmarknaden. Akademiska Hus har 

infört avtalsdagar för att öka flexibiliteten i bolaget.  

Medarbetare 

Ett hållbarhetsmål som bolaget beslutade om år 2017 var att arbeta för en helt olycksfri 

arbetsplats och detta är bolagets viktigaste sociala hållbarhetsmål enligt dem själva. 



42 

 

Akademiska Hus sätter stort värde på sina anställda då de erbjuder utvecklingsplaner för 

samtliga av de 466 anställda. Bolaget har år 2017 infört in uppförandekod samt en 

inköpspolicy för att stötta sina medarbetare.  

Miljö 

För Akademiska Hus är det viktigaste hållbarhetsmålet att minska andelen energi med 

50 procent fram till år 2025. De lägger stor vikt på energieffektiviseringar samt 

klimatoptimering för att minska miljöpåverkan.  

Ekonomi 

Ekonomisk hållbarhet är ett viktigt mål för Akademiska Hus och de finansiella målen är 

upprättade för att ge bolaget en hög avkastning av eget kapital, hög tillväxtkapacitet 

samt finansiell stabilitet.  

Etik 

Bolaget strävar efter att alla affärsrelationer ska fullgöras av god etik. De ställer krav på 

hållbart företagande på samtliga av bolagets samarbetspartners och leverantörer utifrån 

FN:s Global Compact.  

Årsredovisning 2016 

Då Akademiska Hus (2017) är ett statligt ägt bolag redovisade de efter lagkravet år 

2008 efter GRI:s riktlinjer. Bolaget arbetade år 2016 med hållbarhet samt upprättade en 

hållbarhetsrapport enligt GRI G4 nivå Core. De har inte gjort några väsentliga 

förändringar i bolaget hållbarhetsrapport mellan 2016 och 2017 trots det nya lagkravet. 

4.7 Akelius 

Akelius (2018) är ett bolag som köper, uppgraderar, utvecklar och förvaltar 

bostadsfastigheter i flera storstäder i världen. Bolaget bildades år 1994 då de förvaltade 

sina första fastigheter och består av 876 anställda år 2017. År 2017 är första året Akelius 

presenterar en hållbarhetsrapport. De förklarar att sitt hållbarhetsarbete ska ge tydliga 

resultat samt att arbetet ska vara integrerat i hela bolaget. Bolagets hållbarhetsrapport 

har sin utgångspunkt från en väsentlighetsanalys som gjordes år 2017. Styrelsen tog 

fram år 2017 en uppförandekod utifrån väsentlighetsanalysens resultat som innefattar 
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principer som gäller för alla i verksamheten. Utifrån väsentlighetsrapportens resultat 

skapades följande fem fokusområden: Miljöfaktorer där de arbetar med långsiktiga mål 

för att skydda miljön. Personal där de har satt upp olika mål gällande personalen. 

Socialt och ekonomiskt ansvarstagande där de bland annat fokuserar på ansvarstrygghet. 

I bolagets uppförandekod nämns exempelvis mänskliga rättigheter och antikorruption. 

Leverantörerna ska även följa en uppförandekod som bolaget har upprättat.  

Miljöfaktorer  

Akelius arbetar med långsiktiga mål för att skydda miljön. Två prioriterade mål bolaget 

har är att se till att lagar följs och att verksamheten fortsätter att reducera sin 

miljöpåverkan genom att hålla nere förbrukning av energi, vatten, kemikalier samt 

skadliga material. Inför år 2020 är målet att Akelius ska ha minskat sin energi- och 

vattenförbrukning med 10 procent.  

Personal 

I Akelius hållbarhetsarbete för sina interna har de upprättat mål gällande personalen. 

Målet innebär att sjukfrånvaron ska vara under två procent, personalomsättningen under 

15 procent, alla anställda ska erbjudas sjukförsäkring, utbilda samtliga i 

hållbarhetsfrågor samt att utbilda alla nyanställda i ett hållbarhetsmoment ”Welcome to 

Akelius” som de har utvecklat själva.   

Socialt och ekonomiskt ansvarstagande 

Säkerhet är något bolaget prioriterar genom långsiktiga investeringar, 

anställningstrygghet för personalen samt kontinuerliga underhållsarbeten av 

bostäderna.   

Mänskliga rättigheter och antikorruption 

Akelius lägger stor vikt i att agera etiskt i alla sammanhang. Bolagets uppförandekod är 

det som präglar sitt arbete mot mänskliga rättigheter och antikorruption. I 

uppförandekoden anges vad bolaget kräver av respektive medarbetare gällande kontakt 

med kollegor, hyresgäster, leverantörer samt investerare.   
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Leverantörer 

Bolaget lägger stor vikt på att leverantörerna ska efterleva uppförandekoden. Därför har 

de i samband med hållbarhetsrapporten för år 2017 satt upp ett mål som innebär att 

samtliga anställda och leverantörer ska informeras om uppförandekoden för att verka 

mot ett mer hållbart samhälle. 

Årsredovisning 2016 

I årsredovisningen för 2016 redovisade Akelius (2017) att de arbetar med hållbarhet 

rörande miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, personal samt antikorruption. 

Vidare har Akelius delat in miljöriskerna i tre områden bestående av: energi, material 

och inköp samt avfall. Inom dessa tre områden beskriver bolaget sitt arbete för att 

minska energi- och vattenkostnad, sin medvetenhet om användning av stora mängder 

material, arbetet med stora leverantörer för att begränsa och säkerställa miljömässiga 

samt sociala risker och ta tillvara på material samt minska bolagets avfall. Bolaget 

presenterar enbart sitt hållbarhetsarbete för år 2016 till skillnad från år 2017 där de 

framställt ett fristående dokument med Akelius hållbarhetsrapportering. År 2017 var 

första året Akelius presenterade sin hållbarhetsrapport och därav har bolagets 

hållbarhetsarbete utvecklats betydligt mellan åren 2016 och 2017. 

