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GENERAL DISCLOSURES/GENERELLA INDIKATORER  

1. ORGANIZATIONAL PROFILE/ ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Name of the organization/Organisationens namn Stendörren Fastigheter AB

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

varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna
18-59

102-3 Location of headquarters/Lokalisering av  

organisationens huvudkontor
Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm

102-4 Location of operations/Lokalisering av  

organisationens verksamhet
22-24

102-5 Ownership and legal form/Ägarstruktur och företagsform 68-71

102-6 Markets served/Marknader som organisationen är verksam på 14-17

102-7 Scale of the organization/Den redovisande organisationens storlek 63

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

medarbetare och andra anställningsformer
59, 63

102-9 Supply chain/Beskrivning av organisationens leverantörskedja
52, 56, 

67

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

Väsentliga förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja
62-63

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

organisationen följer Försiktighetsprincipen
50

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

48, 50, 

55

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

8-9
 

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

Se hållbarhetsstrategi och olika policyer 

inom respektive fokusområde

4. GOVERNANCE/STYRNING

102-18 Governance structure/Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport

 HÅLLBARHET

GRI INDEX



GRI KORSREFERENSLISTA

SID-
HÄN-
VIS-
NING

UPP-
FYLL-
NADS-
GRAD

KOMMENTAR

5. STAKEHOLDER ENGAGEMENT/ENGAGEMANG INTRESSENTER

102-40 List of stakeholder groups/Lista över intressentgrupper 46

102-41 Collective bargaining agreements/Kollektivavtal www.stendorren.se

102-42 Identifying and selecting stakeholders/Princip för identifiering 

och urval av intressenter
46-47

102-43 Approach to stakeholder engagement/Tillvägagångssätt vid 

kommunikation med intressenter
47

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

47

6. REPORTING PRACTICE/RAPPORTERINGSPRINCIPER

102-45 Entities included in the consolidated financial statements/ 

Enheter inkluderade i koncernredovisningen

Alla enheter är inkluderade i  

koncernredovisningen

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

innehållet och avgränsningar i redovisningen
46-47

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

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

58

102-49 Changes in reporting/Förändringar i rapporteringen från  

tidigare rapport
Inga förändringar från föregående år

102-50 Reporting period/Redovisningsperiod 1 januari 2020-31 december 2020

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

av den senaste redovisningen 
28 april 2020

102-52 Reporting cycle/Redovisningscykel Kalenderår

102-53 Contact point for questions regarding the report/ 

Kontaktperson för rapporten
info@stendorren.se

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

Uttalande om hur organisationen har rapporterat enligt GRI Standards
58

102-55 GRI content index/GRI korsreferenslista www.stendorren.se

102-56 External assurance/Externt bestyrkande 59

Hållbarhetsrapporten är inte externt bestyrkt 

enligt GRI Standards men det finns ett utta-

lande av revisorerna avseende hållbarhets-

lagen

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
44-59

Stendörren baserar sin hållbarhetsstrategi 

på 4 materiella fokusområden med ett antal 

viktiga frågor inom respektive fokusområde.

103-2 The management approach and its components/ 

Ledningens förhållningssätt och dess komponenter
44-59

Prioriteringar, strategi inklusive risker och 

möjligheter är övervägda och integrerade i 

utvecklingen av bolagets hållbarhetsstrategi. 

103-3 Evaluation of the management approach/ 

Utvärdering av ledningens förhållningssätt
44-59

Utvärdering av ledningens förhållningssätt 

görs kontinuerligt inom ledningsgruppen, 

hållbarhetsrådet och i samråd med externa 

rådgivare.
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TOPIC SPECIFIC INDICATORS/ÄMNESSPECIFIKA INDIKATORER

OPERATIONELL EXCELLENS

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

205-1 Operations assessed for risks related to corruption/ 

Verksamheter som utvärderats för korruptionsrisker
52

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or 

impact assessments/Verksamheter som utvärderats för risker inom 

mänskliga rättigheter

52

AKTIV PARTNER FÖR HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

201-1 Direct economic value generated and distributed

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
53, 59

RESURSEFFEKTIVITET

ENERGY/ENERGI

302-1 Energy consumption within the organization/ 

Energikonsumtion inom organisationen

54-55, 

59

Elektricitet och fjärrvärmesiffror är importe-

rade från leverantörers system och konver-

teras i bolagets energiuppföljningssystem 

Metri. 

