
 HÅLLBARHET

STENDÖRRENS  
HÅLLBARHETSARBETE

Sedan  starten 2014 har Stendörren Fastigheter haft en ambition att driva ett aktivt  
hållbarhetsarbete i verksamheten. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och  
värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på ett ansvarstagande sätt. 

FÖR ATT GÖRA DET BEHÖVER BOLAGET möta fram-
tidens krav från intressenter på ekonomisk, miljömäs-
sig och social hållbarhet. Under 2017 utvecklades en 
omfattande hållbarhetsstrategi i syfte att integrera 
hållbarhet i bolagets affär. Arbetet mynnade ut i fyra 
fokusområden för Stendörren med ett antal olika 
väsentliga frågor inom varje fokusområde;

OPERATIONELL EXCELLENS

AKTIV PARTNER FÖR HÅLLBART 
SAMHÄLLSBYGGANDE

RESURSEFFEKTIVITET

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

 

Under 2018 har en implementeringsplan tagits fram 
som sträcker sig över 3 faser mellan 2018–2020: 

MEDVETANDEGÖR OCH BYGG FRÅN 

GRUNDEN – 2018

BÖRJA ARBETA FRÅN LAGD  

GRUND – 2019–2020

INTEGRERA I AFFÄREN – 2019–2020

 
Denna hållbarhetsrapport syftar till att presentera 
och vara transparent kring hur Stendörren tar sig an 
sitt hållbarhetsarbete, varför bolaget prioriterar som 
de gör, hur resultatet sett ut 2018 och hur ambitio-
nen ser ut framåt för att implementera sin affärsnära 
hållbarhetsstrategi.

Högst ansvarig för hållbarhetsfrågorna är styrelsen 
med företagsledningen som bereder frågorna och 
implementerar dessa operativt i bolaget.
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KOMMER 92 % FRÅN  

FÖRNYELSEBAR ENERGI 

45 %  55 %* 
FÖRDELNING KVINNOR  

OCH MÄN PÅ STENDÖRREN

* Exkluderar en manlig och tre kvinnliga inhyrda konsulter.
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INTRESSENTDIALOG 

Stendörren för en kontinuerlig dialog med viktiga 
intressenter kring väsentliga affärsfrågor via de kon-
taktytor som finns etablerade. 2017 genomfördes en 
strukturerad intressentdialog med bolagets viktigaste 
intressentgrupper se intressentmodell, figur 1–2. 
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.  

Under 2018 har dialog med vissa intressentgrupper 
fördjupats, framförallt internt i organisationen. Det 
har varit ett naturligt steg i det fortsatta hållbarhets-
arbetet att bygga kunskap, förankring och förståelse 
inom organisationen inför att implementera strategin 
framåt. Flera aktiviteter internt har genomförts under 
året som t.ex:
• En konferens på temat hållbarhet för att diskute-

ra hållbarhetsstrategin i stort men även de olika 
väsentliga hållbarhetsfrågorna och hur de påverkar 
medarbetarna samt hur frågorna kan integreras i 
den löpande verksamheten.

• Bildat ett internt hållbarhetsråd för att löpande 
koordinera och styra hållbarhetsfrågorna i organi-
sationen utifrån hållbarhetsstrategin. 

• Stendörrens första medarbetarundersökning gjor-
des under 2018, en enkät om organisatorisk och 
social arbetsmiljö, framtagen av Prevent som är en 
ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, 
LO och PTK.  

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 3.  

Väsentlighetsanalysen låg sedan till grund för utveck-
landet av en hållbarhetsstrategi med 21 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 2018 
under respektive avsnitt.  

 HÅLLBARHET

INTRESSENTER &       
VÄSENTLIGHET

ÄGARE,  

FINANSIÄR,  

RÅDGIVARE, 

STYRELSE

MEDARBETARE

INKL.

LEDNINGS-

GRUPP

KUNDER  

(HYRESGÄS-

TER)/HYRES-

GÄSTOMBUD

KOMMUN

INTRESSENT-  VÄSENTLIGA FRÅGOR  KONTAKTYTOR  FOKUS FÖR STENDÖRREN 2018
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

• Utveckla policyer knutet till de olika fokusområ-
dena.

• Öka kunskap och förståelse för processer knutet 
till hållbarhetsstrategin.

• Fokusområdet Operationell excellens som en del 
av att ha ökad kontroll och styrning av verksam-
heten.

• Initierat ett hållbarhetsråd med representanter 
från olika verksamhetsområden i organisationen.

• Ökad dialog kring hållbarhet i kontaktytorna med 
bolagets intressenter.

• Implementering av hållbarhetsstrategi och vä-
sentliga frågor.

• Implementerat digitala system för fjärrstyrning, 
övervakning och resursoptimering.

• Hållbarhetskonferens i juni med fokus på att pre-
sentera hållbarhetsstrategin för medarbetarna.

• Genomförd medarbetarundersökning med fokus 
på psykosocial arbetsmiljö.

 
• Implementering av hållbarhetsstrategi och vä-

sentliga frågor.
• Fortsatt aktiv förvaltning med kunddialog i cen-

trum.
• Inkrementella förbättringar för resurseffektivitet 

inom fastighetsförvaltningen.

• Stendörren Fastigheter samarbetar med kommu-
ner för att lyfta de områden där bolaget verkar 
och bidrar till att dessa kommuner kan blir hållba-
ra och framtidsinriktade föredömen.

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

10 Transparens och kommunikation

11 Antikorruption

13 Krav och uppföljning leverantörer,  

 hyresgäster och samarbetspartners

14 Mänskliga rättigheter

15 Miljömässiga materialval

16 Innovation

17 Mångfald och jämlikhet

18 Avfallshantering 

19 Driva hållbarhet i branschen

20 Engagemang i lokalsamhället

21 Förebygga förorening hos hyresgäster 
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INTRESSENTENGAGEMANG

VÄSENTLIGHETSANALYSKUNDER  

(HYRESGÄSTER)

FINANSIÄRER

ÄGARE

VÄSENTLIGA 
INTRESSEGRUPPER

INTRESSENTMODELL

HYRESGÄST- 

OMBUD

STYRELSENMEDARBETARE

KOMMUN

RÅDGIVARE

FIG. 1

FIG.3

FIG. 2

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

74 |  årsredovisning 2018 årsredovisning 2018 | 75



STENDÖRREN OCH FN:S GLOBALA MÅL

Världens nationer skrev 2015 under Agenda 2030, vilket inkluderar FN: s 17 mål för hållbar utveckling (SDG). För att uppnå 

dessa mål krävs en gemensam insats på internationell, nationell och lokal nivå. Därför uppmanas alla företag att inkludera 

mål som direkt och indirekt har koppling till vår hållbarhetsstrategi och uppdrag, och där vår verksamhet kommer att ha en 

grundläggande inverkan:

UTVECKLINGEN I SAMHÄLLET går allt snabbare och digitalisering och ny teknik 

innebär spännande möjligheter. Men framtiden ställer också ökade krav på miljövän-

liga, effektiva och säkra leveranser. Logistikbranschens 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. Ett av Stendörrens strategiska 

fokusområden handlar om att vara Aktiv partner för hållbart samhällsbyggande. Ge-

nom att aktivt driva hållbarhet i branschen tillsammans med strategiska partners kan 

vi skapa moderna och hållbara förutsättningar för våra hyresgäster och deras kunder 

och vara med och utveckla framtidens hållbara produktion, distribution och logistik.  