4.8 Rikshem 

Ett av Sveriges största noterade fastighetsbolag heter Rikshem (2018). Bolaget består av 

drygt 200 anställda och äger fastigheter över hela landet. Deras affärsidé är: ”att hållbart 

och långsiktigt utveckla, äga och förvalta sina bostäder samt samhällsfastigheter” 

(Rikshem, 2018). De har en vision att göra skillnad i processen av det goda samhället. 

För att uppnå detta kommer de att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. De 

vill medverka till en långsiktig hållbar samhällsutveckling på samtliga orter de verkar 

genom ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. De upprättar en 

hållbarhetsrapport enligt GRI Standards på nivån Core. Rikshem beskriver att sitt 

hållbarhetsarbete genomsyrar hela sin verksamhet samt att hållbarhet utgör en viktig 

faktor för bolagets strategiska satsningar. I årsredovisningen för 2017 upprättade 

bolaget sin första hållbarhetsrapport som var inkluderad i deras årsredovisning. För att 

identifiera vilka väsentliga frågor som skulle tas med i rapporten gjordes en 

väsentlighetsanalys enligt GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering och GRI 
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standards. Utifrån underlag från bolagets intressenter i form av förväntningar och 

rankning av frågor som var mest väsentliga tog följande fokusområden fram: Det starka 

företaget, Den nöjda kunden i goda rummet, Den hållbara fastigheten samt Det trygga 

grannskapet.  

Det starka företaget 

För Rikshem innebär ett starkt bolag att vara finansiellt stabilt och långsiktigt. Enligt 

bolaget är det en grundförutsättning för att ha möjligheten att bedriva sin verksamhet på 

ett bra sätt. Bolagets strategi är att förvalta och äga flertalet av bostäderna och 

samhällsfastigheterna på utvalda tillväxtorter i Sverige. Deras strategi innebär också att 

de ska vara en attraktiv samarbetspartner till de kommuner där verksamheten bedrivs 

och arbetar aktivt för att utveckla beståndet. Genom samhällsengagemang och 

affärsmässighet ska bolaget medverka till utvecklingen av det goda samhället. För att få 

nöjda medarbetare arbetar bolaget med att erbjuda goda arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter.  

Den nöjda kunden i goda rummet 

De arbetar med egen förvaltning och för att skapa närhet till kunderna. För att bolaget 

ska vara en attraktiv hyresvärd strävar bolaget efter en god kundservice. Det ska vara 

tryggt och enkelt att vara kund hos Rikshem, oavsett om kunden är bostadshyresgäst 

eller är en kommun som hyr vårdboenden och förskolor. Bolaget lägger stor vikt på att 

alla människor ska ha lika värde, detta förmedlas genom att de har bostadsköer. 

Rikshems kundarbete förenklar för kunderna att leva och verka hållbart.  

Den hållbara fastigheten 

Bolaget arbetar med en långsiktig och hållbar förvaltning. Genom detta arbete skapas 

förutsättningarna för kvalitetssäkrad förvaltning. Vid nyproduktion av bostäder bygger 

Rikshem framförallt med industriellt träbygge, då det är fördelaktigt miljömässigt samt 

ur en ekonomisk synvinkel. Med en miljömärkt fastighetsel som i stort sätt är helt 

koldioxidneutral uppstår bostäder med mindre koldioxidavtryck.  

Det trygga grannskapet  

Bolaget samarbetar med lokalsamhället och kommuner för att utveckla trygga och 

attraktiva bostadsområden samt hållbara livsmiljöer. De stödjer utbildning och 
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sysselsättning eftersom de vill bidra till framtidstro, delaktighet och en meningsfull 

fritid. För att uppnå framgång i dessa frågor är Rikshem beroende av 

samhällsutvecklingen. För att ha ett idealiskt hållbarhetsarbete anser de att det krävs att 

arbetet inom detta område skärps. 

Årsredovisning 2016 

Rikshem (2017) upprättade en hållbarhetsrapport för första gången år 2017. I bolagets 

årsredovisning för 2016 presenterar de sitt arbete för att minimera miljöpåverkan, i form 

av att minska energiåtgången samt deras strävan mot en klimatneutraliserad 

elförbrukning. Bolaget beskriver sig själva som ett långsiktigt bolag som bidrar till att 

skapa ett hållbart samhälle. Rikshem förklarar hur de tar ansvar genom att ställa höga 

krav på sig själva samt sina leverantörer för att bedriva en verksamhet för en hållbar 

utveckling. Skillnaden i årsredovisningarna mellan åren 2016 och 2017 är stor både i 

vad bolaget har inkluderat i sin årsredovisning men även till utseende samt strukturen.  

4.9 Vasakronan 

Vasakronan (2018) är år 2017 Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd 

värderat till 127 miljarder kronor. De förvaltar, äger och utvecklar centralt belägna 

butiks- och kontorsfastigheter i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö och Lund. 

Bolaget består år 2017 av 350 anställda. Deras vision är: ”den goda staden där alla 

människor trivs och verksamheter utvecklas” (Vasakronan, 2018). För att bolaget ska 

uppnå sin vision krävs det ett hållbart samhälle. Bolaget vill bidra till ett samhälle där 

alla verksamheter tar ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar. Genom att de 

arbetar tillsammans med hyresgäster, medarbetare och andra intressenter tror de att de 

kan nå större effekt än om de arbetar själva med att nå ett hållbart samhälle. 

Bolagets hållbarhetsarbete grundar sig på ett ramverk FN:s Global Compact, som består 

av tio principer riktade till verksamheter kring arbetsrätt, mänskliga rättigheter, 

korruption och miljö. De har även två uppförandekoder, en för sina leverantörer och en 

för sina anställda. Bolaget upprättar en hållbarhetsredovisning som följer riktlinjerna 

GRI Standards nivå Core. 
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Ekonomiskt ansvar 

Bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden och bidrar 

därmed till det offentliga pensionssystemets finansiering. Ägarnas uppdrag är att ge en 

långsiktigt hög och riskavvägd avkastning, med hållbarhet som en integrerad del av 

verksamheten. En grundförutsättning för att de ska lyckas med sitt uppdrag är att de ska 

de ta ett ekonomiskt ansvar för sin verksamhet och ha sunda och stabila finanser. 

