
 

2014
Ett strategiskt beslut fattas  
att bygga en organisation med 
aktiv förvaltning i egen regi, 
med hög teknisk kompetens 
inom förvaltning och fastighets-
teknik. Syftet är att proaktivt 
kunna stötta kundernas lång-
siktiga behov av resurseffektiva 
och moderna lokaler, som  
samtidigt hjälper och utvecklar 
deras verksamhet. 

2015
Organisationen implementerar 
det strategiska beslutet taget 
2014 och börjar systematisera 
arbetssättet med att inventera 
fastigheterna utifrån ett resurs-
effektivitetsperspektiv.

2016
Bolagets projektorganisation börjar 
aktivt utveckla Bolagets tre fokus-
områden inom fastighetsutveckling: 
fastighetsförädling, nyproduktion  
och bostadsbyggrätter.

Bolaget tar fram en personalhandbok 
och en uppförandekod som antas av 
styrelsen, och som sammanfattar de 
viktigaste principerna för Bolagets 
samhällsansvar.

2017
En hållbarhetsstrategi utvecklas för 
att fokusera hållbarhetsarbetet.
Bolaget gör sin första GRI-inspirerade 
hållbarhetsredovisning för 2017.

Bolaget inleder en inventering av  
vilka fastigheter som kan kopplas 
upp och styras digitalt, i syfte att 
resursoptimera drift och förvaltning.

Inköp av IT-energisystem görs med 
syfte att underlätta, kvalitetssäkra 
och utvärdera den löpande driften. 

En tydligare struktur kring systema-
tiskt arbetsmiljöarbete utvecklas  
och förankras i ledningsgruppen.

2018
En hållbarhetsstrategi 
implementeras och för-
ankras i organisationen. 
Mål, handlingsplaner 
och styrdokument  
utvecklas, samtidigt 
som hållbarhet blir  
ett tydligare fokus i  
Bolagets dialog  
med intressenter.

 HÅLLBARHET

HÅLLBAR 
FÖRÄNDRING
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Sedan starten 2014 har Stendörren Fastigheter haft som målsättning att vara ett bolag vars 
verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det, 
och det faktum att fokus på hållbarhet i samhället i stort ökar, gör det till en naturlig del  
av Bolagets affärsidé. 

VI SER VÅRT HÅLLBARHETSARBETE som en möj
lighet att driva vår affär på ett ansvarsfullt sätt och 
på samma gång stärka Bolagets varumärke hos alla 
Stendörrens intressenter, från kunder till aktieägare. 
Men det är också ett sätt att visa att Stendörren är 
ett framtidsföretag som är väl rustat för de föränd
ringar som sker just nu och de som kommer att ske. I 
fastighetssektorn i allmänhet, och inom lager och lätt 
industri i synnerhet. 

Uppförande av och förvaltning av fastigheter krä
ver mycket energi och resurser, liksom även logistiken 
som stödjer verksamheterna i fastigheterna. Logistik
branschen är nära förknippad med lager och industri, 
där Stendörren i dag har sin kärnaffär. Ineffektiv 
logistik kostar både i klimatpåverkan och i dåligt 
utnyttjande av mänskliga resurser. En central del i 
att kunna bedriva hållbar logistik är att fastigheterna 
från vilken varor transporteras ligger i lägen som 
möjliggör en effektiv hantering. Stendörrens fastig
hetsbestånd ligger i Storstockholms och Mälardalens 
tillväxtregioner och är därför väl positionerade för 
att kunna bidra till snabba och hållbara transpor
ter. Den snabba utvecklingen och digitalisering på 
området ger ett fokus på lösningar som är smarta och 
hållbara, både miljömässigt och socialt. 

Den här strävan efter optimering, precision och 
digitalisering skapar efterfrågan på nya personalkate
gorier med högre utbildning, vilka i sin tur ställer helt 
andra typer av krav på sin arbetsmiljö. Med detta föl
jer nya utmaningar – och möjligheter – för Stendörren 
i utvecklingen av den sociala miljön i anslutning till 
Bolagets fastigheter. En chans att, tillsammans med 
hyresgästerna, skapa mer miljömässigt och socialt 
hållbara och tilltalande miljöer med ett utökat utbud 
av olika servicefunktioner och tjänster. 

Smartare logistiklösningar betyder till exempel 
bättre samordning av olika transporter och tran
sportslag. Det här är centralt för hela Stendörrens 
fastighetsbestånd. Där möjlighet finns, förädlar 
Bolaget även själva fastigheterna för sina kunder och 
utvecklar omgivningen med ett bredare serviceutbud 
och lokaler, i ett koncept kallat ”Pointhus”. Stendör
ren undersöker också hur Bolaget kan förbättra an
slutningar till olika typer av miljövänliga transporter, 
som tåg eller eldrivna fordon i Bolagets logistikområ
den. Det här gör fastigheternas alltid lika viktiga läge 
ännu viktigare, både för att minimera negativ miljöpå
verkan, men också för att skapa social hållbarhet.

Högst ansvarig för hållbarhetsfrågorna är styrelsen 
med företagsledningen som bereder frågorna och 

implementerar dessa operativt i Bolaget. Under våren 
2017 accelererade vi hållbarhetsarbetet genom en 
omfattande intressentdialog och väsentlighetsana
lys, samt ett omfattande strategiarbete under hösten 
2017. Det här har mynnat ut i fyra fokusområden för 
Bolaget; 
1) Operationell excellens
2) Aktiv partner för hållbart samhällsbyggande
3) Resurseffektivitet
4) Attraktiv arbetsgivare

Det här arbetet ligger också till grund för Bolagets 
GRIinspirerade hållbarhetsredovisning våren 2018, 
avseende året 2017. 

STENDÖRRENS HÅLLBARHETS-
RAPPORTERING ENLIGT  
ÅRSREDOVISNINGSLAGEN

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Stendörren Fastigheter AB  

valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en 

från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har 

överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen. Håll

barhetsrapporten återfinns på sidorna 16–19, 78 – 97 och 104–105 

och 107 i detta tryckta dokument.

Stendörrens uppförandekod tillsammans med de styrdokument 

som tagits fram i samband med utvecklandet av hållbarhetsstra

tegin utgör grunden för bolagets hållbarhetsarbete. Utvärdering 

och uppföljning av hållbarhetsarbetet, dess mål och prioritering

ar följs upp av ledningsgruppen kontinuerligt. 

Hantering av väsentliga risker inom hållbarhetsområdet utgör en 

del av ledningsgruppens generella arbete med att identifiera och 

hantera risker. Identifierade risker och hantering av dessa beskrivs 

i Förvaltningsberättelsen på sidorna 104 –105 och 107 och 114.

De strategiska prioriteringarna för Stendörrens hållbarhetsarbe

te, vilka områden som är väsentliga för Stendörrens intressenter 

beskrivs under avsnitt Intressenter & Väsentlighet se sidorna  

80–81. Av hållbarhetsstrategin på sidorna 82 – 83 framgår hur 

sociala förhållanden, personalfrågor, miljö, mänskliga rättigheter 

samt antikorruption relateras till Stendörrens hållbarhetsarbete.

Förutom informationen ovan, beskrivs Stendörrens hållbar

hetsarbete och utfallet av detta på följande sidor, uppdelat per 

hållbarhetsområde enligt ÅRL:

• Sociala förhållanden, personalfrågor och mänskliga rättigheter, 

se sidorna 92 – 93

• Miljö, se sidorna 90 – 91, 93

• Motverkande av korruption, se sidorna 84 – 85

• Mångfaldspolicy för styrelsen, se sidan 111
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INTRESSENTDIALOG 

Stendörren för en kontinuerlig dialog med viktiga 
intressenter kring väsentliga affärsfrågor via de 
kontaktytor som finns etablerade. Under våren 2017 
genomfördes dessutom en fokuserad dialog med 
viktiga intressenter för Bolaget vilka hade identifierats 
genom en riktad kartläggning, se intressentmodell, 
figur 5. Syftet var dels att ta initiativet till en dialog 
rörande hållbarhetsfrågor specifikt, men framförallt 
att få input angående vad intressenterna ansåg var 
viktiga frågor att ta ställning till ur ett miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. Intressentdialogen 
genomfördes som djupintervjuer, 12 stycken till anta
let, med representation från både interna och externa 
intressenter. 

Resultatet av intressentdialogerna illustreras dels 
i tabellen Intressentengagemang, figur 6, men också 
som input till den väsentlighetsanalys som genomför
des, se graf Väsentlighetsanalys. 

Under 2018 kommer hållbarhetsfrågorna att inte
greras ytterligare i dialogen med intressenterna via de 
kontaktytor som finns, och i takt med att hållbarhets
strategin implementeras. 

VÄSENTLIGHETSANALYS

Under 2017 genomfördes en väsentlighetsanalys med 
syfte att gradera och prioritera viktiga frågor för 
Stendörren ur ett miljömässigt, socialt och ekono
miskt perspektiv. Som utgångspunkt för analysen 
värderades;
• Input från intressentdialogerna 
• Viktiga, branschspecifika frågor 
• Input från extern expertis samt
• Omvärldsanalys
Se graf väsentlighetsanalys, figur 7. 