Vår slogan ”Lokaler som gör skillnad” är baserad på Stendörrens uppdrag att 

tillsammans med hyresgästerna och andra samarbetspartners utveckla framtidens 

industrilokaler med avseende på effektiv resursanvändning, energieffektiva lokaler 

och ”smarta” logistiklösningar. Stendörrens största hållbarhetspåverkan ligger i att 

äga och förvalta sina fastigheter. Det är av största vikt för Stendörren att fokusera på 

resurseffektivitet genom hela värdekedjan avseende förvaltning, renovering, material-

val, nyproduktion och val av energislag för att minska sin klimatpåverkan. 

bara om att skapa förutsättningar för en säker, hälsosam och sund arbetsmiljö internt 

för våra medarbetare. Det handlar även om att skapa detta värde för våra hyresgäster 

och leverantörer. Läs mer under avsnitt Attraktiv arbetsgivare.

Andra globala mål som har indirekt koppling till Stendörrens hållbarhetsstrategi  

och verksamhet. 

(s. 82–85)

(s. 86–87)

(s. 88–89)

SOM I ETT LED I ARBETET MED att systematisera och 
formulera Stendörrens hållbarhetsarbete utvecklades 
under 2017 en hållbarhetsstrategi. Under processen 
genomlystes verksamheten ur flera perspektiv. Dels 
utifrån-och-in för att förstå samhällsutmaningarna 
ur ett makro-perspektiv, 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. Utifrån-och-in 
perspektivet tillsammans med intressentdialogen 
och väsentlighetsanalysen låg sedan till grund för 
Stendörrens hållbarhetsstrategi, som integreras i hela 
verksamheten. 

Under 2018 har fokus legat på att medvetandegöra 
och initiera implementeringen av hållbarhetsstrategin 
internt i organisationen. Första fasen i implemente-
ringen handlar om att mobilisera internt och bygga 
grunden. Läs mer i avsnittet Fokus 2018–2020.

En riskanalys relaterat till Stendörrens mest 
väsentliga hållbarhetsfrågor gjordes även 2017 och 
utvärderas årligen inom den ordinarie riskutvärde-
ringen i bolaget. Identifierade risker och hantering av 
dessa återfinns i Förvaltningsberättelsen, sid 98–99. 
Utvärdering av hållbarhetsarbete görs på kontinuerlig 
basis.

 HÅLLBARHET

STRATEGI
HÅLLBARHETSSTRATEGI

  BOLAGSSTYRNING

   TRANSPARENS &  
KOMMUNIKATION

  ANTIKORRUPTION

   KRAV OCH 
UPPFÖLJNING  AV 
LEVERANTÖRER, 
HYRESGÄSTER OCH 
 SAMARBETSPARTNERS

  FINANSIERING

   MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

  INNOVATION

   EFFEKTIVA OCH 
 FLEXIBLA LOKALER

   DRIVA HÅLLBARHET 
I BRANSCHEN

  ATTRAKTIV PARTNER

   ENGAGERA SIG I 
LOKALSAMHÄLLET

   ARBETSMILJÖ 
FÖR ANSTÄLLDA, 
HYRESGÄSTER OCH 
LEVERANTÖRER

   MÅNGFALD & 
JÄMSTÄLLDHET

   FÖRETAGSKULTUR & 
LEDARSKAP

   NÖJDA MEDARBETARE
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  ENERGIEFFEKTIVTET

   MILJÖMÄSSIGA MA-
TERIALVAL

  AVFALLSHANTERING

   MILJÖCERTIFIERADE-
 BYGGNADER

   FÖREBYGGA FÖRO-
RENING HOS HYRES-
GÄSTER

   REDUCERA KLIMAT-
PÅVERKAN

Stendörrens hållbarhetsstrategi genomsyrar två kompletterande perspektiv. Det ena 
perspektivet handlar om att säkerställa att bolaget agerar ansvarsfullt med kontrollerad 
risk och i linje med förväntningarna och krav. Det andra kompletterande perspektivet 
handlar om att bidra till hållbar utveckling på ett sätt som engagerar internt som  
externt och samtidigt stärker Stendörrens långsiktiga affär.
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 HÅLLBARHET

FOKUS
2018 – 2020

FÖRSTA FASEN, KALLAS ”Medvetandegör och bygg 
från grunden” och handlar kortfattat om att skapa 
struktur och förankra hållbarhetsstrategin i orga-
nisationen. Fas 2, ”Börja arbeta från lagd grund” 
utgår från att ta avstamp från den lagda strukturen 
och börja integrera processer, bygga kapacitet i olika 
delar av organisationen genom kunskapsdelning och 
utbildning. I fas 3, ”Integrera i affären”, ligger fokus 
på att integrera hållbarhetsstrategin mer i strategiska 
dialoger med externa parter och i bolagets affärsut-
veckling, se figur 4.

2018

2019

2020

FAS 3 INTEGRERA I AFFÄREN

Strategiska partnerskap

Extern kommunikation

Organisation och styrning – nästa steg

Integrera och paketera hållbarhet  
i värdeerbjudandet ”Lokaler som  
gör skillnad” tydligare

FAS 1 MEDVETANDEGÖR OCH BYGG FRÅN 
GRUNDEN

Policys och uppförandekod  
internt och mot leverantörer

Etablera ett hållbarhetsråd för  
styrning av hållbarhetsfrågor

Hållbarhetskonferens 2018 för att 
introducera strategi internt

Inkludera medarbetarna i frågor kring 
förbättrad arbetsmiljö och arbetssätt

Börja mäta medarbetarnöjdhet

Integrera de globala målen i  
hållbarhetsstrategin

FAS 2 BÖRJA ARBETA FRÅN LAGD GRUND

Organisation och styrning 

Utbildning

Extern Kommunikation

Ansvarsfull leverantörskedja

Arbetsmiljö, kultur och ledarskap

Stendörren är övertygat om att ett ansvarsfullt företagande handlar om att skapa lång-
siktigt värde inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt. Stendörren är i 
början av denna resa och är medvetna om att det är ett kontinuerligt arbete att integrera 
i verksamheten. Under året har en implementeringsplan tagits fram som sträcker sig 
fram till 2020 och som i stora visar på vilka prioriteringar bolaget har framåt.

FIG. 4

TYDLIG STRATEGI 

FÖR IMPLEMENTERING  

AV STENDÖRRENS  

HÅLLBARHETSARBETE  

I ALLA DELAR AV  

VERKSAMHETEN.