Bolaget anser det viktigt att de agerar långsiktigt och att de kan möta de ekonomiska 

förväntningarna från andra intressenter. 

Miljöansvar 

En fastighet påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och 

förvaltning till ombyggnad och rivning. Vasakronans miljöarbete grundas på 

Försiktighetsprincipen och sker utifrån bolagets miljöledningssystem. 

Miljöledningssystemet är samordnat med bolagets generella kvalitetssystem och 

integrerat med affärsprocessen. Med både interna och externa revisorer säkerställer de 

att miljöledningssystemet följs varje år. 

Socialt ansvar 

Det får inte förekomma någon diskriminering inom verksamheten, alla medarbetare och 

arbetssökande ska behandlas likvärdigt. Samma möjlighet för kvinnor och män ska ges 

till utveckling, befordran samt lika lön för likvärdigt arbete. För att bolaget ska bedrivas 

på ett framgångsrikt sätt anlitar de leverantörer av olika slag. Bolagets inköp ska göras i 

överenstämmelse med bolagets värderingar dessa är, hög etik, helhetssyn och en 

humanistisk grundsyn. Visselfunktionen finns i bolaget för att förstärka möjligheten för 

anställda eller utomstående att anonymt anmäla misstankar om att regler, policyer eller 

lagar inte följs. Under år 2016 hade bolaget inga misstankar om avvikelser från lagar 

eller regler angående mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor anmälts. Korruption i den 

svenska bygg- och fastighetsbranschen anses vara omfattade och utbredd, därför anser 

bolaget att de måste ha ett arbetssätt som eliminerar risken för korruption i alla 

situationer. 

En övervägande del av bolagets hyresgästers medarbetare spenderar till stor del av sin 

tid inomhus i bolagets lokaler. Forskning har visat att det finns en koppling mellan 

människors hälsa och lokalernas utformning. Det är därför viktigt att bolaget 
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säkerställer att sina fastigheter är utformande på ett sådant sätt och förvaltas så att 

människors säkerhet och hälsa inte sätts på spel. Bolaget har som mål att alla projekt 

ska miljöcertifieras. För att bolaget ska klara sina uppdrag om en långsiktig hög 

avkastning är kundnöjdhet oerhört viktigt. Desto nöjdare kunderna är ju högre blir deras 

lojalitet mot bolaget. 

Årsredovisning 2016 

Vasakronans (2017) hållbarhetsrapport följer GRI version G4 med tillämpningsnivå 

Core. Bolaget valde att uppgradera till GRI Standards inför året 2017 samt utveckla 

redovisningsområdet risk. Utöver detta är bolagets hållbarhetsrapporter snarlika, då 

väsentlighetsanalysen består även år 2016 av aspekterna socialt ansvar, miljöansvar 

samt ekonomiskt ansvar. 
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5. Analys och diskussion 

Kapitlet inleds med en analys av hållbarhetsrapporterna med hjälp av teorierna. 

Därefter följer en analys av fastighetsbolagens påverkan av det nya lagkravet samt 

slutligen en analys av det nya lagkravets effekter på varje enskilt fastighetsbolags 

hållbarhetsrapport.  

 

5.1 Analys av hållbarhetsrapporterna  

Utifrån granskning av samtliga hållbarhetsrapporter och intervjuer kan vi konstatera att 

alla fastighetsbolag arbetar med hållbarhet i sitt dagliga arbete. Hållbarhetsrapporterna 

visar att samtliga bolag har genomfört en väsentlighetsanalys som underlag för vilka 

aspekter de finner viktiga för bolagets hållbarhetsarbete. Aspekterna baseras på: miljö, 

ekonomi och social hållbarhet. Alla bolag har i sin hållbarhetsrapport med dessa tre 

aspekterna, men det varierar mellan bolagen var de lägger störst vikt. I 

hållbarhetsrapporterna för år 2017 har den sociala aspekten fått en större plats än 

tidigare. Vi anser att detta grundar sig på samhällets utveckling samt att bolagen ska 

redovisa exempelvis sitt arbete för mänskliga rättigheter enligt 6 kap 12 § ÅRL (SFS 

1995:1554). Trots att mänskliga rättigheter sedan flera år har varit en självklarhet för 

många fastighetsbolag i Sverige är det en viktig aspekt att redovisa. En av 

respondenterna förklarade att det nya lagkravet tvingade bolaget att redovisa mänskliga 

rättigheter, vilket de tidigare inte redovisade eftersom de ansåg att det var en 

självklarhet inom bolaget. 

 

Hur länge de olika bolagen har hållbarhetsrapporterat skiljer sig åt. Baserat på vår studie 

har antalet år visat sig ha betydelse för hur bolaget strukturerar sin hållbarhetsrapport. 

De bolag som har hållbarhetsrapporterat i 12 års tid, som tidigast år 2006, har en 

tydligare struktur än bolagen med färre års erfarenhet än 12 år. Enligt lagen ska 

bolagens hållbarhetsrapporter innehålla specifika delar, men hur dessa ska struktureras 

för att skapa tydlighet är en utmaning enligt samtliga noterade och kommunala bolag. 

Utmaningen gäller inte de statliga bolagen på grund av direktivet de fått från 

Regeringen, då de uppmanades att redovisa en strukturerad hållbarhetsrapport sedan år 
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2008. Baserat på detta anser vi att tydliga direktiv och regelverk är välbehövliga 

hjälpmedel för att bolagen ska lyckas strukturera tydliga hållbarhetsrapporter.  

5.2 Fastighetsbolagens påverkan av det nya lagkravet 

Vilka intressenter som bolagen redovisar för skiljer sig åt mellan de noterade, 

kommunala och statliga bolagen. De noterade bolagens främsta intressenter är 

investerare och hyresgäster. Utifrån 6 kap 12 § ÅRL (SFS 1995:1554) ska bolagens 

hållbarhetsrapporter ge ett trovärdigt underlag för att upplysa samtliga intressenter. 