Väsentlighetsanalysen låg sedan till grund för utveck
landet av en hållbarhetsstrategi med 20 väsentliga 
frågor, samt fyra fokusområden; 
• Operationell excellens
• Aktiv partner för hållbart samhällsbyggande
• Resurseffektivitet
• Attraktiv arbetsgivare

De olika fokusområdena beskrivs mer utförligt, med 
aktiviteter, resultat och illustrativa exempel för 2017 
under respektive avsnitt.   

 HÅLLBARHET

INTRESSENTER &       
VÄSENTLIGHET

KUNDER  

(HYRESGÄSTER)

FINANSIÄRER

ÄGARE

VÄSENTLIGA 
INTRESSEGRUPPER

INTRESSENTMODELL

HYRESGÄST- 

OMBUD

STYRELSENMEDARBETARE

KOMMUN

RÅDGIVARE

FIG. 5
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 HÅLLBARHET

INTRESSENTER &       
VÄSENTLIGHET ÄGARE,  

FINANSIÄR,  

RÅDGIVARE, 

STYRELSE

MEDARBETARE

INKL.

LEDNINGS-

GRUPP

KUNDER  

(HYRESGÄS-

TER)/HYRES-

GÄSTOMBUD

KOMMUN

INTRESSENT-  VÄSENTLIGA FRÅGOR  KONTAKTYTOR  FOKUS FÖR STENDÖRREN 2017
GRUPP

• God bolagsstyrning inom 
ekonomi, miljö och socialt

• Finansiering
• Transparens och kommuni

kation
• Antikorruption
• Hyresgästfokus
• Attraktiv partner på  

marknaden
• Tillväxt
• Avkastning

• Kompetensutveckling
• Företagskultur och  

ledarskap
• Intern kommunikation
• Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet
• Arbetsplanering och resurs

planering
• Resurseffektivitet

• Söka bra samarbete & dialog
• God kommunikation
• Följa lagar, avtal och  

förordningar
• Professionalism
• Arbeta långsiktigt
• Transparens i förhandlingar
• Mångfaldsfrågor

• Söka bra samarbete & dialog
• Arbeta långsiktigt
• Attraktiv partner för hållbart 

samhällsbyggande

• Seminarium
• Investerarpresentationer
• Kvartalsrapportering
• Kontinuerliga dialoger/

möten
• Kontakt med VD, CFO
• Email, telefon
• Styrelsemöten  

6–8 gånger/år

• Avdelningsmöten  
veckovis

• Informationsmöten  
månadsvis

• Konferenser med olika 
teman

• Frukostar och informella 
möten med kollegor

• Några möten per år
• Förhandlingar
• Dialog via upparbetade  

personliga kontakter

• Planprocesser
• Dialog via upparbetade  

kontakter

• Formulerat en hållbarhetsstrategi med fokus
områden och väsentliga frågor för Stendörren

• Ökat vår kunskap och förståelse för processer 
knutna till hållbarhet

• Operationell excellens har identifierats som ett 
strategiskt fokusområde

• Börjat omsätta hållbarhetsstrategin i våra mark
nadsplaner

• Hållbarhet ligger högre på agendan i kontakt
ytorna med våra intressenter

• Attraktiv arbetsgivare har identifierats som ett 
strategiskt fokusområde

• Arbetat vidare med en tydligare struktur för 
systematiskt arbetsmiljöarbete

• Inventering av majoriteten av våra fastigheter ur 
ett arbetsmiljöperspektiv samt  
miljöperspektiv

• Satsat på olika aktiviteter för att förbättra 
internkommunikationen i organisationen

• 2018 avser Stendörren att genomföra  
medarbetarundersökningar

• Se även case med medarbetarintervju under 
avsnittet Attraktiv arbetsgivare

• Långsiktiga relationer och en god dialog har all
tid varit en väsentlig del av Stendörrens strategi 
mot kunder

• Tack vare detta har vi flera case där vi  
sänkt energiförbrukningen eller reducerat 
klimatpåverkan genom aktivt förvaltande  
av våra fastigheter

• Stendörren har en viktig funktion tillsam
mans med kommuner att hitta möjligheter 
som syftar till ett hållbart samhällsbyggande

• Se case GreenHub Bro, se ÅR samt planpro- 
cessen med Upplands Bro kommun, se avsnitt 
Aktiv partner för hållbart samhällsbyggande

1 God bolagsstyrning

2 Attraktiv partner

3 Säkerställa en bra arbetsmiljö för anställda,  

 hyresgäster och leverantörer

4 Nöjda medarbetare

5 Finansiering

6 Företagskultur och ledarskap

7 Energieffektivitet

8 Reducera klimatpåverkan

9 Effektiva och flexibla lokaler

10 Transparens och kommunikation

11 Antikorruption

12 Miljöcertifierade fastigheter

13 Krav och uppföljning leverantörer,  

 hyresgäster och samarbetspartners

14 Miljömässiga materialval

15 Innovation

16 Mångfald och jämlikhet

17 Avfallshantering 

18 Driva hållbarhet i branschen

19 Engagemang i lokalsamhället

20 Förebygga förorening hos hyresgäster 4 6 8 10
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FIG. 6

Förklaring av axlar: Intressenter har graderat  
betydelsen av väsentliga frågor mellan 1–10  
men resultatet redovisas endast mellan 4–10 av 
utrymmesmässiga skäl.

årsredovisning 2017 | 9



SOM ETT LED I ARBETET med att systematisera och 
formulera Stendörrens hållbarhetsarbete utvecklades 
under 2017 en hållbarhetsstrategi. Under processen 
genomlystes verksamheten ur flera perspektiv. Dels 
utifrånochin för att förstå samhällsutmaningarna 
ur ett makroperspektiv, samt hur dessa och möjlig
heter på samma nivå omsätts i betydelse för Bolaget 
och dess marknad. Ett annat steg var att titta på hur 
fastighetsbranschen svarade på dessa frågor, samt 
hur Bolagets konkurrenter arbetade. Utifrånochin 
perspektivet tillsammans med intressentdialogen 
och väsentlighetsanalysen låg sedan till grund för 
Stendörrens hållbarhetsstrategi, som integreras i hela 
verksamheten. En riskanalys relaterat till Stendör
rens mest väsentliga hållbarhetsfrågor gjordes även. 
Identifierade risker och hantering av dessa återfinns 
i Förvaltningsberättelsen, sid 103 – 107 samt 109. 
Med den här hållbarhetsstrategin som grund kommer 
Bolaget framöver att kunna utföra kontinuerliga 
utvärderingar av sitt hållbarhetsarbete.

VISION

Stendörren tror på en framtid där smarta lösningar 
för fastigheter bidrar till att göra alla människors 
liv bättre. Där klimat och miljöpåverkan minskar 
genom miljövänlig teknik och en oförtröttlig strävan 

efter att uppgradera fastigheterna till att bli mer håll
bara, och välintegrerade i framtidssäkrade miljöer. 
Därför arbetar Stendörren även för att skapa socialt 
hållbara lösningar runt sina fastigheter som attrahe
rar företag och anställda med växande krav.

Stendörren integrerar Parisagendan och FN:s håll
barhetsmål i sina ambitioner, med följande mål:

• Att minska energiförbrukningen per m2 med  
15 % till år 2021

• Att använda enbart grön el
• Att 100 % av den energi som Bolaget köper in 

direkt ska var 100 % fossilfri och 95 % av energin  
i fastigheterna ska vara ickefossil

• Att klimatkompensera för återstoden (5 %) till 
klimatneutralitet i fastighetsdriften.

• Att utveckla gröna hyresavtal anpassade för  
fastigheter inom industri och lager. Målet är att 
alla större kunder ska ha gröna avtal

• Att sträva efter att göra miljöriktiga byggnader och 
att miljöcertifiera våra större logistiksatsningar

• Att vara verksamma i områden som skapar många 
instegsjobb

• Att optimera logistiktjänster och transporter till 
och från Bolagets hubbar och Pointhus via digitala 
plattformar

FOKUSOMRÅDE LÅNGSIKTIGT MÅL RIKTLINJER FÖR ATT NÅ  
MÅLSÄTTNINGAR

Operationell excellens Starkt och transparent företag 
som ”gör rätt för sig”

Alerta och strategiskt  
framsynta

Aktiv partner för hållbart  
samhällsbyggande

Attraktiv samhällspartner Proaktivt föra dialog och bygga 
renommé. Partnerleverans i fokus

Resurseffektivitet Erkänt gröna fastigheter Ansvarsfulla krav i projekt  
och förvaltning

Attraktiv arbetsgivare Motiverade och högpresterande 
medarbetare

Framsynt ledarskap, frihet  
under ansvar

    

 HÅLLBARHET

STRATEGI

FOKUSOMRÅDEN
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AV LEVERANTÖRER,  
HYRESGÄSTER OCH  
SAMARBETSPARTNERS

FINANSIERING

ENERGIEFFEKTIVTET

MILJÖMÄSSIGA  
MATERIALVAL

AVFALLSHANTERING
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FÖREBYGGA FÖRORENING 
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INNOVATION

EFFEKTIVA OCH  
FLEXIBLA LOKALER

DRIVA HÅLLBARHET I  
BRANSCHEN

ATTRAKTIV PARTNER

ENGAGERA SIG I  
LOKALSAMHÄLLET

HÅLLBARHETS- 
STRATEGI
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 HÅLLBARHET

FOKUSOMRÅDEN

FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE 2017 MKR

a) Intäkter 452,3

b) Drift 147,2

c) Löner och ersättning till anställda 49,7

d) Betalning till finansiärer 105,1

e) Betalningar till den offentliga 

sektorn 3,6

Behållet ekonomiskt värde 146,7

Utdelning 49,7

STENDÖRRENS affärsidé är att skapa långsiktig till
växt och värdeökning genom att förvärva, utveckla 
och förvalta fastigheter. Att ta ett ekonomiskt ansvar 
för verksamheten och ha stabila och sunda finanser 
är en grundförutsättning för att Bolaget ska lyckas 
med sitt uppdrag. Goda ekonomiska förutsättningar 
är också viktigt för att Stendörren ska kunna agera 
långsiktigt och möta de ekonomiska förväntningarna 
från andra intressenter. Det skapade ekonomiska vär
det under 2017 har fördelats i enlighet med diagram
met ”Fördelat ekonomiskt värde 2017”.