ANDRA INTERNATIONELLA  
KODER OCH KONVENTIONER

Stendörren Fastigheter ställer sig bakom 

de tio principerna bakom FN:s Global 

Compact, för att skydda mänskliga 

rättigheter, miljö, trygga arbetsförhål-

landen, samt etisk och korruptionsfri 

affärsverksamhet. De tio principerna är 

utvecklade med grund i Deklarationen 

för de mänskliga rättigheterna, ILO:s 

åtta kärnkonventioner, Rio-deklaratio-

nen för miljö och utveckling, och FN:s 

konvention mot korruption.
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Hållbarhetskonferensen Sandhamn maj 2018

 HÅLLBARHET

FOKUSOMRÅDEN

OPERATIONELL EXCELLENS

HÅLLBARHETSRÅD

POLICY: UPPFÖRANDEKOD, UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER, 
INKÖPSPOLICY, INSIDER POLICY, FINANS POLICY

MEDARBETAR- 
UNDERSÖKNING 
2018

HÅLLBARHETS- 
RAPPORTERING 

ANSVARSFULL 
LEVERANTÖRSKEDJA 

INTERNT PROJEKT 
KRING FRAMTIDENS 
ARBETSMILJÖ OCH 
ARBETSSÄTT

POLICY

HÅLLBARHETSRÅD

HÅLLBAR- 
HETSRÅDET 
• Koordinerar hållbarhetsarbetet 

utifrån den lagda strategin och  

fokus framåt.

• Är en styrgrupp som representeras  

av medarbetare från olika funktioner 

i organisationen.

SPECIFIKA HÅLLBARHETSPROJEKT 

• Behandlas i mindre grupper och  

involverar ytterligare personer i  

organisationen.

Nedan är exempel av projekt från 

hållbarhetsrådet under året.

  BOLAGSSTYRNING

   TRANSPARENS &  
KOMMUNIKATION

   ANTIKORRUPTION

   KRAV OCH 
UPPFÖLJNING  AV 
LEVERANTÖRER, 
HYRESGÄSTER OCH 
 SAMARBETSPARTNERS

  FINANSIERING

   MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

Operationell excellens för Stendörren handlar å ena sidan om att 
förstå marknaden och samhällsutvecklingen 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 osäker-
hetsfaktorer på marknaden, samt om att bygga en organisation med 
väl fungerande stödprocesser, rutiner och policys på plats. 

I TAKT MED  
ATT BOLAGET  

HAR MOBILISERAT  
HÅLLBARHETSARBETET  
INTERNT HAR BOLAGET 

ÄVEN INITIERAT ARBETET 
FÖR EN ANSVARSFULL  
LEVERANTÖRSKEDJA.

OM ATT LÄGGA GRUNDEN I ORGANISATIONEN

Styrning och organisation av hållbarhetsarbetet har 
varit en naturlig förlängning av den hållbarhetsstra-
tegi som utvecklades 2017. Under året har det därför 
bildats ett s.k. hållbarhetsråd med representanter från 
olika delar i organisationen; ledningsgrupp, ekonomi, 
affärsutveckling, fastighet, miljö och energi, kommu-
nikation och marknad samt bolagsjuridik. Rådet har 
träffats kontinuerligt under hösten för att koordinera 
implementeringsarbetet.  

En annan prioriterad aktivitet under året har varit 
att se över policystrukturen och komplettera eller 
utveckla nya policydokument kopplat till hållbarhets-
strategins olika fokusområden; Operationell excel-
lens, Aktiv partner för hållbart samhällsbyggande, 
Resurseffektivitet och Attraktiv arbetsgivare. 

Alla medarbetare delges den interna uppförandeko-
den vid anställning och vid bolagets årliga konferen-
ser. VD ansvarar för att revidera dokumentet årligen.

Under 2019 har Stendörren ambitionen att börja 
arbeta från den lagda grunden. Nästa nivå i imple-
menteringen blir därför att integrera styrdokumen-
ten i processbeskrivningar och checklistor som kan 
användas i den dagliga verksamheten.

ATT LÄGGA GRUNDEN UTANFÖR 

ORGANISATIONEN

Den interna uppförandekoden som bolaget utveck-
lade 2016 har kompletterats under året för att ligga i 
linje med den utvecklade hållbarhetsstrategin. Denna 
kod har även varit grunden för att utveckla uppfö-

randekoden för leverantörer som gjorts under året. I 
takt med att bolaget har mobiliserat hållbarhetsar-
betet internt har bolaget även initierat arbetet för en 
ansvarsfull leverantörskedja. 

Under 2017 bedömde Stendörren att störst risker 
inom säkerhet och arbetsmiljö, anti-korruption och 
mänskliga rättigheter föreligger inom bolagets leve-
rantörskedja. Därför har bolagets leverantörskedja 
riskutvärderats under året. I ett 
första skede identifierades bygg- 
och anläggningssektorn som 
den del av leverantörskedjan där 
störst risk för korruption och 
brister inom mänskliga rättig-
heter finns. Därefter gjordes ett 
väsentligt urval av leverantörer 
som tillsammans stod för 25 % 
av Stendörrens inköpsvolym 
2018. Ett 20-tal leverantörer inom denna sektor kom-
mer Stendörren inleda en dialog med för att tillsam-
mans minimera de risker som kan finnas kopplat till 
bolagets hållbarhetsstrategi, och särskilt frågor inom 
anti-korruption och mänskliga rättigheter.

Planen för att systematiskt minska dessa risker 
i leverantörskedjan är att under 2019 skicka ut 
Uppförandekoden för leverantörer till bolagets mest 
väsentliga leverantörer med målet att få den påsk-
riven under 2019. Parallellt med detta integrerar vi 
processbeskrivningar och andra aktiviteter för att 
levandegöra arbetet med en ansvarsfull leverantörs-
kedja.

FOKUS 2018
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AKTIV PARTNER FÖR HÅLL-
BART SAMHÄLLSBYGGANDE
POLICY: POLICY FÖR SAMHÄLLSENGAGEMANG

  INNOVATION

   EFFEKTIVA OCH 
 FLEXIBLA LOKALER

   DRIVA HÅLLBARHET 
I BRANSCHEN

  ATTRAKTIV PARTNER

   ENGAGERA SIG I 
LOKALSAMHÄLLET

CASE 
TRANSPORTSEMINARIUM

FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE 2018 (MKR)

a) Intäkter (537,4)

b) Drift (159,9)

c) Löner och ersättning till anställda (67,5)

e) Betalningar till den offentliga sektorn (23,8)

Behållet ekonomiskt värde (154,9)

Utdelning (59,2)

Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela samhället. Att skapa hållbara samhällen  
betyder stora förändringar på de flesta håll. Överallt har vi såväl sociala,  
miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Kommunerna har en agenda som är allt mer 
komplex när det gäller att möta framtidens behov. Genom att aktivt driva hållbarhet i bran-
schen och tillsammans med strategiska partners kan Stendörren bidra till moderna och hållba-
ra förutsättningar för våra hyresgäster. Bolaget kan aktivt vara en del av att skapa morgon-
dagens fastigheter och miljöer som möter samhällets alla behov på ett bättre sätt än idag.