Widfeldt förklarar att det kommunala bolaget Lejonfastigheter har en stor variation av 

olika intressenter. Deras främsta intressent är kommunens invånare som använder sig av 

eller vistas i bolagets lokaler. Statliga fastighetsbolags intressenter liknar de kommunala 

bolagens med en bred intressentgrupp. På grund av den breda gruppen är det viktigt att 

de kommunala och statliga fastighetsbolagen utformar sina hållbarhetsrapporter så att de 

är anpassade för alla olika intressenter. Att anpassa rapporterna till intressenterna har 

visat sig vara en betydelsefull fråga eftersom hållbarhet är viktigt för samtliga 

intressenter. Även om bolagens intressenter skiljer sig åt, så är trots allt flertalet 

desamma. Eftersom intressenterna har tydliga förväntningar på bolagens 

hållbarhetsrapporter liknar de olika bolagens rapporter varandra. Att rapporterna liknar 

varandra baseras på Deegan och Unermans (2011) förklaring i den institutionella teorin. 

Bolagen påverkas av det som sker i samhället samt vad intressenterna tycker. Detta 

resulterar i hur bolagen utformar sin hållbarhetsrapport med hänsyn till den påverkan de 

fått av samhället och intressenterna i strävan mot att vara legitima.  

 

Deegan och Unerman beskriver även hur bolag reagerar på samhällets utveckling 

utifrån aspekterna miljö, ekonomi och social hållbarhet. Respondenterna beskrev även 

detta i samtliga fem intervjuer och därför krävs det att bolagen ständigt är lyhörda för 

förändringar. Samhället utvecklas i snabb takt vilket gör att bolagen behöver följa med i 

samma tempo. Även Deegan och Unermans förklaring av den legitima teorin stämmer 

baserat på den bild vi fått av bolagen genom samtliga intervjuer, att bolagen påverkas 

ständigt av samhällets utveckling. Alla bolagens hållbarhetsrapporter visar att de arbetar 

emot korruption. Korruption är ett problem inom fastighetsbranschen enligt 

fastighetsbolagen själva, då mutor är den vanligaste formen av korruption. Enligt 6 kap 

12 § ÅRL (SFS 1995:1554) ska bolagen redovisa sitt arbete för att motverka korruption 
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i sin hållbarhetsrapport. I hållbarhetsrapporterna framgår det att de flesta bolagen har en 

uppförandekod, för att främja trygghet i samhället och för att samtliga medarbetare ska 

arbeta mot samma mål. Vissa bolag har även utvecklat en leverantörskod för att främst 

förebygga problematiken med korruption. 

 

Enligt Donaldson och Preston (1995) finns det två olika perspektiv: det etiska och det 

ledningsorienterade perspektivet. De kommunala och statliga fastighetsbolagens bredare 

intressentgrupper kan förklaras av det etiska perspektivet då de inte kan särbehandla 

intressenterna på grund av en ekonomisk vinning. Noterade fastighetsbolag kan istället 

förklaras med det ledningsorienterade perspektivet då de lägger större vikt på 

intressenter som har en större betydelse för bolaget, till exempel investerare.  

 

Den nya lagen kräver att bolagen redovisar vilka risker samt negativa effekter som 

verksamheten genererar. Tidigare var en stor problematik med 

hållbarhetsrapporteringen att bolagen endast redovisade den positiva informationen för 

att ge så bra bild av bolaget som möjligt. GRI Standards, som är det senaste uppdaterade 

GRI-ramverket, har lagt stor tyngd på att bolagen ska redovisa sin riskhantering. Fem av 

de nio bolagen redovisade sin senaste hållbarhetsrapport enligt GRI Standards. Inför 

nästkommande års hållbarhetsrapport måste bolag som väljer att följa GRI:s riktlinjer 

tillämpa Standards. Detta anser vi också är en orsak till varför bolagen har utvecklat sin 

redovisning vad gäller risk. Redovisning av riskhantering visar bolagens medvetenhet 

om dess egna risker vilket skapar trygghet och stabilitet hos intressenterna samt 

medarbetarna. Åtta av de nio utvalda bolagen redovisar enligt GRI på nivå Core. Att 

bolagen som redovisar enligt GRI valt nivå Core anser vi beror på att de endast vill 

redovisa det som är väsentligt för sitt bolag. Nivå Comprehensive tar upp betydligt fler 

indikatorer än nivå Core, vilket skapar ett mer omfattande arbete. Vi anser att det även 

kan göra det missvisande för intressenterna om bolagen redovisar indikatorer för 

redovisningens skull istället för det som är väsentligt för bolaget.   

 

I kalenderåret till år 2008 tog Maud Olofsson initiativet att alla statliga bolag skulle 

hållbarhetsrapportera enligt GRI (Regeringen, 2010). På grund av initiativet har 

samtliga statliga bolag i Sverige fått nio års erfarenhet av att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete när den nya lagen trädde i kraft inför år 2017. Exempelvis 
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Specialfastigheter, som började hållbarhetsrapportera år 2008, kan vi konstatera har 

kommit långt i sin hållbarhetsrapportering jämfört med bolag som lämnade sin första 

hållbarhetsrapport för år 2017. Vad som kan konstateras utifrån exemplet ovan med 

Specialfastigheter är att det är komplicerat att strukturera samt utföra en komplett 

hållbarhetsrapport som är tydlig, transparent samt trovärdig. Samtliga fem respondenter 

beskrev hur de vill utveckla och förbättra sin hållbarhetsrapport till år 2018. Vi har 

konstaterat att för varje år som bolagen upprättar en hållbarhetsrapport, lär de sig något 

nytt som de vill förbättra inför kommande redovisningsår. Genom initiativet från Maud 

Olofsson hade de statliga bolagen ett försprång inför hållbarhetsrapportering år 2017, då 

vi konstaterat att det krävs några år av erfarenhet för att bolag ska lyckas strukturera och 

formulera en nyanserad och tydlig hållbarhetsrapport.  