Operationell excellens för Stendörren handlar å ena 
sidan om att förstå marknaden och samhällsut
vecklingen för att kunna vara strategiskt framsynta 
och positionera sig väl för framtiden. Å andra sidan 
handlar det om att ha ordning och reda på risker och 
osäkerhetsfaktorer på marknaden, samt om att bygga 
en organisation med väl fungerande stödprocesser, 
rutiner och policys på plats. 

TRANSPARENS OCH KOMMUNIKATION

Transparens och kommunikation har alltid spelat en 
viktig roll för Stendörren, men får allt större betydel
se för Bolaget. Från och med räkenskapsår 2017 finns 
även en ny lag med krav på att större företag ska 
redovisa den hållbarhetsinformation som behövs för 
att redogöra för företagets utveckling, ställning och 
resultat. Det här inkluderar även en förståelse för hur 
verksamheten påverkar människor och miljö. Håll
barhetsinformation ska omfatta frågor rörande miljö, 

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 
rättigheter samt motverkande av korruption. 

För att belysa Bolagets verksamhet ur ett bredare 
perspektiv och möta de ökade kraven på transpa
rens i hållbarhetsfrågor, genomfördes en fokuserad 
intressentdialog kring hållbarhetsfrågor under våren 
2017. Ett av de väsentliga behoven som framkom var 
möjligheten att kunna följa utvecklingen av Sten
dörrens hållbarhetsarbete. För år 2017 presenterar 
Bolaget därför sin första GRIinspirerade hållbar
hetsredovisning som klargör Bolagets förhållande till 
hållbar utveckling genom en hållbarhetsstrategi med 
väsentliga fokusområden. Under 2017 har Stendörren 
lagt grunden för sitt hållbarhetsarbete, väl medvetna 
om att detta är ett kontinuerligt och långsiktigt ar
bete framöver. Ett arbete som måste ske i dialog med 
Bolagets intressenter. 

Ett av Stendörrens fokusområden är att vara en 
”Aktiv partner för hållbart samhällsbyggande”. 
Transparensen och kommunikationen kring hur Sten
dörren arbetar och kan bidra till samhällsnytta blir 
viktig, i synnerhet kopplat till ett utvecklande och 
visionärt samarbete tillsammans med olika partners 
som till exempel kommuner, hyresgäster, företags
partners och organisationer. 

AFFÄRSETIK

Stendörren åtar sig att följa principerna för rättvis 
konkurrens, vilka också ligger väl i linje med Bola
gets egna värderingar: Professionella, Engagerade och 
Flexibla. I detta ingår Bolagets åtagande att konkur
rera genom hög kvalitet och rätt pris, inte genom att 
erbjuda otillbörliga fördelar eller förmåner. Stendör
ren agerar i linje med gällande konkurrenslagstiftning 
inklusive gällande regler mot konkurrenshämmande 
samarbeten (kartellbildning). Det betyder att Bolaget 
inte träffar konkurrensbegränsande avtal eller an

OPERATIONELL  
EXCELLENS

O
PERATIO

NELL

EXCELLENS

HÅLLBARHETS- 
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vänder oärliga metoder när Bolaget gör affärer. För 
Stendörren är det en självklarhet att samarbeta med 
Konkurrensverket och andra myndigheter. Bolaget 
strävar aktivt efter att alla medarbetare ska ha upp
daterad kunskap om lagstiftning och policys, bland 
annat genom information till nyanställda. 

Brott mot lagstadgad och vedertagen affärsetik är 
helt oacceptabelt inom Stendörren. Allvarliga över
trädelser som till exempel korruption eller mutor kan 
långvarigt skada Bolagets förtroende och förmåga att 
verka på marknaden. Målet för Stendörren är därför 
nolltolerans för korruption. Eftersom antikorruption 
är identifierat som en viktig fråga i väsentlighetsana
lysen som genomfördes 2017, kommer Bolaget 2018 
att förtydliga detta arbete med en handlingsplan 
framåt för att säkerställa att målet om nolltolerans 
uppnås. Stendörren avser attutveckla uppförandeko
den med avseende på arbetet kring antikorruption. 
Detta arbete kommer även innehålla en riskklas
sificering av leverantörer bland annat baserad på 
antikorruption och mänskliga rättigheter. Nyckeltal 
kommer tas fram dels över andel av riskklassificerade 
leverantörer som skrivit under denna uppförandekod 
samt avvikelser från uppförandekoden.Risker kopplat 
till korruption finns beskrivet mer på sid 112 under 
”Affärsetiska risker”. 

2016 antogs en uppförandekod i Bolaget samt en 
personalhandbok som inkluderar Stendörrens ställ
ningstagande och agerande för att motverka före
kommandet av mutor och korruption. Koden bygger 
på principen att alla medarbetare är individer som är 
ansvariga för sitt eget professionella agerande.

Information om uppförandekoden förmedlas till 
medarbetare i samband med konferenser, minst en 
gång per år, liksom vid eventuella uppdateringar. 
Efterlevnaden kommer att utvärderas regelbundet i 
samband med medarbetarsamtal. Ledningsgruppen 
ansvarar för att se över och uppdatera uppförande
koden årligen, alternativt oftare, om behov finnas. 

Krav och uppföljning av leverantörer,  
hyresgäster och samarbetspartners
Stendörrens uppförandekod inkluderar även regler för 
Bolagets samarbeten med leverantörer, underleveran
törer, hyresgäster och affärspartners. Arbetet med en 
separat kod, samt uppföljning av denna mot Bolagets 
affärspartners, kommer att initieras under 2018. 

Gåvor och förmåner
Stendörren låter inte sina medarbetare ta emot några 
gåvor, underhållning eller personliga tjänster som 
rimligen kan antas påverka affärstransaktioner. 
Erbjudanden om gåvor, underhållning eller förmåner 
från leverantörer ska alltid anmälas av medarbetaren 
till hens chef och dokumenteras i enlighet med Bola
gets rutiner/policyer.

Mutor
Stendörren applicerar strikt nolltolerans mot mutor 
och beteenden som syftar till att skapa affärsfördelar 
genom tillhandahållandet av gåvor, underhållning el
ler andra förmåner. Alla försök till muta ska rapporte
ras av medarbetare till närmaste chef eller ledningen.

Betalningar
Stendörren accepterar inte kontanter som betalning 
för tjänster, hyror eller dylikt. Betalning får endast 
ske till den avtalade parten och aldrig till en tredje 
part. Bolaget gör heller inga utbetalningar till bank
konton vars innehavares identitet är dold. Betalningar 
görs i så stor utsträckning som möjligt mot faktura 
och alltid efter kontroll av att betalningen matchar 
avtalat pris och/eller utfört arbete, samt i enlighet 
med Bolagets betalningsrutiner. 

Leverantörers och underleverantörers  
efterlevnad av lagstiftning och förordningar
När det gäller Stendörren Fastigheters leverantörer 
och underleverantörers efterlevnad av lagar och 
förordningar samarbetar Bolaget med den arbetsgiva
rorganisation och de fackförbund med vilka Bolaget 
har kollektivavtal. Tecknande av nya entreprenadav
tal ska MBLförhandlas, vilket leder till att eventuella 
synpunkter och kunskaper gällande entreprenad
bolagens efterlevnad av lagar och förordningar från 
Bolagets fackliga parter blir kända för Stendörren.

Gällande regelverk avseende  
bekämpning av penningtvätt
Stendörren ska informera affärspartners om Bolagets 
värderingar, affärsprinciper och relevanta policys. 
Bolaget kräver att alla affärspartners följer samma 
strikta affärsetik och gör inga affärer med leverantö
rer som inte följer gällande lagar och förordningar.

Finansiering
I takt med att Stendörren förtydligar sin hållbarhets
ambition och fokuserar på resurseffektiva fastigheter, 
samt strävar efter att skapa miljöriktiga byggnader 
och att miljöcertifiera våra större logistiksatsning
ar, skapar Bolaget förutsättningar för en utvecklad 
dialog med finansiärer och finansmarknaden kring 
gröna lån och gröna obligationer. Under 2017 har 
Stendörren inlett en dialog med en av sina finansiärer 
kring gröna obligationer kopplat till Bolagets investe
ringar i ”gröna” fastigheter. 