ATT VARA EN DEL AV SAMHÄLLSAGENDAN

Samhällets utmaningar är alltmer komplexa och vi är 
alla ansvariga att bidra till att lösa dem. För Stendör-
ren innebär det att bolaget under 2018 lagt allt mer 
tid på att förstå samhällets utmaningar och hur vi 
kan bidra långsiktigt som en lösnings-
inriktad aktör. Konkret, så har Sten-
dörren arbetat med att integrera FN:s 
globala mål i verksamheten för att bli 
tydligare kring var vart skillnad kan 
göras. Mer om hur de globala målen 
har integrerats i bolagets strategi, se 
sidan 76.

Stendörren utvecklar också närvaro 
och engagemang i lokalsamhället. Un-
der året har bolaget utvecklat tydliga-
re kriterier kring vilka organisationer 
som man vill stödja och arbeta ihop 
med. I grunden handlar det om att samarbeta med 
organisationer som delar samhällsvision med Sten-
dörren, och där synergier kan skapas. Ett exempel på 
hur bolaget aktivt utvecklar samhället tillsammans 
med en kommun kan läsas mer om på sidan 76. 

VI BYGGER LÅNGSIKTIGA OCH SAMHÄLLS- 

UTVECKLANDE PARTNERSKAP

Stendörren tror starkt på att samarbete är nyckeln till 
att lösa de utmaningar samhället står inför. Därför är 

bolaget alltmer fokuserade på att utveckla samar-
beten med en tydligt samhällsutvecklande agenda. 
Detta är framförallt tydligt genom hur bolaget arbe-
tar långsiktigt i en rad kommuner med planprocesser 
som syftar till att utveckla hela områden som Bro, 

Botkyrka och Stockholm. 
Samhällsutveckling handlar också om 

att utmana och tänka nytt. Stendörren 
strävar efter att bli än mer innovativa i 
att hitta nya lösningar, genom digi-
talisering, nytänkande och att förstå 
förändrade samhällsbehov. Strategiska 
partnerskap är viktiga och kan bidra 
med nya lösningar som kan göra 
bolagets lokaler ännu mer effektiva och 
flexibla. Bolaget arbetar mycket inom 
industrisegment där utvecklingen går 
snabbt. Nya automatiserade och digitala 

lösningar för lagerhantering och i industriella pro-
cesser gör att profilen på de människor som arbetar i 
lokalerna förändras. Kompetens- och utbildningskrav 
går upp. Mansdominerade miljöer blir mer blandade. 
Personer med specialkompetens från andra länder 
blir allt vanligare. Denna förändrade demografi bi-
drar till förändrade kringbehov runt våra fastigheter. 
Det rör trygghet, tjänsteutbud, butiker och trans-
porter. För att möta behoven på ett bra sätt måste 
Stendörren bidra till hela samhällets utveckling. 
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SEMINARIUM PÅ TEMA ”TRANSPORTER PÅ VÄG”

STENDÖRREN  
TROR STARKT PÅ ATT  

SAMARBETE ÄR NYCKELN 
TILL ATT LÖSA DE UTMA-

NINGAR SAMHÄLLET STÅR 
INFÖR. DÄRFÖR ÄR  

BOLAGET ALLTMER FOKU-
SERADE PÅ ATT UTVECKLA 

SAMARBETEN MED EN  
TYDLIGT SAMHÄLLSUT-
VECKLANDE AGENDA.

I oktober arrangerade Stendörren, tillsam-

mans med Metod arkitekter, ett seminarium 

på tema framtidens transporter. God förståel-

inom utvecklingsområden som transport, 

logistik och infrastruktur är viktigt för att 

Stendörren ska kunna agera långsiktigt och 

möta olika intressenters förväntningar på oss.

Stendörren samlade utvalda stora hyresgäs-

ter, transportmyndighet, kommuner, ledande 

fordonsutvecklare och andra samhällsaktörer 

med fokus på framtidens transporter och lo-

gistik för att diskutera och inspirera varandra 

på framtidens utmaningar och möjligheter.

5)

n (23,8)

Stendörren skapar långsiktig tillväxt och värde-ökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Att ta ett ekonomiskt ansvar för verk-

en grundförutsättning för att bolaget ska lyckas med sitt uppdrag. Goda ekonomiska förutsätt-ningar är också viktigt för att Stendörren ska kunna agera långsiktigt och kunna möta de eko-nomiska förväntningarna från andra intressenter. Det skapade ekonomiska värdet under 2018 har fördelats i enlighet med diagrammet ”Fördelat ekonomiskt värde 2018”.
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ETT AV STENDÖRRENS övergripande verksam-
hetsmål är att vara en aktiv partner för långsiktigt 
hållbart samhällsbyggande. Vissa projekt lånar sig 
bättre till detta än andra, och få så bra – hittills – 
som Telgebruket 1.

Fastigheten Tegelbruket 1, vackert belägen intill 
Fittjaviken, förvärvades av Stendörren 2015. Områ-
det var ett halvt bortglömt för att inte säga öde han-
delsläge, med en stor parkeringsplats. Alldeles intill 
finns en moské och en park som sträcker sig ned mot 
vattnet, med ett friluftsbad och en sommarrestaurang 
på en ö utanför. 

Både Botkyrka kommun och Stendörren såg stor 
potential för att skapa något nytt i området. Dis-
kussioner inleddes om att omvandla fastigheten och 
omgivningarna runt omkring till något som kunde 
komma kommunen och dess innevå-
nare till gagn ur ett mer långsiktigt 
perspektiv. Idén till en ny förstad till 
Botkyrka tog form, ett område som 
både drog nytta av läget och erbjöd 
800 nya bostäder, i en boendeform 
som inte fanns i kommunen sedan 
tidigare. 

Ansvarig för gestaltningen av det 
nya området och bostäderna i det, i 
nära samarbete med Stendörren och 
Botkyrka kommun, blev Mårten 
Bäckman, arkitekt på arkitektfirman 
Archus.

– Det här området var en skatt som låg och vänta-
de på att bli hittad. Allt som fattades var tanken på 
att bygga bostäder, berättar han.

PLATS FÖR HISTORIA OCH ANDLIGHET

En första viktig grundpremiss för det nya bostäder-
na, med tanke på områdets rika hantverkshistoria, 
var att de skulle byggas i just tegel. Fittja Tegelbruk 
som låg här hörde ursprungligen till Fittja gård. 
Det grundades redan på 1600-talet men hade sin 

storhetstid vid 1800-talets slut då man levererade 
mur- och rörtegel samt takpannor till stenstaden som 
då växte fram inne i Stockholm. Från och med 1914 
ingick fabriken i Mälardalens Tegelbruk, 1947 köptes 
den av KF och 1964 lades den ned. Idag kvarstår inga 
spår av den en gång så stora fastigheten, men namnen 
Tegelbruksvägen och Tegelbruksbacken minner om 
den tidigare verksamheten här, liksom ett stort antal 
tegelstensrester nere vid strandkanten.

