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Abstract 
This project was conducted on behalf of the organization SABO (Swedish Association of 
Public Housing Companies). The aim of this project was to investigate which relevant 
environmental aspects and indicators there are for housing companies to present in their 
sustainability report. The project consists of three main goals: to decide if there is a need for 
common guidelines when conducting a sustainability report, determine appropriate 
environmental indicators and to create a simple model of how the companies can present 
them. This was done by a literature study, analysis of 13 sustainability reports and interviews 
with seven housing companies. The result of the project suggests that there is a need for 
common guidelines to, among other things, make it easier to make a comparison with other 
companies. The guidelines should not be too strict since the companies don't have the same 
opportunities for calculations, etc. The aspects considered as important for companies to 
report are: energy, emissions, transport, water, waste, suppliers and biodiversity. Within these 
aspects a number of indicators are recommended for the companies to report. The 
sustainability report should have a simple format and the indicators should be presented in 
both numbers and text. It should be clear which calculations that have been done and a 
description of the factor behind the results. 

  



Sammanfattning 
Begreppet hållbar utveckling får en allt starkare förankring bland politiker och företag, men 
också bland allmänheten. Dels på grund av de pågående klimatförändringarna. Arbetet med 
hållbar utveckling måste integreras i samhällets beslutsfattande på samtliga nivåer. Att arbeta 
hållbart blir allt viktigare bland dagens företag för att säkra sin konkurrens- och affärskraft, 
men även vår gemensamma framtid. Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning kan 
företagen kommunicera resultaten av sitt hållbarhetsarbete till sina intressenter vilket ökar 
transparensen. Från och med 2016 kommer alla stora företag och företag av allmänt intresse 
att vara skyldiga att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt svensk lag. Syftet är att 
resursanvändningen ska minska och medvetenheten inom hållbarhetsfrågor öka. Idag saknas 
dock riktlinjer för hur en hållbarhetsredovisning ska utformas och ett stort tolkningsutrymme 
lämnas vilket resulterar i hållbarhetsredovisningar med varierande innehåll. 

Detta projekt har gjorts på uppdrag av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsorganisation) 
med syftet att undersöka vilka aspekter och indikatorer kopplade till energi- och miljöfrågor 
som är mest relevanta för ett bostadsföretag att förmedla i sin hållbarhetsredovisning samt 
hur ett bostadsföretag kan jobba med dessa miljöindikatorer för att nå ett gott resultat i sin 
verksamhet. Målen med detta projekt var att avgöra om det finns ett behov av gemensamma 
riktlinjer för hållbarhetsredovisning bland SABOs medlemsföretag, fastställa lämpliga 
resultatindikatorer kopplade till miljö för bostadsföretagens hållbarhetsredovisning samt 
utforma en enklare modell för hur bostadsföretagen kan presentera dessa miljöindikatorer i 
sin hållbarhetsredovisning. Projektet avgränsades till att endast rikta sig till de allmännyttiga 
bostadsföretagen som är medlemmar i SABO samt att endast fokusera på miljödelen av 
hållbarhetsredovisningarna.  

Det finns ett antal frivilliga standarder för hur en hållbarhetsredovisning ska utformas. I detta 
projekt har de riktlinjer som tagits fram av Global Reporting Initiative studerats vilka är det 
mest vedertagna ramverket inom hållbarhetsredovisning. En närmare studie har också gjorts 
av det europeiska samarbetet Eurhonet (European Housing Network) vilket är uppbyggt av 
ett trettiotal bostadsföretag inom EU som har en gemensam redovinsmodell. En central del av 
projektet har varit att analysera ett antal befintliga hållbarhetsredovisningar. Analysen visade 
att företagens utformning och innehåll av hållbarhetsredovisningen skiljer sig åt. En likhet är 
dock att majoriteten av företagen redovisar indikatorer i sifferform genom tabeller, diagram 
eller liknande i kombination med beskrivningar av deras miljöarbete under det gångna året.  

Som ett komplement genomfördes ett antal telefonintervjuer med några av de företag vars 
redovisningar ingick i analysen. Flera menar att gemensamma riktlinjer skulle kunna förenkla 
en jämförelse mellan företagen. De flesta menar dock att dessa inte ska vara för strikta utan 
efterfrågar snarare rekommendationer och förslag då det är svårt att utforma en modell för 
hållbarhetsredovisning som fungerar för alla bostadsföretag. Det viktigaste för företagen är 
att hitta en modell som fungerar med verksamheten och som möjliggör en uppföljning av det 
egna resultatet. Att jämföra sig med andra företag kommer troligtvis som ett nästa steg i 
utvecklingen. Företagen tog också upp problematiken med att de har olika förutsättningar i 
form av vilken kommun de verkar inom, vilka mätmetoder de har tillgängliga, samt storleken 
och utformningen av dess verksamheter, etc.  