5.3 Fastighetsbolagens hållbarhetsrapporter 

Nedan presenteras en djupgående analys av det nya lagkravets effekter på de utvalda 

bolagen.  

5.3.1 Hufvudstaden  

Hufvudstaden har hållbarhetsrapporterat sen år 2011 och anledningen till att bolaget 

började hållbarhetsrapportera enligt Wall är att stora noterade bolag bör 

hållbarhetsrapportera för att leva upp till samtliga investerares och aktieägares 

förväntningar. Enligt Wall baseras bolagets värderingar på samhällets utveckling och 

bestämmelserna enligt lag. Vi anser att samhällets förändring och medborgarnas 

intressen för hållbarhetsfrågor även har påverkat bolagens sätt att arbeta och redovisa 

samtliga hållbarhetsfrågor.  

 

Hufvudstaden har i hållbarhetsrapporten för år 2017 utvecklat sin riskbedömning, då de 

anser att fastighetsbolag har ett ansvar gentemot samhället att säkerställa att arbetet 

utförs på ett hållbart sätt. Det noterade bolaget ser kombinationen mellan god 

riskhantering och att attrahera nya kunder för att skapa ett modernt och framgångsrikt 

bolag. Enligt 6 kap 12 § 4-5 p ÅRL (SFS 1995:1554) ska bolag redovisa väsentliga 

risker som rör verksamheten samt hur bolaget hanterar dessa risker. På grund av detta 

tillägg i lagen har Hufvudstaden utvecklat bolagets väsentliga risker i 

hållbarhetsrapporten inför året 2017. Utvecklingen har skett genom att bolaget nu 
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redovisar väsentliga risker inom bolaget samt vilka risker bolaget skapar genom sin 

verksamhet.  

5.3.2 Lejonfastigheter 

Lejonfastigheter upprättade sin första hållbarhetsrapport år 2017. Den största effekten 

som det nya lagkravet skapat är att bolaget inkluderat en hållbarhetsrapport i sin 

årsredovisning. Tidigare har bolaget jobbat med hållbarhetsfrågor och har redovisat en 

viss del av sitt arbete inom hållbarhet, men de har inte upprättat en hållbarhetsrapport. 

Även fast Lejonfastigheter redan har arbetat med många hållbarhetsfrågor före år 2017 

blev skillnaden att bolaget måste formulera och utveckla hur de står i samtliga 

hållbarhetsfrågor. De måste redovisa hur de arbetar för varje specifik fråga, exempelvis 

mänskliga rättigheter i sin hållbarhetsrapport.  

 

Bolagets värderingar och synpunkter har inte förändrats till år 2017. I intervjun med 

Lejonfastigheter förklarar Widfeldt att tillägget i lagen kom i rätt tid då hållbar 

utveckling kräver att bolagen följer samma takt som samhällsutvecklingen. Vi anser att 

lagen blir en grund att stödja sig mot när bolagen ska hållbarhetsrapportera. Baserat på 

intervjun med Lejonfastigheter kan vi konstatera att det finns ett ökat behov från 

intressenter att vilja bli informerade om bolagets hållbarhetsarbete på ett mer 

pedagogiskt och strukturerar sätt, både på ett internt och externt förhållningssätt.  

5.3.3 Specialfastigheter 

Specialfastigheter har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan år 2008 och har kommit långt 

i hur de strukturerar sin hållbarhetsrapport för att nå ut till samtliga intressenter. Vi 

anser att bolaget har en välstrukturerad hållbarhetsrapport. Att de har en välstrukturerad 

rapport anser vi beror på Regeringens initiativ gällande hållbarhetsrapportering år 2008. 

Marsk Rives förklarade att bolaget blivit uppmanade till att utveckla och strukturera sitt 

hållbarhetsarbete av Regeringen. 

 

Specialfastigheter har utvecklat sin riskbedömning i hållbarhetsrapporten år 2017 

jämfört med tidigare års rapporter, då bolaget tidigare enbart har granskat vilken extern 

risk sin verksamhet innebär för människor och miljö. I hållbarhetsrapporten har 

riskbedömningen utvecklats genom direktiv från ÅRL:s nya lagkrav och nu arbetar 
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bolaget med en riskbedömning inifrån och ut. Alltså både internt inom bolaget och 

externt mot intressenter och leverantörer Specialfastigheter arbetar med. Kravet har fått 

Specialfastigheter att utveckla sin riskbedömning samt att de har gjort ett nytt 

riskavsnitt kopplat till leverantörskedjan i sin hållbarhetsrapport år 2017. 

5.3.4 Wallenstam 

Abrahamsson Carlson från Wallenstam förklarar att tillägget i ÅRL inte har bidragit till 

några större effekter för bolaget. Inför år 2017 såg bolaget över alla kriterier som den 

nya lagen ställde krav på. Den sociala aspekten om mänskliga rättigheter är ett exempel 

på vad Wallenstam fick lägga till i sin hållbarhetsrapport år 2017. Abrahamsson Carlson 

förklarar att bolaget tidigare inte ansett att frågan om mänskliga rättigheter är nödvändig 

att redovisa, då bolaget har tagit mänskliga rättigheter som en självklarhet. Trots 

självklarheten med mänskliga rättigheter anser vi det viktigt att bolagen arbetar aktivt 

med frågan, vilket vi även bedömer som ett av Riksdagens syfte var med det nya 

lagkravet. Hon menade också att det var svårt att förstå det nya lagkravet, exempelvis 

hur strukturen skulle se ut. Detta anser vi bero på att lagkravet är nytt för både bolagen 

samt revisorerna och på grund av lagens komplexitet kan den tolkas på flera olika sätt.  

5.3.5 Wihlborgs 

Wihlborgs har genom året utvecklat sin hållbarhetsrapportering. Sedan år 2011 har de 

rapporterat sitt hållbarhetsarbete som ett fristående dokument, från och med år 2016 

integreras rapporten i bolagets årsredovisning. Genom de sex åren som bolaget har 

hållbarhetsrapporterat har de samlat på sig erfarenhet som gjort att det nya lagkravet 

inte har bidragit till några större effekter på bolaget anser vi.  