En andra viktig aspekt var moskén – en vacker 
byggnad i turkisk stil och den första i Sverige där 
böneutrop kunde höras från den 32,5 meter höga 
minareten.

– Moskén ger platsen mer kontext och tillför liv, 
konstaterar Mårten Bäckman. Hit kommer vissa att 
flytta för att den ligger här, och vi tror även att den 

kan dra hyresgäster till butikslokalerna 
som planeras i området.  

EN GRÖN FÖRSTAD OCH  

ETT NYTT ANSIKTE UTÅT

Bostäderna och området som är tänkt 
att växa upp runt omkring dem kommer 
att förändra bilden av Fittja sett från 
motorvägen. När allt står klart kommer 
Tegelbruket att var det första man ser 
när man kommer körande norrifrån, 
från Stockholm. 

Fastigheterna kommer att ha 5–7 
våningar samt ett torn på 10 våningar och tanken är 
att det nya området ska tillföra ett mellanting mellan 
villan, radhuset och hyresrätten. Bostadsrättslägen-
heterna här blir därför till stor del 1- och 2-, men 
även 4-rummare. Här ska unga vuxna från området 
kunna inleda sin bostadskarriär, och unga familjer 
bo tills första barnet är några år. Eller tills barnen är 
utflugna om de vill.  

Växtligheten kommer att ge de boende en möjlighet 
att följa säsongerna, och naturen får visa hela sitt spel. 
Tack vare ett fristående garage kommer gårdarna 

TEGELBRUKET 1 I FITTJA 
FRÅN BORTGLÖMD PARKERINGSPLATS 
TILL GRÖNSKANDE FÖRSTAD 

kring fastigheterna att vara gröna, med träd som kan 
växa sig höga samt möjlighet till egna odlingar. Även 
Tegelbruksvägen utanför kommer att präglas av grön-
ska, med en 3–4 meter bred allé mellan trottoaren och 
vägen. Men istället för att träden står på traditionellt 
led, väver man in en bit natur mellan husen och allt 
bevattnas med dagvattentankar under gatan. 

GROGRUND FÖR DEN GODA STADEN

Områdets torg som är södervänt med möjlighet till 
uteserveringar, har inspirerats av olika kulturer och 
stämningar. Här ska finnas platser med gott om sol 
för vårt nordiska sätt att umgås på sommaren, men 
även möjlighet till avkoppling i skuggan. Allt placerat 
på ett geometriskt starkt sätt, med inspiration från 
islamiska trädgårdar. Här ska även finnas plats för 

långbord, torgförsäljning, föreläsningar, kanske 
valstugor, och runt om finns möjligheter för kommer-
siella lokaler – ett gym kanske, en pizzeria, kebab, 
bageri, en mäklarlokal, eller en frisör.

För Botkyrka kommun och Stendörren är projektet 
speciellt på flera sätt. Dels för att det är så stort – det 
är ju en hel stadsdel man skapar – och dels för att det 
har en sådan unik kontext. Men viktigast är allt är 
att man har lyssnat på och hjälpt kommunen, och i 
samförstånd med den utvecklat ett område i önskad 
riktning samt, viktigast av allt, tillfört de boende 
något av värde.

– I slutändan är all planering, alla möten, Excel-ark 
och tabeller till för att de som ska bo här ska få ett 
bra liv och vara lyckliga. Det finns det verkligen möj-
lighet för i Tegelbruket, menar Mårten Bäckman. 

 IDÉN TILL EN NY  
FÖRSTAD TILL  

BOTKYRKA TOG  
FORM, ETT OMRÅDE  

SOM BÅDE DROG  
NYTTA AV LÄGET  
OCH ERBJÖD 800  

NYA BOSTÄDER, I EN  
BOENDEFORM SOM  

INTE FANNS I KOMMUNEN 
SEDAN TIDIGARE.

STENDÖRREN 
BYGGER DEN  

GODA
STADEN

PARTNER   
FÖR HÅLLBART 

SAMHÄLLS-
BYGGANDE

”Både Botkyrka kom-
mun och Stendörren 
såg stor potential för 
att skapa något nytt  
i området.”
MÅRTEN BÄCKMAN, ARKITEKT  

PÅ ARKITEKTFIRMAN ARCHUS

84 |  årsredovisning 2018 årsredovisning 2018 | 85



RESURSEFFEKTIVITET
POLICY: MILJÖPOLICY

  ENERGIEFFEKTIVTET

   MILJÖMÄSSIGA MA-
TERIALVAL

  AVFALLSHANTERING

   MILJÖCERTIFIERADE-
 BYGGNADER

   FÖREBYGGA FÖRO-
RENING HOS HYRES-
GÄSTER

   REDUCERA KLIMAT-
PÅVERKAN

TOTAL KLIMATPÅVERKAN  
TCO

2
 EKV

Fjärrvärme 67,6 %

Eldningsolja 23,5 %

El 0 %

TOTAL ENERGIANVÄNDNING,  
ABSOLUTA TAL MWH

Fjärrvärme 55,7 %

Eldningsolja 2,5 %

El 40,9 %

Drivmedel tjänstebilar 0,9 %

TOTAL ENERGIANVÄNDNING, 

FÖRNYELSEBARA OCH  

ICKE FÖRNYELSEBARA  

KÄLLOR (%)

Förnyelsebara källor 92,1 %

Icke förnyelsebara källor 7,9 %

132
KWH/KVM, INTENSITETSMÅTT  

ENERGIEFFEKTIVITET

Energieffektivisering med 3 % från fg år.  

Analys: Fortlöpande förbättringsarbete.

3,84
KG CO

2
 EKV/KVM, INTENSITETSMÅTT  

KLIMATPÅVERKAN

Reducerad klimatpåverkan per kvm med 27 %.  

Analys: Utbytet av oljepannor för fjärrvärme.

53 059
MWH, TOTAL ENERGIANVÄNDNING,  

ABSOLUTA TAL

53 059 vilket är en ökning med 25 % som kommer 

från fastighetsförvärv. 92 % av energianvänd-

ningen kommer från förnyelsebara källor. 

Under året har 4 oljepannor tagits ut från  

fastighetsbeståndet till förmån av fjärrvärme.

1 545
TON CO

2
 EKV, TOTAL KLIMATPÅVERKAN,  

ABSOLUTA TAL

Minskad klimatpåverkan från fg år med 7 %.  

Analys: Färre oljepannor inom beståndet.

Stendörren klimatkompenserar 100 % av sin 

uppmätta klimatpåverkan inom energieffekti-

viseringsprojekt i Thailand genom South Pole 

som är en ledande aktör och projektutvecklare 

inom klimatkompensationsprojekt. 