De aspekter som vi anser vara mest relevanta för ett bostadsföretag att redovisa, och som 
också redovisades mest frekvent i de hållbarhetsredovisningar som studerats, var 



energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser från bestånd och transporter, vattenförbrukning 
och uppkommen avfallsmängd i beståndet, samt vilka initiativ som tagits för att minska 
miljöpåverkan inom dessa poster. Indikatorerna bör redovisas i tabellform men ska inte 
begränsas till att endast vara en siffra. Indikatorerna bör kompletteras med utförligare 
beskrivningar av arbetsmetoder, initiativ, utmaningar och mål för att ge en inblick i hur 
företagen arbetar inom de olika områdena. Indikatorerna kan också förtydligas med hjälp av 
diagram. Något som saknades i hållbarhetsredovisningarna var aspekterna biologisk 
mångfald samt vilka åtgärder som görs för att minska miljöpåverkan inom företagets 
leverantörskedjor. Dessa aspekter rekommenderas att företagen tar upp i en högre grad i sin 
hållbarhetsredovisning då de utgör en viktig del i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. 
Att redovisa dessa indikatorer kan dock ses som ett utvecklingssteg i bostadsföretagens 
hållbarhetsredovisning för de som redan har ett utvecklat hållbarhetsarbete och bör inte 
prioriteras.  

Företagens hållbarhetsredovisningar kan fungera som underlag för diskussion i olika nätverk 
där innovativa arbetsmetoder och idéer kan utvecklas.Här kan företagen träffas i ett större 
sammanhang och diskutera indikatorerna och resultat, och nya koncept och erfarenheter kan 
föras vidare. Modellen som tagits fram i detta projekt, tillsammans med fler möten och 
nätverk, kan leda till ett mer gränsöverskridande samarbete där bostadsföretagen tillsammans 
bidrar till en hållbar utveckling. Detta är också något som bostadsföretagen ställer sig positiva 
till. Nätverk och träffar kan också vara ett bra koncept för de mindre företagen som just börjat 
eller ska börja göra en hållbarhetsredovisning. Det kan då vara bra att ha någon att utbyta 
idéer med. 

 

 

  



Förord 
Detta kandidatexamensarbete har gjorts på uppdrag av SABO (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsorganisation). Vi kom i kontakt med SABO för första gången när deras medarbetare 
Therese Rydstedt höll en föreläsning om allmännyttan i kursen Energisystem i samhället på 
KTH hösten 2014. Hon uppmuntrade då oss att ta kontakt med dem om det fanns ett intresse 
att göra sitt examensarbete i samarbete med dem, vilket vi gjorde. Efter mejlkontakt med 
Therese kunde vi avtala ett möte och projektet preciserades. Eftersom Therese bytte 
arbetsuppgifter innan arbetet hann sätta igång överlämnades handledarskapet till hennes 
kollega Patrizia Finessi som fungerat som ett stort stöd under hela projektets gång. 

Författarnas tack 
Vi vill passa på att tacka SABO för att vi fått möjligheten att göra vårt 
kandidatexamensarbete i samarbete med dem och Therese Rydstedt som introducerade oss 
för deras organisation. Möjligheten att göra arbetet i samarbete med SABO har varit väldigt 
givande, inspirerande och gett betydande erfarenheter inför framtiden. Vi vill rikta ett stort 
tack Patrizia Finessi, vår handledare på SABO, som tagit sig tid för oss och bistått med 
värdefulla kunskaper och kontakter. Dessutom har hon varit till otroligt stor hjälp vid 
korrekturläsning av rapporten. Vi vill även rikta vår tacksamhet till övriga medarbetare på 
SABO för deras uppmuntran och engagemang. Ett särskilt tack riktas till Gabriella Castegren 
på SABO:s enhet för Fastighetsutveckling som bidragit med information och goda råd till 
projektet. En stor del av projektet har utgjorts av intervjuer med personer inom miljö- och 
energiavdelningen på ett antal bostadsföretag. Vi vill därför rikta ett speciellt tack till Linus 
Larsson och Cecilia Svedin på ÖBO, Eva Bengtsson på Bostadsbolaget, Therese Furhoff på 
Stångåstaden, Stina Enghag på Vätterhem, Malin Masinovic på Riksbyggen samt Margit 
Larsson-Nordén på Nyköpingshem för deras tid och fantastiska engagemang. Vi vill även 
passa på att tacka nära och kära som varit ett enormt stöd under processen. Vi vill slutligen 
tacka José Acuña, vår handledare på KTH, som bistått med handledning och goda råd under 
projektets gång. 
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Nomenklatur 
Atemp – avser den invändiga arean i byggnaden (våningsplan, vindsplan och källarplan) som 
värms till mer än 10°C. Enligt Boverket ska byggnadens specifika energianvändning 
beräknas utifrån denna area (Boverket 2014). 