Hållbarhetsfrågor avseende miljö, klimat, mänsk
liga rättigheter och affärsetik hamnar allt högre upp 
på bankers agenda avseende att förstå och utvärdera 
ett företags utveckling, ställning och resultat. An
svarsfull kreditgivning och ansvarsfull långivning blir 
därmed viktiga frågor för Stendörren att adressera 
och möta i dialog med sina finansiärer. 
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UTVECKLINGEN I SAMHÄLLET går allt snabbare och 
digitalisering och ny teknik innebär spännande möj
ligheter. Men framtiden ställer också ökade krav på 
miljövänliga, effektiva och säkra leveranser. Logistik
branschens behov av hållbara transporter ökar, och 
strategisk placering av lager och logistiklokaler nära 
stadskärnor, gärna med anslutning till både järnväg 
och väg, blir allt viktigare. Kombinationen med järn
väg och väg i Stendörrens satsning GreenHub Bro, 
är ett utmärkt exempel på hur Bolaget kan leverera 
samhällsnytta. 

Genom att aktivt driva hållbarhet i branschen 
och skapa moderna och hållbara förutsättningar för 
hyresgäster och deras kunder, kan Stendörren vara 
med och utveckla framtidens hållbara produktion, 
distribution och logistik. 

Under 2018 kommer Stendörren att fortsätta 
utveckla sitt hållbarhetsfokus och bli tydligare i 
att kommunicera de samhällsvärden som skapas 
gentemot kunder och marknad. Härigenom byggs 
ett starkare förtroende hos investerare, ett starkare 
varumärke, samt starka värden för hyresgäster och 
samhället i stort. För Stendörren är vägen framåt för 
att vara en aktiv partner för hållbart samhällsbyggan
de, att utveckla strategiska partnerskap med aktörer 
som delar Bolagets hållbarhetsvision. 

ATTRAKTIV PARTNER

I Stendörrens hållbarhetsstrategi har ett antal po
tentiella och existerande partners identifierats vars 
verksamheter skulle kunna ha synergieffekter med 
Bolagets verksamhet och hållbarhetsvision: 
• Transportföretag och infrastrukturbyggare som 

kan bidra till smarta service och logistiklösningar 
för Bolagets fastigheter. Hubbar och Pointhus är 
exempel på sätt att åstadkomma detta

• Branschorganisationer som delar Stendörrens syn 
på hållbarare och effektivare industri, lager och 
logistik

• Kommuner. Genom att vara lyhörda för mark
nadens behov av framtida arbetsplatser och ha 
förståelse för hur infrastrukturella satsningar 
påverkar Stockholm och Mälardalsregionen fyller 
Stendörren en viktig funktion. I samarbete med 
kommunala satsningar kan Bolaget bidra till att 
skapa arbetsplatstillfällen, attraktiva arbetsplatser 
och en hållbar utveckling i regionerna

• Långsiktiga och utvecklande partnerskap mot 
större hållbarhet tillsammans med Bolagets kunder 

En viktig väg för Stendörren att verka som aktiv 
partner för hållbart samhällsbyggande är att initiera 
planprocesser med kommunen där Bolaget verkar. 
Genom planprocessen kan Stendörren som lokal 
fastighetsägare agera för att uppnå större samhälls
värden. Genom planprocesserna kan Bolaget moder
nisera områden så att de möter moderna, hållbara 
krav bättre. Det kan röra förtätning, eller ändrad 
inriktning på fastigheter och framtida arbetsplatser. 
I takt med att Stockholmsregionen växer, så behöver 
inriktningen på olika områden ändras. Det kan röra 
ändrad användning från lätt industri och lager till 
kontor och bostäder. När priserna stiger krävs en 
anpassning av planer och fastigheter genom högre 
exploateringstal, vilket ofta uppnås genom till exem
pel bostadsbyggen och kontor.

Stendörren ska bedriva en aktiv dialog med berörda 
kommuner. Det kan röra planläggning av råmark lika 
väl som ändringar i äldre befintliga planer så att dessa 
blir mer ändamålsenliga och kan möta moderna krav 
på såväl ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Antal pågående planprocesser finns på sidan 60. 
För 2018 har Stendörren som mål att initiera två nya 
planprocesser.

Ett annat mätetal för Stendörrens partneram
bitioner är bygglovsprocesser. Stendörren strävar 
efter att vara en lyhörd partner till våra hyresgäster, 
vilket innebär att Bolaget kontinuerligt arbetar för 
att anpassa fastigheterna efter hyresgästernas behov. 
Härigenom kan relationerna bli längre, och stora 
resursbesparingar göras, då hyresgäster inte behöver 
flytta. Måttstocken på denna aktiva roll är alltså hur 
Stendörren erhåller nya bygglov. Målet är att under 
2018 erhålla 10 större bygglov.

AKTIV PARTNER FÖR HÅLLBART 
SAMHÄLLSBYGGANDE
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Vad har du för bakgrund och vilken  
är din roll på Stendörren?
Jag började som driftsingenjör i en tekniktät fastig
het där hyresgästen tillverkar microchip. Redan då, 
på 90talet, jobbade vi med hållbarhet och tittade 
mycket på energi och värmeåtervinning. Jag lämnade 
fastigheten i några år för att jobba med bl.a. process
vattenrening för tillverkningsindustrin, men återvände 
”hem” igen 2006 till jobbet som driftsansvarig. Idag 
är det mitt ansvar att vi har system på plats som 
hjälper oss att optimera vår energianvändning i den 
och alla andra Stendörrenfastigheter. En del av det 
arbetet går ut på att, tillsammans med hyresgästerna, 
lägga strategier och titta på hur vi gemensamt kan 
skapa mest nytta för att på så sätt minska fastigheter
nas och verksamheternas miljöpåverkan. En annan, 
att titta på de alternativa uppvärmningslösningar som 
finns till buds och se till att alla teknikförbättringar 
och utbyten som görs är optimerade för att spara 
både energi och kostnader och vara hållbara på sikt.  

Varför valde du Stendörren? 
Det var Stendörren som valde mig. När de köpte fast
igheten där jag var driftsansvarig, blev jag uppringd 
av VDn och tillfrågad om jag inte ville ta rollen som 
teknisk förvaltare. Jag tyckte det lät både utmanande 
och roligt, så jag tackade ja. 

Hur ser en dag på jobbet ut?
Med min tjänst och teknikbakgrund så varierar det 
väldigt mycket. Ena dagen sitter jag på kontoret och 
analyserar energiåtgång och kostnader för olika fast
igheter, jobbar med budgetar eller läser prospekt för 
nybyggnadsprojekt. Nästa dag är jag ute på fältet 
och utvärderar ett stort objekt eller stämmer 
av med drifts och fastighetstekniker. 

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?
Det blir roligare om man är lite tekniknörd. A och 
O är att ha vettiga system att jobba emot för att hela 
tiden kunna följa upp energi och vattenförbrukning. 
Sedan är det viktigt med engagerade medarbetare. Vi 
har valt att ha egen driftspersonal ute i våra fastighe
ter, istället för att köpa in tjänsten. Det är vi ensamma 
om och det ger oss en unik kontinuitet jämtemot 
hyresgästerna. Hållbar förändring tar tid, så sist men 
inte minst är det bra med en stor portion tålamod, och 
att aldrig nöja sig med ett nej. 

Vad är bäst med ditt jobb?
Det är variationen. Det är den som gör att jag kliver 
upp om mornarna. Om jag ska lyfta ett par saker är 
det möjligheten att få arbeta åt en arbetsgivare som 
har fokus på hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Att få 
vara med och utveckla det arbetet och vara delaktig i 
alla delar av processen, från budgetering och system
uppbyggnad till uppföljning, är väldigt givande. Sedan 
är det så klart speciellt att ha fått vara med och forma 
Bolaget ända sedan börsintroduktionen. Och så  
är det ett glatt gäng som arbetar på Stendörren,  
som tar varandra på allvar, lyssnar  
och respekterar varandras roller  
och kompetens.

MÖT 
VÅRA

MEDAR-
BETARE

”En del av arbetet går ut på att, tillsammans med 
hyresgästerna, titta på hur vi kan minska fastig- 
heternas och verksamheternas miljöpåverkan”. 
FREDRIK ”FREDDAN” BERGSTRÖM

TEKNISK FÖRVALTARE



Vad har du för bakgrund och vad 
har du för roll på Stendörren?
Min pappa arbetar med fastigheter, 
och så länge jag kan minnas har jag 
hjälpt honom med allt från den löpande 
bokföringen till att byta ut tvättmaski
ner i Tierp och städa trappuppgångar 
i Uppsala. Det tror jag har format min 
inställning till fastighetsbranschen. 
Yrkesmässigt har jag en bakgrund som 
ekonom inom fastighetsförvaltning. Hösten 2017 till
kom en ny tjänst som affärscontroller på Stendörren 
som verkade spännande. Man ville internrekrytera 
för att få med sig den kompetens som redan fanns 
från ekonomi i uppbyggnaden av den nya funktionen 
på fastighetssidan, och jag är jätteglad att det var jag 
som fick den möjligheten. 
 
Varför valde du Stendörren?
Jag gick över från moderbolaget Kvalitena till Stendör
rens ekonomiavdelning 2015 för att jag tyckte att det 
kändes både roligt och utmanande att få vara med om 
att bygga upp, och växa med, ett börsbolag från start. 