UNDER ÅRET HAR ETT ANTAL OLIKA PROJEKT DRIVITS KOPPLAT TILL  

ENERGIEFFEKTIVISERING OCH ATT REDUCERA BOLAGETS KLIMATPÅVERKAN:

4 
OLJEPANNOR HAR 

BYTTS UT MOT 

FJÄRRVÄRME

6 
KOPPLAT UPP 6 ST 

NYA FASTIGHETER 

SÅ ATT DESSA KAN 

FJÄRRÖVERVAKAS

POINT NACKA DÄR 

HELA HUSET ÄR ETT 

STORT ENERGIPROJEKT 

BYTE AV ALL VENTILA-

TION, NYA FÖNSTER NY 

ISOLERING OSV

NY VENTILATION OCH 

VÄRMEUNDERCENTRAL I 

BOLAGETS FASTIGHET I 

ENKÖPING ST ILIAN SOM 

RESULTERAT I EFFEKTI-

VARE VENTILATION OCH 

VÄRMEVÄXLING.

UNDER HÖSTEN HAR INSAMLINGEN AV DATA AV-

SEENDE MEDIAFÖRBURKNING PÅBÖRJATS VIL-

KET FÖRENKLAR FÖR TEKNIKER ATT ÖVERVAKA 

DIGITALT SAMT JÄMFÖRA PRESTANDA OCH ATT 

PRIORITERA FASTIGHETER MED HÖG ENERGIEF-

FEKTIVISERINGSPOTENTIAL.

”Jag är övertygad om att energieffek-
tiviseringen med 3 % 2018 jämfört med 
2017 beror på ett fortlöpande förbätt-
ringsarbete och att vi fått tillräckliga 
resurser att förvalta fastigheterna på 
ett bra sätt.”
FREDDAN BERGSTRÖM, DRIFTINGENJÖR

Sloganen ”Lokaler som gör skillnad” grundar sig i Stendörrens  
mål att, tillsammans med hyresgästerna och andra intressenter, utveckla  
framtidens industrilokaler med hänsyn till effektiv resursanvändning,  
energieffektiva lokaler och ”smarta” logistiklösningar.

2018  
I SIFFROR

REDUCERA ENERGI OCH KLIMATPÅVERKAN  

I FASTIGHETSDRIFTEN

Stendörrens största hållbarhetspåverkan ligger i att 
äga och förvalta sina fastigheter. Det är av största 
vikt för bolaget att fokusera på resurseffektivitet ge-
nom 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 lämpli-
ga 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 
påverkar bolagets fastigheter och kunder.

2014 när Stendörren startade togs ett strategiskt 
beslut om att bygga en organisation med aktiv 
förvaltning i egen regi, med hög teknisk kompetens 
inom förvaltning och fastighetsteknik. Syftet är att 
proaktivt kunna stötta kundernas långsiktiga behov 
av resurseffektiva och moderna lokaler, som samti-
digt hjälper och utvecklar deras verksamhet.

DIGITALISERING OCH FASTIGHETS- 

AUTOMATION AV FASTIGHETSDRIFTEN

Smarta digitala lösningar och nya tankesätt inom 
fastighetsautomation leder till förbättringar för såväl 
ekonomin som miljön och inomhusklimatet. Sten-
dörren har 2018, som ett första steg i denna riktning, 
tagit fram en Stendörren Standard för ett Scada sys-
tem. Ett Scada system är ett överordnat system som 
styr alla underordnade driftsystem i fastigheter. För 
Stendörren kommer detta innebära att deras fastighe-
ter kopplas upp mot internet och kommunicerar med 
det överordnade systemet. Detta möjliggör en digital 
realtidsövervakning, fastighetsstyrning och förbätt-
rad driftoptimering av bolagets fastigheter framöver.
Den första piloten för implementering av detta system 
kommer vara Point Nacka under 2019. 

En förutsättning för en översiktlig övervakning och 
styrning av fastighetsdriften är att respektive fastighet 
använder sig av ett digitalt styrsystem. Detta har Sten-
dörren kontinuerligt jobbat med att implementera i sitt 
fastighetsbestånd. Vid utgången av 2018 är totalt 16 av 
Stendörrens fastigheter uppkopplade efter att 6 stycken 
har kopplats upp under året.
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ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

   ARBETSMILJÖ  
FÖR ANSTÄLLDA, 
HYRESGÄSTER OCH 
LEVERANTÖRER

   MÅNGFALD &  
JÄMSTÄLLDHET

   FÖRETAGSKULTUR  
& LEDARSKAP

   NÖJDA MEDARBETARE

100 %
AV MEDARBETARNA  

HAR HAFT MED- 

ARBETARSAMTAL  

UNDER ÅRET.

POLICY: POLICY FÖR SÄKERHET OCH HÄLSA, JÄMSTÄLLDHETSPOLICY, 
PERSONALHANDBOK (SOM TÄCKER IN INTERNA RIKTLINJER FÖR BOLAGET 
SOM BERÖR ALLA FOKUSOMRÅDEN I HÅLLBARHETSSTRATEGIN)

0 20 40 60 80 100

ARBETSORGANISATION

ARBETSBELASTNING OCH KRAV

HANDLINGSUTRYMME OCH KONTROLL

LEDARSKAP

STÖD

KUNSKAPER OCH UTVECKLING

ÅTERHÄMTNING

SÄKERHET OCH HÄLSA

VIKTIGA FRISKFAKTORER

                  78

     72

            75

              76

                                  85

                                  85

70

                     79

                                         88

MYCKET LÅGT RESULTANT LÅGT/HALVBRA BRA/MYCKET BRA

För Stendörren är medarbetare, leverantörer och andra samarbetspartners en  
avgörande framgångsfaktor, särskilt som bolaget är ett ungt, entreprenörsdrivet  
företag i tillväxtfas. Verksamheten byggs och utvecklas av motiverade och kompetenta 
medarbetare samt tillsammans med leverantörer och samarbetspartners. ”Attraktiv  
arbetsgivare” är därför ett väsentligt och självklart fokusområde för bolaget.

BYGGA FRÅN GRUNDEN

Att få med medarbetare och den interna organi-
sationen på en förändringsresa, som Stendörrens 
hållbarhetsarbete innebär, är så klart väldigt viktigt. 
En del av denna resa är förstås att implementera den 
hållbarhetsstrategi som utvecklades 2017 som i allra 
högsta grad behöver involvera den egna organisatio-
nen. Det handlar om att skapa ambassadörskap för 
den positiva förändring som Stendörren vill vara en 
del av. Det handlar också om delaktighet, förståelse 
och inte minst att levandegöra arbe-
tet i vardagen så det skapar värde för 
bolagets intressenter. 

Den andra delen av hållbarhets-
arbetet är kopplat till fokusområ-
det Attraktiv arbetsgivare. I alla 
förändringsprocesser krävs det att 
man har organisationen med sig. Att 
medarbetarna trivs, är motiverade 
och känner sig delaktiga. I många 
dialoger som förts internt finns 
det en stolthet att jobba och ha varit en del av den 
resa som Stendörren haft sedan 2014 när bolaget 
startades. Det finns också utmaningar i företag som 
växer snabbt vilket är en dialog som förs internt på 
Stendörren. Det är också en av anledningarna varför 
Attraktiv arbetsgivare är ett prioriterat fokusområde 
inklusive de väsentliga hållbarhetsfrågor som ligger i 
detta fokusområde som bl.a. arbetsmiljö, ledarskap, 
nöjda medarbetare, kultur.  