Köpt el och fjärrvärme avser de fastigheter 

som Stendörren äger energiabonnemanget 

på samt den fastighetsrelaterade el och fjärr-

värmekonsumtionen.

302-2 Energy consumption outside the organization/ 

Energikonsumtion utanför organisationen

Stendörren har inte mätt eller utvärderat 

sina leverantörer eller underleverantörers 

växthusgaspåverkan från nybyggnationer 

eller renoveringar.

302-3 Energy intensity/Energiintensitet
54-55, 

59

Energiintensitet mäts i kWh per uthyrnings-

bar kvadratmeter inom bolagets fastighets-

bestånd. Energi som används för bolagets 

fastighetsdrift inkluderas i beräkningen, dvs. 

el, eldningsolja och fjärrvärme. Även  drivme-

del från tjänstebilar inkluderas i beräkningen.

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions/ 

Scope 1 växthusgaser

54-55, 

59

Eldningsolja och drivmedel inkluderas i 

scope 1 för bolaget. Källa för konversions-

faktorer är Naturvårdsverket för eldningsolja 

samt Miljöfordon.se, som stöds av Ener-

gimyndigheten, för drivmedel. 

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

Scope 2 växthusgaser

54-55, 

59

CO
2
 påverkan från fjärrvärmekonsumtion 

beräknas manuellt utifrån respektive fjärr-

värmeverks bränslemix för 2020. Elen är 

ursprungsmärkt vattenkraft.

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

Scope 3 växthusgaser

54-55, 

59

Stendörren Fastigheter har inte mätt eller 

utvärderat sina leverantörer eller under-

leverantörers växthusgaspåverkan från 

nybyggnationer, hyresgästanpassningar eller 

renoveringar. Endast affärsresor inom orga-

nisationen beräknas med hjälp av Zeromis-

sions klimatberäkningsverkt

305-4 GHG emissions intensity/ 

Växthusgasintensitet

54-55, 

59

Växthusgasintensitet mäts i kgCO
2
 ekv per 

uthyrningsbar kvadratmeter inom bolagets 

fastighetsbestånd. CO
2
 ekv påverkan från 

eldningsolja, drivmedel, fjärrvärme och af-

färsresor inkluderas i beräkningen.
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ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

EMPLOYMENT/ANSTÄLLNING

401-1 New employee hires and employee turnover/ 

Nyanställda och personalomsättning
59

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, 

SL-kort med mera. De är inte heller aktuella 

för hälsoundersökningar.

401-3 Parental leave/Föräldrarledighet

11 personer var föräldralediga under 2020 

(varav 4 män och 7 kvinnor). Sammanlagt 

1208 dagar.

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/ 

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, 

frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region

59 Stendörren följer i dagsläget endast upp 

sjukfrånvaro inom organisationen.

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements 

with trade unions/ 

Hälso och säkerhetsfrågor inkluderade i kollektivavtal

Kollektivavtalet innehåller regler om särskild 

sjukförsäkring, grupplivförsäkring och ar-

betsskadeförsäkring. I kollektivavtalet finns 

skrivningar om att tillgången till företagshäl-

sovård ska anpassas efter behovet. Stendör-

ren har bedömt att sådant behov finns och 

har avtal med företagshälsovård om såväl 

förebyggande som rehabiliterande insatser.

TRAINING AND EDUCATION/UTBILDNING

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

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år
59

Vissa kategorier av anställda som exempel-

vis fastighetstekniker har en mer formell 

utbildningsplan än andra kategorier baserat 

på formella krav och riktlinjer.

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 

career development reviews/Andel anställda (i %) som får regelbunden 

utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling

59

Bolaget har medarbetarsamtal inklusive 

utvecklingssamtal årligen med sin närmsta 

chef. Detta är obligatoriskt. 

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY/MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

405-1 Diversity of governance bodies and employees/ 

Mångfald inom ledningsgrupp och andra anställda
59

Statistiken bygger på antal anställda per den 

31 december 2020, 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 % mellan män och kvinnor per personalkate-

gori

I lönekartläggningen har inga osakliga 

skillnader funnits mellan män och kvinnor i 

någon personalkategori. Lagstadgad analys 

av skillnader mellan likvärdiga arbeten ge-

nomförs årligen.