 

Nambord beskriver lagkravet som en miniminivå och att Wihlborgs har kommit längre 

än så i sitt hållbarhetsarbete. Inför år 2017 kontrollerade bolaget att de uppfyllde 

samtliga av lagens kriterier. I hållbarhetsrapporten för år 2017 har bolaget blivit mer 

konsekventa i hur de rapporterar de samtliga frågorna och Nambord förklarar att de 

troligen även hade gjort detta om det nya lagkravet inte hade trätt i kraft. Orsaken till att 

de blivit mer konsekventa i rapporteringen var att följa med i samhällets utveckling. 

Samhällets utveckling är ett fenomen som har förekommit frekvent hos 
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fastighetsbolagen, vi har insett att detta har varit ett viktigt begrepp för samtliga bolag 

gällande frågan om hållbarhetsrapportering.  

 

Det nya lagkravet har påverkat bolagets utveckling av riskanalysen i 

hållbarhetsrapporten år 2017. Trots att bolaget har arbetat flera år med att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete, har hållbarhetsarbetet nu spridit sig högre upp i bolaget på 

styrelsenivå, vilket vi kan förklara som en effekt av det nya lagkravet.  

5.3.6 Akademiska Hus 

Akademiska Hus skriver i sin hållbarhetsrapport för år 2017 att de inte har skett några 

större väsentliga förändringar i verksamheten under redovisningsperioden. Det statliga 

bolaget har en omfattande hållbarhetsredovisning inkluderad i sin årsredovisning och 

innehåller även en lagstadgad hållbarhetsrapport i enlighet med kap 6 ÅRL (SFS 

1995:1554). Trots att Akademiska Hus med sina års erfarenhet av 

hållbarhetsrapportering, i och med initiativet från Regeringen som började gälla år 2008 

i likhet med Specialfastigheter, har bolaget inför år 2017 fått ta hänsyn och se till att de 

uppfyller samtliga av ÅRL:s nya kriterier, vilket vi anser kan beskrivas som en effekt av 

det nya lagkravet.  

5.3.7 Akelius 

Akelius tillhör ett av de bolagen som upprättade sin första hållbarhetsrapport år 2017. 

Bolaget har gjort flera omställningar på grund av det nya lagkravet. En omställning är 

att i årsredovisning för år 2017 har de lagt till ett helt nytt kapitel gällande bolagets 

hållbarhetsarbete. Vi kan se att Akelius är ett tydligt exempel på bolag som tidigare inte 

följt samhällsutvecklingen, vad gäller redovisning av hållbarhet, men som nu har tagit 

ett steg i rätt riktning med anledning av Riksdagens nya lagkrav. Praktiska effekter som 

vi kan konstatera från hållbarhetsrapporten år 2017 är att bolaget har redovisat en 

sammanställd hållbarhetsrapport, anställt en hållbarhetschef samt infört en 

uppförandekod.  

5.3.8 Rikshem 

Rikshem tillhör också ett av de bolagen som blev tvingade att upprätta sin första 

hållbarhetsrapport år 2017. Rikshem har strukturerat sin hållbarhetsrapport utifrån de 

lagstadgade kraven. I likhet med Akelius kan vi konstatera att Rikshem har lagt till en 
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helt ny del som handlar om bolagets hållbarhetsarbete i sin årsredovisning jämfört med 

tidigare år på grund av det nya lagkravet, och kan därför enligt oss förklaras som en 

tydlig effekt av det nya lagkravet.  

5.3.9 Vasakronan 

Vasakronan har i sitt arbete gällande hållbarhet gått över från att följa GRI:s riktlinjer 

G4 till GRI Standards i sin hållbarhetsrapportering för år 2017. Vi kan konstatera att 

bolaget redovisar likvärdiga indikatorer som för året 2016. Inför år 2017 har bolaget fått 

se över att de redovisar samtlig information i enlighet med ÅRL:s tillägg samt bolagets 

redovisning av risk. Utifrån detta kan vi konstatera att det nya lagkravet har bidragit till 

några förändringar i bolagets redovisning av hållbarhet, exempelvis bolagets 

riskhantering har utvecklats.  
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6. Slutsatser och vidare forskning 

I följande kapitel presenteras studiens slutsatser som baseras på teori, empiri och 

analys. Avslutningsvis presenteras våra förslag på vidare forskning.  

 

Syftet med denna studie är att analysera effekter på fastighetsbolagens 

hållbarhetsrapporter från 2016 till 2017 av det nya lagkravet. Vidare handlar det om att 

analysera om det finns likheter eller skillnader mellan statliga, kommunala och noterade 

fastighetsbolags hållbarhetsrapporter. 

6.1 Hållbarhetsrapporternas utvecklade struktur av det nya 

lagkravet  

Det nya lagkravet har varierande effekter på de nio fastighetsbolagen. I vissa bolag, som 

Hufvudstaden, blev omställningen inte så omfattande medan i andra bolag, som 

Lejonfastigheter, Akelius och Rikshem, som inte upprättade någon hållbarhetsrapport 

före år 2017, blev det en större omställning. Det nya lagkravet anger vad 

hållbarhetsrapporten ska innehålla. Varje bolag ska redovisa de hållbarhetsupplysningar 

som behövs för att skapa förståelse kring bland annat bolagets utveckling. För att 

redovisa enligt nya lagens bestämmelser har alla nio fastighetsbolagen fått se över sin 

struktur i sin hållbarhetsrapport. Detta för att säkerställa att samtliga 

hållbarhetsupplysningar finns med, vilket vi kan konstatera är en effekt hos samtliga nio 

bolag som har skapats av det nya kravet. Inför år 2017 ska samtliga hållbarhetsrapporter 

innehålla tydlig information utifrån de tre aspekterna: miljö, ekonomi och social 

hållbarhet. För att hållbarhetsrapporterna ska bli begripliga krävs en tydlig strukturell 

uppbyggnad, vilket samtliga av de fem respondenterna påpekade.  