Under 2018 har Stendörren arbetat med bägge 
aspekter ovan, dvs. både med att förankra och 
integrera hållbarhetsstrategin i organisationen, men 

också att lyssna inåt i organisationen vilka behov 
som finns för att öka förutsättningarna för en mer 
välmående organisation. 

Strax innan sommaren samlades alla medarbetare 
på bolagets årliga konferens där årets tema var håll-
barhet. Ledningsgruppen fick möjlighet att intro-
ducera bolagets hållbarhetsstrategi, förklara varför 
hållbarhet är viktigt för Stendörren och hur den kom-
mer beröra olika delar i verksamheten. Konferensen 
var en enda stor intern intressentdialog som berörde 

Stendörrens hållbarhetsarbete i stort men 
som även berörde specifika frågor som 
arbetsmiljö, kultur, intern kommunika-
tion, ledarskap, m.m. 

Konferensen ledde till ett antal olika 
mindre projekt som fortgick under året. 
Ett av dessa var det hållbarhetsråd som 
initierades för att koordinera imple-
menteringsarbetet internt tillsammans 
med externa hållbarhetsexperter, läs 
mer inom fokusområde Operationell 

excellens. Det andra projektet som prioriterades 
handlade om att se över organisationens arbetsmiljö 
och arbetssätt, dvs. hur arbetsmiljö och arbetssätt 
kan förändras och optimeras för att medverka till en 
mer välmående och effektiv organisation. Tillsam-
mans med en extern resurs gjordes workshops med 
medarbetare för att få input på kring vilka behov 
som finns internt för att öka trivsel men också för att 
kunna göra ett så bra jobb som möjligt. 

NÖJDA MEDARBETARE

Stendörren skickade under året ut sin första medar-

betarundersökning. Bolaget ser enkäten som ett sätt 
att strukturerat arbeta, följa upp och återkoppla till 
medarbetarna kring prioriterade frågor för organisa-
tionen. Årets resultat visar i sin helhet ett bra/mycket 
bra resultat, se tabell ovan.

Samtidigt som att medarbetarna visar på att de är 
stolta över att arbeta på Stendörren och att trivsel, 
uppskattning och respekt är något som återspeglas 
i årets medarbetarundersökning så finns det som i 
de flesta tillväxtbolag utmaningar och ett arbete att 
förbättra. Årets resultat pekade just på förbättrings-
områden inom arbetsbelastning och återhämtning. 
Stendörren har som mål att ständigt förbättra sitt 
medarbetarindex. Förutom medarbetarundersök-
ningen så möjliggör bolaget för återkoppling till 
bland medarbetarna genom medarbetarunder-
sökningar och forum som årliga konferenser och 
avdelningsmöten. 100 % av medarbetarna har haft 
medarbetarsamtal under året.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Stendörren strävar efter att ha en kultur med omsorg 
om alla som arbetar i vår verksamhet. Regler, rutiner 
och krav är viktiga, men det är också en fråga om 
värderingar. Vi vill se att alla månar såväl om sin 
egen hälsa som sina arbetskamraters säkerhet och 
välbefinnande.

För att säkerställa hälsa och säkerhet arbetar vi 
med att:
• Ställa krav på rätt kompetens – såväl hos  

medarbetare och leverantörer
• Säkerställa arbetsmiljöutbildning, för de  

som har behov

• Ledningsansvar – hälsa och säkerhet är  
tydliga ledningsfrågor

• Förebyggande arbete – vi identifierar  
vad som behöver åtgärdas

• Vikten av skyddsutrustning – vi ställer  
krav på adekvat utrustning

• Säkerhetsregler – på alla byggplatser  
finns ett regelverk som skall följas.

Målet med arbetsmiljöarbete är en skadefri verksam-
het där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärk-
sammas snabbt och åtgärdas effektivt. 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. Arbetsmil-
jöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och 
alla aktiviteter som genomförs. Under 2016 utarbeta-
des en arbetsmiljöpolicy med strukturer och rutiner 
för ett mer systematiskt arbetsmiljöar-
bete. Under 2018 har policyn reviderats 
och heter nu Policy för säkerhet och 
hälsa. Ledningsgruppen har det övergri-
pande ansvaret för att följa upp arbetet. 

Inga olyckor eller anmälningar av 
arbetsskador har anmälts under 2018. 
En person har sjukskrivits för stressre-
laterade åkommor men som inte har be-
dömts varit arbetsrelaterat och har inte 
hanterats som en arbetsskada. Sjukfrån-
varon (korttids- och långtidssjukfrånva-
ro) för 2018 ligger i snitt på 3,0 % fördelat på 6,0 % 
för kvinnor respektive 1,0 % för män i bolaget. 

FOKUS 2018

MEDARBETAR- 
KONFERENSEN BERÖRDE 
STENDÖRRENS HÅLLBAR-

HETSARBETET I STORT 
MEN SOM ÄVEN BERÖRDE 
SPECIFIKA FRÅGOR SOM 
ARBETSMILJÖ, KULTUR, 

INTERN KOMMUNIKATION, 
LEDARSKAP, M.M.

MEDARBETARUNDERSÖKNINGENS INNEHÅLL: Medarbetarundersökningen är en enkät om organisatorisk och social  
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DEN HÄR HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN är 
Stendörrens andra GRI Standards redovisning och 
avser räkenskapsåret 2018, 1 januari – 31 december. 
Global Reporting Initiatives riktlinjer och principer 
är de internationellt vedertagna riktlinjerna för att 
redovisa icke-finansiell information. Hållbarhetsredo-
visningen syftar till att ge Stendörrens intressenter en 
heltäckande bild av bolagets utveckling, ställning och 
resultat samt att uppfylla de nya lagkrav som trädde 
i kraft 2016 avseende redovisning av icke finansiell 

information som bygger på ett EU-di-
rektiv. Informationen omfattar frågor 
rörande miljö, sociala förhållanden, 
personal, affärsetik samt hur Stendörren 
bidrar med samhällsnytta. 

Det redovisade innehållet ska spegla 
hur Stendörrens strategiskt och ope-
rativt arbetar med hållbarhetsfrågor, 
varför de prioriterar vissa frågor framför 
andra och vad som är innehållet i deras 
arbete. I 2017 års hållbarhetsredovisning 

redogjorde Stendörren för hur bolaget tagit sig an 
hållbarhet och hur strategin utvecklades inklusive de 
fokusområden som det inbegriper. I denna håll-
barhetsredovisning ligger fokus på att redogöra för 
hur implementeringsplanen framåt ser ut och vilka 
huvudområden som bolaget kommer arbete med 

framåt. Detta är bolagets andra GRI redovisning 
vilket innebär att data kan jämföras mellan 2018 
och 2017. Däremot jämförs datan försiktigt då det är 
svårt att prata om trend i data efter endast två år. Dä-
remot kan läsaren följa bolagets väsentliga aktiviteter 
kopplat till hållbarhetsstrategin och få en förståelse 
för hur bolaget utvecklar arbetet och mognadsgra-
den att integrera frågorna i verksamheten. 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. core-ni-
vå för de indikatorer som har valts ut inom respektive 
fokusområde. I de fall då avsteg eller avvikelser i rap-
portering sker, lämnas kommentarer i GRI index om 
anledningen till detta. Informationen och processer-
na som ligger till grund för insamling av hållbarhets-
data kommer till stor del från befintliga affärssystem. 
I de fall som handpåläggning sker i form av upp-
skattningar, beräkningar och analyser ska detta vara 
dokumenterat av ansvarig person för att säkerställa 
redovisningens kvalitet. Data har i vissa fall uppdate-
rats för 2017 p.g.a. felberäkningar men har angivits 
som kommenterar där det är relevant. Att det sker 
uppdateringar i data får ses som en mognadsfråga 
inom organisationen och i de datainsamlingsproces-
ser som görs. 