Hur ser en dag på jobbet ut?
Jag har i början av min nya tjänst arbetat mycket med 
att implementera vårt nya affärssystem som nu sakta 
börjar sätta sig i organisationen. Det mer vardagliga 
arbetet består av att analysera och sammanställa 
information till våra kvartalsrapporter och årsre
dovisningar, bistå ledningsgruppen med prognoser, 

uppföljningar och analyser hänförliga till våra 
hyresgäster och hyresavtal.

Vad är viktigt för att göra ett bra  
jobb i din roll?
Min roll går ut på att ta fram trender och förstå 
vad som finns bakom sifforna för att ha ett bra 
underlag att planera verksamheten framåt. Därför 
är det viktigt att ha bra ”verktyg” som vårt nya 
affärssystem att jobba med, även om en stor del av 

mitt jobb görs i Excel. Man ska också vara noggrann 
och uppmärksam på de förändringar och korrigering
ar som görs löpande, och vara snabb på att uppdatera 
fastighetssystemet vid förvärv eller avyttring så att all 
information alltid finns tillgänglig. 
 
Vad är bäst med ditt jobb?
Det är roligt att arbeta på ett företag som man kan 
växa med, att få möjlighet att arbeta med olika ar
betsuppgifter på olika avdelningar och fortsätta lära 
sig mer om fastighetsbranschen. I min nya roll har jag 
god användning av min erfarenhet som ekonom, men 
får också se en annan sida än ”bara” ekonomi, vilket 
ger en mer detaljerad bild av våra fastigheter och 
vilka våra hyresgäster är. 

Men framförallt känns det jättebra att ha fått 
förtroendet att avancera inom Bolaget och utveckla 
den nya tjänsten som affärscontroller. Det gör att jag 
också känner ett större engagemang, inte bara för 
vår verksamhet, utan även för våra hyresgäster och 
fastighetsbranschen i stort.

MÖT 
VÅRA

MEDAR-
BETARE

”Det känns jättebra  
att ha fått förtroendet  
att avancera inom  
bolaget och utveckla 
den nya tjänsten som 
affärscontroller.”
FRIEDA TIBI,

AFFÄRSCONTROLLER



Det är i dialogen med hyresgäster, kommuner och 
leverantörer som Stendörren ser hur väl Bolaget lever 
upp till partnerambitionerna. Under 2018 kommer 
steg tas för att fördjupa intressentdialogerna som 
inleddes under 2017. Avsikten är att under 2018 mäta 
såväl kundnöjdhet som andra långsiktiga parame
trar i relationen till hyresgäster, samarbetspartners, 
långivare och andra.

EFFEKTIVA OCH FLEXIBLA LOKALER

Stendörren ska tidigt fånga upp kundernas föränd
rade behov och erbjuda smarta, kundanpassade 
lösningar. Inom Bolagets fastighetsbestånd finns 
möjlighet att förädla fastigheter och lokaler i attrak
tiva geografiska lägen och därigenom höja värdet 
på fastigheterna. Under 2016 påbörjade Stendörren 
identifieringen av den här typen av fastigheter och tog 
fram ett helt nytt koncept som erbjuder företag inom 
en mängd olika branscher skräddarsydda lokaler i 
expansiva områden i Storstockholm och Mälardalen. 
Konceptet kallas ”Pointhus”.

Eftersom den sociala miljön i anslutning till 
fastigheterna i Bolagets kategorier ofta är eftersatt 
med avseende på utbudet av funktioner och tjänster, 
finns ett starkt behov av mer miljömässigt och socialt 
hållbara och tilltalande miljöer. Stendörren tror att 

konceptet ”Point” är ett svar på detta behov. 
Under 2017 har två Pointhus lanserats. I det 

första, Point Nacka, är Nacka Energi en av de större 
hyresgästerna. Nacka hör till de mest expansiva 
kommunerna i länet och allt tyder på att tillväxten 
här och i Stockholmsregionen kommer att fortsät
ta. Nacka och området kring Point Nacka tillhör 
nästa stora utvecklingsområde när citykärnan ex
panderar. Därför ligger fokus här på att, genom god 
infrastruktur, skapa ett välmående näringsliv, bra 
handelsutbud och fler mötesplatser, samtidigt som 
områdets vackra natur och vatten bevaras. 

Under hösten lanserades det andra Pointhuset 
i Slagsta söder om Stockholm. Point Slagsta är en 
vacker industribyggnad från 50talet med högt i tak 
och stort ljusinsläpp. Botkyrka är en stor, nytän
kande och framåtsträvande kommun. I anslutning 
till Slagsta Marina, inte långt från Point Slagsta, 
planeras både en ny stadsdel med förskola, hamn 
och marinaverksamhet, samt ett nytt kommersiellt 
center med inriktning på sport och teknik. Flera nya 
bostadsbyggen planeras också i området. Tillsam
mans med närheten till E4:an och goda kommunala 
kommunikationer gör det här Slagsta till en tidig och 
viktig infart till ett växande framtida Stockholm.

SAMHÄLLSUTVECKLING MED BOTKYRKA KOMMUN

2015 förvärvade Stendörren en fastighet i Botkyrka kommun i ett handelsläge, men också i anslutning till 

befintliga bostadsområden. I förvärvet ingick överskottsmark i anslutning till t-bana och Mälarens strand. 

I dialog med kommunen identifierades en potential att utveckla fastigheten med inriktning mot bostäder 

och närservice (vårdcentral, förskola, IcaNära, bibliotek). Ansökan avseende förändrad detaljplan för fast

igheten skickades in till kommunen 2016 och godkändes av samhällsbyggnadsnämnden under 2017. Totalt 

omfattar förslaget cirka 700 bostäder samt förskola, gruppboende, service och handel.

”Beskedet från Botkyrka kommun är ett glädjande bevis på att vår medvetna satsning på värdeskapande 

genom vidareutveckling av detaljplaner i vårt befintliga fastighetsbestånd fungerar. Det utgör ett viktigt 

steg i planprocessen, men vägen till en färdig detaljplan för bostäder är fortfarande lång och bedöms ta 

ytterligare cirka 2 år.” VD Fredrik Brodin

 >
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SLOGANEN ”LOKALER SOM GÖR SKILLNAD” 
grundar sig i Stendörrens mål att, tillsammans med 
hyresgästerna och andra intressenter, utveckla fram
tidens industrilokaler med hänsyn till effektiv resur
sanvändning, energieffektiva lokaler och ”smarta” 
logistiklösningar. 

Stendörrens största hållbarhetspåverkan ligger i 
att äga och förvalta sina fastigheter. Det är av största 
vikt för Bolaget att fokusera på resurseffektivitet 
genom hela värdekedjan avseende förvaltning, renove
ring, materialval, nyproduktion och val av energislag. 
En stor del av fastigheternas energiförbrukning är 
dock svår för Stendörren att påverka direkt. Bolaget 
arbetar därför tillsammans med hyresgäster som står 
för sin egen energiförbrukning i syfte att hitta lämp
liga besparingsåtgärder. Genom att vara en hyresvärd 
som verkar för långsiktig hållbarhet kan Stendörren 
inte bara hjälpa sina hyresgäster att förbättra sitt eget 
miljöarbete, Bolaget bidrar även till att skapa tydliga 
finansiella fördelar för hyresgästerna och stärka deras 
relativa konkurrenskraft. Den här principen är viktig 
för Stendörren i åtgärder och förändringar som påver
kar Bolagets fastigheter och kunder.

I den väsentlighetsanalys och hållbarhetsstrategi 
som togs fram 2017 har ett antal väsentliga frågor 
identifierats inom fokusområdet Resurseffektivitet, 
som bland annat energieffektivitet, miljömässiga 
materialval, avfallshantering, miljöcertifierade bygg
nader, förebyggande av föroreningar hos hyresgäster, 
samt reducerad klimatpåverkan. Från 2018 och 
framåt kommer Stendörren att fortsätta utveckla 
handlingsplaner och aktiviteter för att adressera dessa 
frågor.

Stendörren uppmuntrar Bolagets partners och 
underleverantörer att själva sätta – och uppfylla – 
högt ställda miljökrav. Vid val av samarbetspartners 
och underleverantörer ska en bedömning av deras 
miljöpåverkan och arbete med hållbarhetsfrågor 
vara en del av beslutsunderlaget. Fokus på krav och 
uppföljning av leverantörers och underleverantörers 
arbete med att reducera sin miljöpåverkan i samar
betsprojekt med Bolaget kommer att öka i takt med 
att hållbarhetsstrategin fortsätter att implementeras 
under 2018 och framåt. Krav och efterfrågan från 
större kunder på moderna och resurseffektiva lokaler 
ökar, vilket ställer krav på Stendörren som en mo
dern, hållbarhetsinriktad hyresvärd och partner.

ENERGIEFFEKTIVITET

Stendörren anser att ett hållbart miljöarbete är viktigt 

och att det därtill finns finansiella fördelar med ett 
aktivt miljöarbete. Genom att minska fastigheternas 
energiförbrukning via investeringar i exempelvis 
effektiva uppvärmningskällor, optimerad ventilation 
och energiåtervinning, reduceras både driftkostnader
na och fastigheternas miljöpåverkan. 