 

Den nya lagen kan anses vara ett hjälpmedel för bolagen till att skapa en tydlig struktur 

i sin hållbarhetsrapport. Då lagen beskriver vad en hållbarhetsrapport ska innehålla har 

bolagen nu fått ett flertal tydliga punkter att utgå från. Genom dessa punkter kan bolaget 

försäkra sig om att de får med alla väsentliga delar i en tydlig ordning vilket skapar en 

tydlig struktur och transparens. För att möta intressenternas efterfrågan samt 

förväntningar har bolagen lagt större vikt på hållbarhetsrapporternas struktur inför 

redovisningen år 2017, vilket vi kan konstatera är en tydlig förändring som samtliga 
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bolagen har gjort i sin rapport mellan 2016 och 2017. En tydligare struktur av 

hållbarhetsrapporten skapar fördelar för bolagen genom att intressenter betraktar 

bolagen som hållbara och pålitliga. Hållbara och pålitliga bolag är två punkter som 

investerare värderar högt vid investeringsbeslut, alltså är hållbarhetsrapporterna 

betydelsefulla för bolagen.  

6.2 Hållbarhetsrapporternas upplysningar om risk och 

riskhantering 

Det nya lagkravet lägger stor vikt på aspekten risk. Enligt 6 kap 12 § 4 p ska bolagen 

ange de väsentliga risker som rör verksamheten samt enligt 5 p hur bolaget hanterar 

dessa risker. Samtliga bolag har utvecklat upplysningar om riskhantering i sina 

hållbarhetsrapporter år 2017 jämfört med år 2016. Alla fem intervjuade betonar att de 

har utvecklat redovisningen av verksamhetens risk samt riskhantering, därmed kan detta 

förklaras som en effekt av det nya lagkravet. De statliga bolagen, Specialfastigheter och 

Akademiska Hus, redovisade väsentliga risker i tidigare hållbarhetsrapporter. Marsk 

Rives förklarade att Specialfastigheter utvecklade riskområdet för att uppnå det nya 

kravet samt för att öka förtroendet hos sina intressenter och ägare i hållbarhetsrapporten 

för år 2017. Att bolag redovisar verksamhetens risk samt hanteringen av sina risker, gör 

att de visar intressenterna sin medvetenhet kring vad verksamheten bidrar till för risker. 

Detta skapar trygghet och trovärdighet hos intressenterna och kan vara en avgörande 

roll vid investeringsbeslut. Dock behöver det inte endast vara en avgörande roll för 

intressenterna, utan det är även viktigt för att skapa medvetenhet internt inom bolagets 

egna risker och vad konsekvenserna utav riskerna kan bli. Att bolag genomför 

riskanalyser har blivit en viktig del för att nå en hållbar utveckling, och därför anser vi 

det nya lagkravet har påverkat bolagen att bli mer medvetna om sina egna risker och 

hanteringen av dessa. Specialfastigheter har redovisat sin riskanalys tidigare år men har 

också påverkats av det nya lagkravet genom att skapa en mer djupgående riskanalys.  

6.3 Hållbarhetsrapportens aspekt: Sociala förhållanden  

En ytterligare effekt av hållbarhetsrapporteringen från år 2016 till 2017 är att samtliga 

fem intervjuade tvingades tydliggöra områdena korruption och mänskliga rättigheter. 
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Bolagen som för första gången år 2017 har redovisat området mänskliga rättigheter var 

Wallenstam och Lejonfastigheter.  

 

Den nya lagen anger att bolag ska lämna upplysning om bolagets policy, kring bland 

annat sociala förhållanden. En effekt av det nya lagkravet är att Lejonfastigheter och 

Akelius har upprättat en leverantörskod inför hållbarhetsrapporten år 2017, eftersom de 

ansåg att en intern uppförandekod inte var tillräckligt. Leverantörskoden är till för att 

säkerställa att även bolagets leverantörer uppfyller samtliga av bolagets mål inom 

aspekten sociala förhållanden.  

6.4 Sammanfattande förändringar av fastighetsbolagens 

hållbarhetsrapporter mellan 2016 och 2017 

Det har skapat minst en förändring för alla nio fastighetsbolags hållbarhetsrapporter 

mellan 2016 och 2017, skillnaden mellan bolagen är hur omfattande förändringen är. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de tydligaste förändringarna från 2016 till 

2017, baserat på det nya lagkravet är: hållbarhetsrapporternas utvecklade struktur av det 

nya lagkravet, upplysning av bolagens risker och riskhantering samt aspekten sociala 

förhållanden.  

6.5 Statliga, kommunala och noterade bolags struktur 

En anledning till att de statliga bolagens hållbarhetsrapporter har en tydligare struktur än 

de kommunala och noterade bolagens hållbarhetsrapporter kan vara de statliga bolagens 

nio års erfarenhet av hållbarhetsrapportering. De statliga, kommunala och noterade 

bolagens hållbarhetsrapporter liknar varandra, genom att de redovisar enligt aspekterna 

ekonomi, miljö och social hållbarhet. Detta är den mest markanta likheten vi haft 

möjlighet att konstatera i vår studie. De statliga bolagens rapporter skiljer sig från de 

kommunala och noterade bolagens, genom att de statliga bolagens hållbarhetsrapporter 

genomgående har en tydligare struktur och transparens. Förklaringen kan baseras på att 

de statliga bolagen har hållbarhetsrapporterat under en längre följd av år än de övriga. 

Baserat på samtliga intervjuer och hållbarhetsrapporter kan vi konstatera en tydlig 

utveckling av hållbarhetsrapporteringen för varje år de har upprättat en 

hållbarhetsrapport. Vilket ger ett underlag för vårt yttrande, som vi gjort tidigare i vår 
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uppsats, att det krävs mer än ett års erfarenhet för att upprätta en strukturerad 

hållbarhetsrapport som uppfyller samtliga krav.  