AKTIV PARTNER FÖR HÅLLBART  

SAMHÄLLSBYGGANDE 2018

201-1 Fördelat ekonomiskt värde, MKr

a) Intäkter  537,4     452,3    

b) Drift  159,9     118,1    

c) Löner och ersättning till anställda  67,5     42,3    

 131,3     105,2    

e) Betalningar till den offentliga sektorn  23,8     23,1    

Behållet ekonomiskt värde  154,9     163,6    

Utdelning  59,20   49,7

RESURSEFFEKTIVITET 2018

Energi 

302-1,
301-2

Total energianvändning, absoluta tal 
MWh 53 059

 

– varav uppvärmning från fjärrvärme 
och eldningsolja 31 182 27 454

– varav diesel från tjänstebilar 468  378    

– varav el 21 877

Växthusgaser

305-1, Totala ton CO
2
 ekv utsläpp 1 545 1 656

305-2,
305-3

– varav uppvärmning från fjärrvärme 
och eldningsolja

1 407

– varav el 0 0    

138  108    

302-3, Intensitet, energi och CO
2
 per m2

305-4 Absoluta tal kWh/m2 132  135,6    

Absoluta tal kg CO
2
/m2 3,8 5,3

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 2018

401-1 Anställning – nyanställda och  
personalomsättning

Kvinnor (antal) 2 8

Män (antal) 10 2

Totalt 12 10

Personalomsättning % 7 % 0 %

403-2 Omfattningen av skador, arbetsrelatera-
de sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro
samt totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region
Sjukfrånvaro (korttids- och långtids- 
sjukfrånvaro)

Kvinnor 6 %*** 3 %

Män 1 % 2 %

Totalt 3 % 2 %

404-1 Genomsnittligt
antal utbildningstimmar per anställd 
och år 10

följdes 
ej upp

404-3 Andel anställda (i procent) som får re-
gelbunden utvärdering och uppföljning 
av sin prestation och karriärutveckling 100 % 100 %

405-1 Mångfald anställda (antal)

Kvinnor < 30 år 3 4

Kvinnor 31–50 år 10 9

Kvinnor >50 år 8 9

Totalt kvinnor 21 22

Män < 30 år 3 2

Män 31–50 9 5

Män > 50 14 11

Totalt män 26 18

STENDÖRRENS HÅLLBARHETSRAPPORTERING ENLIGT ÅRSREDOVISNINGSLAGEN

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Stendörren Fastighe-

ter AB valt att upprätta den lagstadgade hållbarhets-

rapporten som en från årsredovisningen avskild rap-

port. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn 

samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten 

detta tryckta dokument. Stendörrens uppförandekod 

tillsammans med de styrdokument som tagits fram 

i samband med utvecklandet av hållbarhetsstrate-

gin utgör grunden för bolagets hållbarhetsarbete. 

Utvärdering och uppföljning av hållbarhetsarbetet, 

dess mål och prioriteringar följs upp av ledningsgrup-

pen kontinuerligt. Hantering av väsentliga risker inom 

hållbarhetsområdet utgör en del av ledningsgruppens 

Förvaltningsberättelsen på sidorna 98–99. De strate-

giska prioriteringarna för Stendörrens hållbarhetsar-

bete, vilka områden som är väsentliga för Stendörrens 

intressenter beskrivs under avsnitt Intressenter & 

Väsentlighet se sidorna 74–75. Av hållbarhetsstrategin 

på sidorna 76–77 framgår hur sociala förhållanden, 

personalfrågor, miljö, mänskliga rättigheter samt anti-

korruption relateras till Stendörrens hållbarhetsarbete. 

Förutom informationen ovan, beskrivs Stendörrens 

hållbarhetsarbete och utfallet av detta på följande sid-

or, uppdelat per hållbarhetsområde enligt ÅRL: 

• Sociala förhållanden, personalfrågor och mänskliga 

rättigheter, se sidorna 80, 88–89, 91, 98–99, 168–169 

• Miljö, se sidorna 86–87, 91, 99, 168 

• Motverkande av korruption, se sidorna 80, 99, 168 

• Mångfaldspolicy för styrelsen, se sidan 112

 HÅLLBARHET

RAPPORTERINGS- 
PRINCIPER  

AVVIKELSER 

Det har skett några korrigeringar i data från 

föregående år. Mognadsgrad och datakvalité 

har ett samband och korrigeringar får ses i 

ljuset av ökad intern kontroll och ökad kvalité 

i datainsamling och underlag.

*Avgränsning avseende driftkostnader, löner 

och förmåner, samt betalning till offentliga 

sektorn har uppdaterats för 2018. Därmed har 

även siffror för 2017 uppdaterats. 

**Korrigerade siffror för 2017. Klimatpåver-

kan från ursprungsmärkt el, Mälarenergi är 

0g CO
2
/kWh. Stendörrens klimatpåverkan 

avseende fjärrvärme som köptes från Fortum 

tog inte hänsyn till att den var klimatkom-

penserad. Klimatpåverkan från eldningsolja 

beräknades 2017 med fel konverteringsfaktor. 

Stendörren mäter i dagsläget scope 1 och 2 

***Den höga sjukfrånvaron beror på lång-

tidssjukfrånvaro som dock skrivits av som 

arbetsrelaterad skada. 

STENDÖRREN  
RAPPORTERAR PÅ  

GRI STANDARDS S.K. 
CORE-NIVÅ FÖR DE  
INDIKATORER SOM  
HAR VALTS UT INOM  

RESPEKTIVE  
FOKUSOMRÅDE.

HÅLLBARHETS- 

DATA
SE GRI INDEX  

FÖR YTTERLIGARE  

GRI INDIKATORER 

(KVALITATIVA),  

S. 168–169

& REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN  
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN  
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN  
TILL BOLAGSSTÄMMAN I STENDÖRREN  
FASTIGHETER AB, ORG.NR 556825-4741

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrap-

porten för år 2018 på sidorna 13, 72–91, 98–99, 166–169 

och för att den är upprättad i enlighet med årsredovis-

ningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-

tion 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 Stan-

dards 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 2019

Ernst & Young AB

Oskar Wall Ingemar Rindstig

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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