Stendörrens största energikonsumtion kommer 
från uppvärmning av fastigheter. Under 2017 var den 
totala energianvändningen på 42 707 MWh, varav 
uppvärmning stod för 65 %. Resterande energi
användning utgjordes av el från vattenkraft (34 %) 
samt diesel från tjänstebilar (1 %) som Bolagets för
valtare och fastighetstekniker använder i det dagliga 
arbetet. Energiintensiteten, det vill säga den energi
användning som krävs per förvaltad yta, var under 
året 122,5 kWh/m2. 

Procentandelen förnyelsebar energi ur Bolagets 
totala energianvändning är 89 %, som utgörs av el 
från vattenkraft samt fjärrvärme, i det att fjärrvär
meanläggningar i Sverige till stor del använder en 
hög andel förnyelsebara källor och återvinner värme. 
Återstående 11 % från icke förnyelsebara källor 
utgörs av eldningsolja för uppvärmning av fem fastig
heter och dieselförbrukning från tjänstebilar. 

I november 2014 tog Bolaget ett strategiskt beslut 
om att bygga en egen organisation av förvaltare och 
fastighetstekniker med hög teknisk kompetens. Att ha 
denna tekniska kompetens inom organisationen har 
varit en framgångsfaktor för att kunna driftoptimera 
verksamheten samt vara proaktiva och lyhörda för 
hyresgästernas behov av resurseffektiva och moderna 
lokaler. 

Under 2017 har Stendörren genomfört en invente
ring för att avgöra vilka fastigheter som kan kopplas 

RESURSEFFEKTIVITET

ENERGIEFFEKTIVTET
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upp digitalt och styras anpassat efter hyresgästernas 
beläggning i lokalerna under dagen. Det handlar om 
optimering av värme och ventilationsflöden samt 
att återvinna energi i fastigheterna genom ny teknik 
och utrustning. Genom att visa proaktivitet mot 
hyresgästerna stärks förtroendet för Bolaget och dess 
relationer med hyresgästerna, samtidigt som det ökar 
deras lojalitet och därmed Bolagets långsiktiga affär. 

2018 kommer Stendörren att implementera ett en
ergisystem, en dataplattform med tekniska moduler, 
som gör det enklare för fastighetsteknikerna att följa 
upp driften och få ut statistik på ett mer tillförlitligt 
sätt. Detta kommer underlätta drift och resurseffek
tivitet samtidigt som systemet också kommer att un
derlätta kvalitetssäkring och utvärdering av arbetet. 

  

REDUCERA KLIMATPÅVERKAN

Fastigheter av alla slag är resurskrävande och utgör 
Sveriges enskilt största källa till utsläpp av växthus
gaser. Ett väl anpassat fastighetsbestånd är dock 
nödvändigt för att försörja företag och människor 
med effektiva lokaler, samt bra och prisvärda bostä
der. I Stendörrens hållbarhetsarbete finns ett naturligt 
fokus på energikonsumtion samt vilka energislag 
som Bolagets fastigheter förbrukar. Stendörren vill 
genomföra, och genomför, ständiga förbättringar 
inom befintligt fastighetsbestånd, oftast i dialog med 

sina sina hyresgäster. Stendörren vill inte bara göra 
skillnad inom sina egna fastigheter utan även för alla 
företag och människor som verkar i dem, likväl som 
för den klimatpåverkan som transporterna till och 
från Bolagets fastigheter skapar. Med ett framtidsin
riktat och målmedvetet arbete för att skapa bra och 
miljö smarta förutsättningar för sina hyresgästers 
verksamheter tror Bolaget att verksamheten kan 
utvecklas ännu mer mot en hyresvärd med ”Lokaler 
som gör skillnad”.

Stendörren har under 2017 börjat följa upp och 
utvärdera sin direkta växthusgaspåverkan från för
valtning, underhåll och drift av sina fastigheter och 
tjänsteresor. Men en väsentlig del i Bolagets värde
skapande process handlar också om den indirekta 
klimatpåverkan utanför organisationen som genere
ras av Bolagets leverantörer och underleverantörer i 
samarbetsprojekt vid renoveringar och nybyggnatio
ner. Denna data har inte samlats in och utvärderats 
under 2017, men ambitionen är att involvera och 
ställa krav på samarbetspartners för att reducera 
Bolagets klimatpåverkan. 

Under 2017 har 84 % av Bolagets växthusgas
utsläpp kommit från uppvärmning av fastigheter, 
medan resterande 16 % utgörs av el från dess hela pro
duktionscykel och tjänsteresor i form av tjänstebilar 
och affärsresor med flyg. Koldioxidintensiteten, det 
vill säga hur mycket koldioxid som Stendörren släpper 
ut per förvaltad yta, låg under 2017 på 4,5 kg/m2.

UPPVÄRMNING 
(FJÄRRVÄRME+ELDNINGSOLJA)

EL

DIESEL OCH BENSIN FRÅN TJÄNSTEBILAR

TOTAL  
ENERIG- 

ANVÄNDNING  
2017, MWH 65 %

34 %

1 %

UPPVÄRMNING 
(FJÄRRVÄRME+ELDNINGSOLJA)

EL

TJÄNSTEBILAR

AFFÄRSRESOR

FÖRDELNING 
KOLDIOXID- 

UTSLÄPP  
2017

83,5 %

9 %

7 %

0,5 %
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FÖR STENDÖRREN ÄR MEDARBETARNA en avgö
rande framgångsfaktor, särskilt som Bolaget är 
ett ungt, entreprenörsdrivet företag i tillväxtfas. 
Verksamheten byggs och utvecklas av motiverade 
och kompetenta medarbetare, och då konkurrensen 
om kompetensen är väldigt hög i branschen så är 
”Attraktiv arbetsgivare” ett väsentligt och självklart 
fokusområde för Bolaget. 

I intressentdialogerna 2017 identifierades de 
väsentliga frågorna ”Nöjda medarbetare”, ”Företags
kultur & ledarskap”, ”Mångfald & jämställdhet” 
och ”Arbetsmiljö för anställda, hyresgäster och leve
rantörer” som prioriterade för Stendörren. 

2016 tog ledningen fram en personalhandbok 
som antogs av styrelsen vilken beskriver företagets 
administrativa rutiner, regler och säkerhetsföre
skrifter. Handboken inkluderar också riktlinjer och 
policys för bland annat medarbetare, etik, jämställd
het, diskriminering och kränkande särbehandling, 
kompetensutveckling samt arbetsmiljö. Ansvaret 
för att kontinuerligt uppdatera personalhandboken 
ligger hos VD. Under 2016 tecknades även avtal med 
Almegas branschförbund Fastighetsarbetsgivarna. 
Stendörren tillämpar för arbetstagare gällande kol
lektivavtal med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjö
rer samt Seko (Tjänstemannaavtalet).

NÖJDA MEDARBETARE

Stendörren genomför årligen minst ett medarbetar
samtal vardera med samtliga medarbetare. Dessa lig
ger sedan till grund för planering av medarbetarens 
kompetensutveckling. Under samtalet får medarbeta
ren tillfälle att ge sina synpunkter på verksamheten, 
hur samarbetet med chefer och andra medarbetare 
fungerar, samt vad hen tycker om sin egen situa
tion, sina egna ambitioner med mera. Samtidigt får 
chefen å sin sida tillfälle att komma med återkoppling 
gällande vad hen tycker har gått bra eller mindre bra, 
sett utifrån verksamhetens krav. 

I dagsläget följer Stendörren inte upp medeltalet 
utbildningstimmar i organisationen. Antalet anställ
da är relativt litet, så det går bra att upprätthålla en 
informell överblick av utbildningsbehov samt genom
förande. Kompetensutveckling inom Bolaget tar sig 
även olika former genom utbildningar, erfarenhetsut
veckling, utvidgade arbetsuppgifter samt internrekry
tering. Självständighet, egna initiativ och frihet under 
ansvar är viktiga principer för att fortsätta bygga en 
företagskultur med entreprenörsanda och motiverade 

och inspirerade medarbetare. 
2018 kommer Stendörren att ta nästa steg för att 

systematisera fokusområdet ”Attraktiv arbetsgivare” 
genom att ta fram en medarbetarundersökning som 
ska ligga till grund för vidare utveckling av organi
sationen.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

Stendörren ser mångfald och jämställdhet som en 
viktig del i att säkerställa ett långsiktigt och hållbart 
företagande. Bolaget eftersträvar en balanserad för
delning vad avser kön, ålder samt etnisk bakgrund, 
både på bolagsnivå och på affärsområdesnivå. Per 
den 31 december 2017 hade Bolaget 40 (31) anställ
da, fördelat på 22 (14) kvinnor och 18 (17) män. 
Under året nyanställdes 10 personer fördelat på 8 
kvinnor och 2 män. Bolaget hade noll personalom
sättning då ingen avslutade sin anställning under 
året, med undantag för visstidsanställda vars avtal 
löpte ut under året.