6.6 Vidare forskning  

Inför hållbarhetsrapporteringen år 2017 har samtliga bolag som uppfyller 

storlekskriterierna redovisat en hållbarhetsrapport med de nya bestämmelserna, därför 

anser vi att det skulle vara av intresse att undersöka lagkravets effekter om ytterligare 

några år. De bolag som upprättade sin första hållbarhetsrapport år 2017 lade störst vikt 

på att uppfylla den nya lagen. Intressant skulle även vara att undersöka, om förslagsvis 

fem år, om bolagen har utvecklat sina hållbarhetsrapporter, eller om de har fortsatt att 

upprätta hållbarhetsrapporterna enligt minimikraven i lagen. Vår studie visar att statliga 

bolag lägger stor vikt vid området risk samt hur de redovisar riskområdet. Förslag på 

vidare forskning skulle möjligtvis vara att undersöka om detta beror på att statliga bolag 

är just statliga eller om det beror på dess erfarenhet av hållbarhetsrapportering. 

Avslutningsvis skulle det också vara av intresse att vidare studera effekterna av det nya 

lagkravet i andra branscher och se om det finns någon väsentlig likhet eller skillnad i en 

annan bransch. 
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Bilagor 

Bilaga 1 UN Global Compact 

UN Global Compact bygger på följande tio principer: 

Princip 1) Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för 

företagets inflytande 

Princip 2) Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga 

rättigheter 

Princip 3) Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar  

Princip 4) Eliminera alla former av tvångsarbete 

Princip 5) Avskaffa barnarbete 

Princip 6) Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter 

Princip 7) Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 

Princip 8) Ta initiativ för att säkra ett större miljömedvetande 

Princip 9) Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 

Princip 10) Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning 

(Kinn Gunilla, 2018) 
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Bilaga 2 ILO:s kärnkonventioner 

Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete  

Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten 

Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt  

Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön  

Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete  

Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning 

Nr 138: Minimi ålder för arbete  

Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete  

(UNION TO UNION, 2016) 
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Bilaga 3 Brev 

Hej! 

 

Vi heter Malin Wennberg och Lisa Burlin och läser företagsekonomi med inriktning 

mot redovisning vid Linköpings universitet. Vi arbetar just nu med vår C-uppsats som 

handledes av Sven-Arne Nilsson. Vår uppsats handlar om det aktuella ämnet 

hållbarhetsredovisning. Vår ambition är att genomföra intervjuer med personer som har 

erfarenhet av hållbarhetsrapportering.  

 

Vi kontaktar er med anledning av att ni är ett större fastighetsbolag som utger en 

hållbarhetsredovisning. I och med det nya lagkravet, som trädde i kraft för 

årsredovisningar för 2017, är studiens syfte att undersöka eventuella effekter och 

förändringar som lagkravet skapat. Vi vill därför även jämföra hållbarhetsrapporten för 

2017 med den för 2016.  

 

Vi tror att er kunskap samt erfarenhet kan bidra med betydelsefulla infallsvinklar till vår 

uppsats, och därför hoppas vi att ni finner vårt uppsatsämne intressant. Det skulle vara 

till stor hjälp om ni besvarar våra frågor antingen via telefon eller vid ett fysiskt möte 

beroende på vad som passar er bäst. Vår ambition är att genomföra intervjuerna i början 

av maj månad.  

 

Vi uppskattar svar från er angående om ni vill medverka så snart som möjligt, men 

senast den 23/4. Ni kan kontakta oss via vår mail eller telefon nedan.  

 

Har ni några frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss! 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Lisa Burlin och Malin Wennberg  

Malwe038@student.liu.se 

mailto:Malwe038@student.liu.se
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Bilaga 4 Intervjuguide 

Syftet är att undersöka effekter på fastighetsbolagens hållbarhetsrapporter mellan åren 

2016 och 2017 i och med det nya lagkravet som trädde i kraft 2016-12-31. Vidare är 

även syftet med denna rapport att studera om det finns möjliga likheter och/eller 

skillnader mellan statliga och noterade fastighetsbolags hållbarhetsrapporter.   

 

Följande är våra frågeställningar som vi vill besvara i vår studie: 

- Har det nya lagkravet skapat några eventuella förändringar på fastighetsbolagens 

hållbarhetsrapporter mellan åren 2016 och 2017 och i så fall vilka förändringar?  

- Finns det några eventuella likheter eller skillnader mellan statliga och noterade 

bolags hållbarhetsrapporter?  

 

Inledande frågor 

- Kan vi publicera ert och bolagets namn i vår uppsats? 

- Kan du berätta lite om dig själv?  

- Hur länge har du arbetat på bolaget? 

- Vad är din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter har du?  

 

Hållbarhetsredovisning: 

- Under hur lång tid har ni hållbarhetsredovisat? (haft hållbarhetsredovisning i 

årsredovisningen, eller som ett fristående årligt dokument?) 

- Om ni har hållbarhetsredovisa före det nya lagkravet 2016, vad var anledningen till att 

ni började hållbarhetsredovisa? 

- Om ni valt att hållbarhetsredovisa före det nya lagkravet, har ni valt att ta med 

hållbarhetsredovisningen som en del av den finansiella årsredovisningen? Varför? 

- Vem skriver ni hållbarhetsredovisningen för?  

 

Riktlinjer  

- Vilka riktlinjer följer ni? 

- Tycker ni att denna riktlinje är anpassad för er verksamhet? Varför/varför inte? 

- Vilka indikatorer har ni valt ut? Varför?  

- Är det någon indikator som är särskilt viktig för er? Varför? 



72 

 

- Finns det något speciellt ni fokuserar på i er hållbarhetsredovisning? Varför/varför 

inte? 

 

Eventuella effekter av nya lagkravet på hållbarhetsredovisningen:   

- Har det nya lagkravet medfört några förändringar i ert hållbarhetsarbete från år 2017 

jämfört med 2016? (Exempel innehåll i eller utformning av hållbarhetsredovisningen). 

- Skulle du säga att bolagets värderingar förändrats efter det nya lagkravet för 

hållbarhetsredovisning trädde i kraft?  

- Kan ni se några tydliga externa/interna effekter av att ni hållbarhetsredovisar? Vad? 

 

Avslutning: 

- Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Tack för din medverkan!  

 