Under 2016 antog styrelsen en policy för jämställd
het, mångfald och likabehandling. Den stipulerar att 
Bolagets ledning vid tillsättning av samtliga tjänster, 
utvärderingar av arbetsresultat, lönerevisioner, kom
petensutveckling och fördelning av arbetsuppgifter 
ska utgå objektivt från medarbetares kompetens 
och tidigare prestation. Stendörren accepterar inte, 
och ser allvarligt på, diskriminering, mobbning och 
trakasserier av alla slag. Ledningen har ett övergri
pande ansvar för mångfald och jämställdhetsarbetet. 
Utfall och utvärdering av detta arbete utvärderas en 
gång per år. Vid indikation på att missförhållanden 
förekommer ska ledningen informeras och en hand
lingsplan upprättas.
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ARBETSMILJÖ FÖR ANSTÄLLDA,  

HYRESGÄSTER OCH LEVERANTÖRER

Stendörrens verksamhet ska vara sådan att de som 
arbetar hos Bolaget trivs och kan utvecklas både 
yrkesmässigt och som individer, och inte drabbas av 
ohälsa eller kommer till skada på grund av sitt arbete. 
Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som 
fattas och alla aktiviteter som genomförs. Under 2016 
utarbetades en arbetsmiljöpolicy med strukturer och 
rutiner för ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under 2017 har det systematiska arbetsmiljöarbe
tet fortsatt att vara ett fokusområde. Det har även 
tydliggjorts och förankrats i organisationen och 
ledningsgruppen som har det övergripande ansvaret 
för att följa upp arbetet. 

Ett tema på Bolagets årliga konferens 2017 var 
intern kommunikation. Syftet var att nå bättre 
gruppgemensamma processer och nya arbetssätt, som 
att jobba i tvärsnittsgrupper mellan uthyrning och 
förvaltning. Intern kommunikation var även en viktig 
arbetsmiljöfråga som identifierades i de intressentdia
loger som fördes med interna intressenter 2017.

Målet med arbetsmiljöarbete är en skadefri verksam
het där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärk
sammas snabbt och åtgärdas effektivt. Identifierade 
arbetsmiljörisker redogörs för närmare under avsnittet 
”Arbetsmiljörisker” i Förvaltningsberättelsen (sid 98). 
För Stendörren som arbetsplats innebär det att Bolaget: 
• Uppmärksammar och åtgärdar risker i det  

dagliga arbetet
• Följer upp att arbetsmiljöregler som berör  

verksamheten efterlevs
• Säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som 

beslutat, genom bra rutiner, tydligt ansvar vid 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständiga 
förbättringar i alla led

• Regelbundet följer upp att alla har nödvändiga 
kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna 
efterleva sitt individuella ansvar för arbetsmiljön

• Undersöker arbetsmiljön minst en gång om året 
med hjälp av checklistor i syfte att förebygga  
skador och ohälsa

• Utreder eventuell ohälsa, olycksfall och tillbud  
för att undvika att de upprepas

• Har regelbundna arbetsplatsträffar där verksam
heten avhandlas i sin helhet, inklusive arbetsmiljö
frågor

• Följer upp arbetsmiljöarbetet minst en gång per  
år efter en särskild dagordning

• Lever upp till kraven på dokumentation  
och tydlighet

Inga olyckor eller anmälningar av arbetsskador har 
anmälts under 2017. Tre personer har sjukskrivits 
för stressrelaterade åkommor. Dessa är dock inte av 
den arten att de har hanterats som arbetsskador. I 
arbetsmiljöuppföljningar har dock frågan om stress 

beaktats och i de tre aktuella fallen har förändringar i 
arbetssituationen genom avlastning och förändring av 
arbetsuppgifter skett. Sjukfrånvaron för 2017 ligger i 
snitt på 2,2 % fördelat på 2,8 % för kvinnor respekti
ve 1,5 % för män i Bolaget.

I den uppförandekod som styrelsen antog 2016 
finns även riktlinjer för leverantörers och underle
verantörers efterlevnad gällande lagstiftning och 
förordningar. När det gäller Bolagets leverantörer och 
underleverantörers efterlevnad av lagar och förord
ningar samarbetar Stendörren med den arbetsgivaror
ganisation och de fackförbund med vilka Bolaget har 
kollektivavtal. Tecknande av nya entreprenadavtal ska 
MBL1förhandlas. Det leder till att Bolagets fackliga 
parters eventuella synpunkter och kunskaper om 
entreprenadbolagens efterlevnad av lagar och förord
ningar blir kända för Stendörren, och därmed en del av 
beslutsunderlaget inför tecknande av samarbetsavtal. 

Stendörren anser att bolagets största risker kopplat 
till mänskliga rättigheter ligger inom leverantörsked
jan men bedöms som relativt små på grund av att 
leverantörskedjans omfattning inte är så stor. Dessut
om inbegriper inte Stendörrens verksamhet någon di
rekt produktion som annars kan vara en viktig aspekt 
relaterat till mänskliga rättigheter framför allt om 
det görs i vissa utsatta länder. Lika fullt är mänsk
liga rättigheter och utvärdering av hur mänskliga 
rättigheter fortsatt är kopplat till bolagets verksamhet 
ett område som kommer fördjupas framåt i takt med 
utvecklingen av bolagets hållbarhetsarbete.

REVISORNS YTTRANDE  
AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Stendörren Fastigheter AB (publ),  

org.nr 556825-4741 

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på 

sidorna 16–19, 78–97, 104–105, 107 och för att den är upprättad i 

enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 

Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 

annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 

att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 23 april 2018

Ernst & Young AB

Ingemar Rindstig Oskar Wall

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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 HÅLLBARHET

GRI INDEX
RAPPORTERINGSPRINCIPER

Den här hållbarhetsredovisningen är Stendörrens 
första GRIinspirerade redovisning och avser rä
kenskapsåret 2017, 1 januari – 31 december. Global 
Reporting Initiatives riktlinjer och principer är de 
internationellt vedertagna riktlinjerna för att redovisa 
ickefinansiell information. Hållbarhetsredovisningen 
syftar till att ge Stendörrens intressenter en heltäckan
de bild av Bolagets utveckling, ställning och resultat 
samt att uppfylla de nya lagkrav som trädde i kraft 
2016 avseende redovisning av icke finansiell informa
tion som bygger på ett EUdirektiv. Informationen 
omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, 
personal, affärsetik samt hur Stendörren bidrar med 
samhällsnytta.

Det redovisade innehållet baseras på ett flertal 
prioriterade aktiviteter genomförda under 2017 bland 
annat en intressentkartläggning, olika intressentdi
aloger med väsentliga intressentgrupper, en väsent
lighetsanalys, samt en hållbarhetsstrategi med fyra 
fokusområden som grupperar de väsentliga hållbar

hetsfrågorna. Stendörrens hållbarhetsarbete presente
ras utifrån dessa fyra fokusområden. Eftersom detta 
är Bolagets första hållbarhetsredovisning kan data i 
majoriteten av fallen inte jämföras historiskt. Däremot 
kan läsaren följa Bolagets väsentliga aktiviteter kopp
lat till hållbarhet i form av en tidslinje från 2014 och 
framåt, med kommenterar gällande Bolagets ambition 
framåt. Balans av både negativa och positiva effekter 
av verksamhetens resultat har tagits i beaktande i 
presentationen av resultatet av hållbarhetsarbetet. 

Bolaget rapporterar på GRI standards s.k. coreni
vå för de indikatorer som har valts ut inom respek
tive fokusområde. I de fall då avsteg eller avvikelser 
i rapportering sker, lämnas kommentarer i GRI 
index om anledningen till detta. Informationen och 
processerna som ligger till grund för insamling av 
hållbarhetsdata kommer till viss del från befintliga 
affärssystem. I de fall som handpåläggning sker i 
form av uppskattningar, beräkningar och analyser 
ska detta vara dokumenterat av ansvarig person för 
att säkerställa redovisningens kvalitet.

OPERATIONELL EXCELLENS

201-1 Fördelat ekonomiskt värde 2017 MKR

a) Intäkter 452,3

b) Drift 147,2

c) Löner och ersättning till anställda 49,7

d) Betalning till finansiärer 105,1

e) Betalningar till den offentliga sektorn 3,6

Behållet ekonomiskt värde 146,7

Utdelning 49,7

RESURSEFFEKTIVITET

Energi 

302-1,
301-2

Total energianvändning, absoluta tal 
MWh  42 707  

– varav uppvärmning från fjärrvärme 
och eldningsolja  27 604  

– varav diesel från tjänstebilar  378    

– varav el  14 725    

Växthusgaser

305-1, Totala ton CO2 ekv utsläpp  1 552    

305-2,
305-3

– varav uppvärmning från fjärrvärme 
och eldningsolja

 1 322    

– varav el  122    

– varav tjänsteresor av bil och flyg  108    

302-3, Intensitet, energi och CO2 per m2

305-4 Absoluta tal kWh/m2  123    

Absoluta tal kg CO2/m2  4    

HÅLLBARHETSDATA

> 30 30–50 < 50 TOTALT

Anställning – nyanställda 
och personalomsättning 3 2 3 8

401-1 Kvinnor
3 2 3 8

Män 1 1 0 2

Totalt 4 3 3 10

Mångfald – kategorier 
anställda (kön och ålder) 3 2 3 8

405-1 Kvinnor 4 9 9 22

Män 2 5 11 18

Totalt 6 14 20 40

Hälsa och säkerhet –  
sjukfrånvaro 3 2 3 8

403-2 Kvinnor 0,1 % 5,9 % 0,7 % 2,8 %

Män 0,5 % 4,2 % 0,5 % 1,5 %

Totalt 0,2 % 5,3 % 0,6 % 2,2 %

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
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 HÅLLBARHET

GRI INDEX
GRI KORSREFERENSLISTA

SID-
HÄN-
VIS-
NING

UPP-
FYLL-
NADS-
GRAD

KOMMENTAR

GENERAL DISCLOSURES/GENERELLA INDIKATORER  

1. ORGANIZATIONAL PROFILE/ ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Name of the organization/Organisationens namn 107

102-2 Activities, brands, products, and services/De viktigaste  

varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna
20–78

102-3 Location of headquarters/Lokalisering av  

organisationens huvudkontor
169

102-4 Location of operations/Lokalisering av  

organisationens verksamhet
20–28

102-5 Ownership and legal form/Ägarstruktur och företagsform 106–109

102-6 Markets served/Marknader som organisationen är verksam på 20–28

102-7 Scale of the organization/Den redovisande organisationens storlek 106–109

102-8 Information on employees and other workers/Information om 

medarbetare och andra anställningsformer
92–94

102-9 Supply chain/Beskrivning av organisationens leverantörskedja 16–19

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain/ 

Väsentliga förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja
106–109

102-11 Precautionary Principle or approach/Beskrivning av om och hur 

organisationen följer Försiktighetsprincipen
94

102-12 External initiatives 

A list of externally-developed economic, environmental and social char

ters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes, 

or which it endorses/Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och 

sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen 

anslutit sig till eller stödjer

82, 94

102-13 Membership of associations

A list of the main memberships of industry or other associations, and 

national or international advocacy organizations/Medlemskap i  

organisationer (t.ex. branschorganisationer) och/eller nationella/ 

internationella lobbyorganisationer

Fastighetsägarna, Almega branschförbund 

Fastighetsarbetsgivarna, Stockholms Bygg

mästareförening

2. STRATEGY/STRATEGI

102-14 Statement from senior decision-maker 

A statement from the most senior decision-maker of the organization 

(such as CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevan

ce of sustainability to the organization and its strategy for addressing 

sustainability/Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. 

vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar 

utveckling för organisationen och dess strategi

12–15

3. ETHICS AND INTEGRITY/ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior/En beskriv

ning av organisationens värderingar, principer, och uppförandekod
78–93

4. GOVERNANCE/STYRNING

102-18 Governance structure/Bolagsstyrning 98–106

5. STAKEHOLDER ENGAGEMENT/ENGAGEMANG INTRESSENTER

102-40 List of stakeholder groups/Lista över intressentgrupper 80–81

102-41 Collective bargaining agreements/Kollektivavtal 92

102-42 Identifying and selecting stakeholders/Princip för identifiering 

och urval av intressenter
80–81

102-43 Approach to stakeholder engagement/Tillvägagångssätt vid 

kommunikation med intressenter
80–81
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102-44 Key topics and concerns raised in how the organization has 

responded to those key topics and concerns, including through its re

porting; ii. the stakeholder groups that raised each of the key topics  

and concerns/Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunika

tion med intressenter, och hur organisationen har hanterat dessa områ

den och frågor, inklusive hur de påverkat organisationens redovisning

6. REPORTING PRACTICE/RAPPORTERINGSPRINCIPER

102-45 Entities included in the consolidated financial statements/ 

Enheter inkluderade i koncernredovisningen

102-46 Defining report content and topic Boundaries/Definition av  

innehållet och avgränsningar i redovisningen
94

102-47 List of material topics/Lista av väsentliga frågor 81

102-48 Restatements of information 

The effect of any restatements of information given in previous reports, 

and the reasons for such restatements/Förklaring av effekten av föränd

ringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för 

sådana förändringar

 Årets hållbarhetsrapport är Bolagets första 

GRI inspirerade hållbarhetsredovisning

102-49 Changes in reporting/Förändringar i rapporteringen från  

tidigare rapport

 Årets hållbarhetsrapport är Bolagets första 

GRI inspirerade hållbarhetsredovisning

102-50 Reporting period/Redovisningsperiod 94

102-51 Date of most recent report/Datum för publiceringen  

av den senaste redovisningen 

Hållbarhetsavsnitt i ÅR 21 april 2017 men inte 

enligt GRI

102-52 Reporting cycle/Redovisningscykel 94

102-53 Contact point for questions regarding the report/ 

Kontaktperson för rapporten

VD Fredrik Brodin, info@stendorren.se  

+46 (0)8-518 331 00

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards/ 

Uttalande om hur organisationen har rapporterat enligt GRI Standards
94

102-55 GRI content index/GRI korsreferenslista 95–97

102-56 External assurance/Externt bestyrkande Hållbarhetsavsnitt ej externt granskad

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH/
LEDNINGENS FÖRHÅLLINGSSÄTT KOPPLAT TILL HÅLLBAR UTVECKLING

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary/Förklaring av 

väsentliga frågor och dess avgränsningar
84–93

103-2 The management approach and its components/ 

Ledningens förhållningssätt och dess komponenter
84–93

103-3 Evaluation of the management approach/ 

Utvärdering av ledningens förhållningssätt

Indikatorer för 2017 är i mindre utsträckning 

baserat på den nya hållbarhetsstrategin som 

utvecklades under hösten 2017. Den nya 

strategin är en uppdatering av ledningens 

förhållningssätt

TOPIC SPECIFIC INDICATORS/ÄMNESSPECIFIKA INDIKATORER

OPERATIONELL EXCELLENS

201-1 Direct economic value generated and distributed/ 

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
84, 94

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans/ 

Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden

4,5% av ett basbelopp + 30% på belopp 

däröver avsätts för varje anställd i pension. 

Utöver detta betalas även särskild löneskatt 

24,26% på pensionsbeloppet. Läs mer i 

notpaketet – ”Ersättningar till anställda” och 

”Avsättningar”

RESURSEFFEKTIVITET

ENERGY/ENERGI

302-1 Energy consumption within the organization/ 

Energikonsumtion inom organisationen

90-91, 

94

Köpt el och fjärrvärme avser de fastigheter 

som Stendörren äger energiabonnemanget 

på samt den fastighetsrelaterade el och  

fjärrvärmekonsumtionen
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302-2 Energy consumption outside the organization/ 

Energikonsumtion utanför organisationen
90–91, 

94

Stendörren har inte mätt eller utvärderat 

sina leverantörer eller underleverantörers 

växthusgaspåverkan från nybyggnationer 

eller renoveringar

302-3 Energy intensity/Energiintensitet 90–91, 
94

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions/Scope 1 växthusgaser 90–91, 
94

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions/ 

Scope 2 växthusgaser
90–91, 

94

Köpt el och fjärrvärme avser de fastigheter 

som Stendörren äger energiabonnemanget 

på samt den fastighetsrelaterade el och  

fjärrvärmekonsumtionen

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emission/ 

Scope 3 växthusgaser
90–91, 

94

Stendörren har inte mätt eller utvärderat 

sina leverantörer eller underleverantörers 

växthusgaspåverkan från nybyggnationer 

eller renoveringar

305-4 GHG emissions intensity/Växthusgasintensitet 90–91, 
94

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

EMPLOYMENT/ANSTÄLLNING

401-1 New employee hires and employee turnover/ 

Nyanställda och personalomsättning
92–93

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees/Förmåner som ges till heltidsanställd 

personal och som inte omfattar tillfälligt eller deltidsanställda

Regleras i stort av kollektivavtalet (lika 

förmåner vad gäller pension och försäk

ringar). Tillfälligt anställda har inte tillgång 

till förmånsportalen, med friskvårdsbidrag, 

SLkort med mera. De är inte heller aktuella 

för hälsoundersökningar

401-3 Parental leave/Föräldrarledighet

5 personer hade någon form av föräldra-

ledighet under 2017 (3 kvinnor, 2 män). 

Sammanlagt 325 dagars ledighet

TRAINING AND EDUCATION/UTBILDNING

404-1 Average hours of training per year per employee/Genomsnittligt 

antal utbildningstimmar per anställd och år
92–93

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and ca

reer development reviews/Andel anställda (i procent) som får regelbun

den utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling

92–93

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY/MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

405-1 Diversity of governance bodies and employees/Mångfald inom 

ledningsgrupp och andra anställda
94

Statistiken bygger på antal anställda per 

den 31 december 2017, där alla med gällande 

anställningsavtal finns med oavsett syssel

sättningsgrad

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men/Skillnad 

i lön och annan ersättning i procent mellan män och kvinnor per perso

nalkategori

Det finns ett generellt problem med att 

redovisa löneskillnader mellan könen inom 

grupper av anställda hos Stendörren, efter

som det inte finns mer än en representant för 

båda könen samtidigt i någon av befattning

arna. Data redovisas ej för att det kan identi

fiera enskilda individer på ett olämpligt sätt. 

I de fall det kan redovisas är skillnaderna små 

och kan motiveras med olika kompetens och 

erfarenheter

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY/HÄLSA OCH SÄKERHET

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 

days, and absenteeism, and number of work-related fatalities/Omfatt

ningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro 

samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region

92–94
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