Basår – ett år som väljs av företaget för att utifrån detta sätta interna mål, exempelvis kopplat 
till minskning av energianvändning eller växthusgasutsläpp (UNEP-SBCI, 2008). 

Benchmarking – ”… metod för att systematiskt lära av goda förebilder. Syftet är att få insikt 
och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten.” (Östling, 
2015). 

BOA– betyder bostadsarea och enligt Energimyndighetens definition består denna av ”… 
hyresgrundande bruksarea i lägenheter helt eller delvis ovan mark inrättad för boende” 
(Energimyndigheten, 2014).  

Bruksarea (BRA) – summan av den invändiga arean för alla våningsplan 
(Energimyndigheten, 2014). 

Direkt energi – energi som ägs eller kontrolleras av företaget, exempelvis eget 
vindkraftverk, olja till uppvärmning, drivmedel etc. (GHG Protocol, 2015).  

Due-diligence – företagsbesiktning inför exempelvis företagsförvärv, bland annat av ett 
företags finansiella, legala, och marknadsmässiga aspekter (Gleisner, 2015). I denna rapport 
syftas det på det granskningsförfarande som sker inför partnerskap med en leverantör eller 
underleverantör. Exempelvis gällande miljöfrågor för att identifiera, förebygga och mildra 
potentiella och faktiska negativa konsekvenser för miljön. 

Eurhonet – European Housing Network. Ett europeiskt samarbete mellan bostadsföretag runt 
om i EU (Eurhonet, 2014b). 

GRI – Global Reporting Initiative. Världsledande ideell organisation inom hållbar utveckling 
som tillhandahåller den mest vedertagna globala standarden för hållbarhetsredovisning (GRI, 
2015a). 

Icke-finansiell information – information om företagets hållbarhetsarbete inom de tre 
dimensionerna miljö, ekonomi och social vilken inte har en direkt koppling till företagets 
resultat- och balansräkning i årsredovisningen (Ds 2014:45, 5).  

Indirekt energi – energi som inte ägs eller kontrolleras av det egna företaget, exempelvis 
köpt värme och el (GHG Protocol, 2015).  

Intensitetsmått – en kvot som relaterar en förbrukning/användning till ett mått kopplat till 
branschen som exempelvis kvadratmeter, antalet anställda, antalet lägenheter, etc. 

LOA – betyder lokalarea och syftar till den ”… hyresgrundande bruksarea i lokal eller för 
byggnadens drift eller allmänna utrymmen.” (Energimyndigheten, 2014). 

Miljöindikator – ett tal och/eller en beskrivning av hur ett företag arbetat med ett specifikt 
område inom aspekten miljö under året. Redovisas i företagets hållbarhetsredovisning. 
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Normalårskorrigering – korrigering av den väderberoende delen av energiförbrukningen för 
att få en uppfattning om hur energiförbrukningen är relaterat till ett normalår. Det finns olika 
metoder exempelvis SMHIs Energi-Index (SMHI 2015b). En kvot, eller en så kallad 
korrigeringsfaktor, beräknas mellan de uppmätta/aktuella värdena och motsvarande 
normalvärden som sedan används för att normalsårskorrigera energianvändningen (SMHI, 
2015a). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett sätt för företagen att förmedla hur de arbetar med hållbarhetsfrågor till sina intressenter är 
att göra en årlig hållbarhetsredovisning. I hållbarhetsredovisningen kan företagen redogöra 
för sitt arbete inom miljö-, ekonomi- samt sociala frågor. Redovisningarnas innehåll och 
struktur varierar stort, men ett vanligt sätt är att presentera uppnådda resultat för 
redovisningsperioden i förhållande till strategier, mål och åtaganden. Redovisningen kan 
användas i flera olika syften. Exempelvis kan resultaten jämföras med den egna 
organisationens tidigare resultat för att få en bild över den egna utvecklingen, alternativt med 
andra företags resultat inom framförallt samma bransch (FAR, 2006). Att arbeta med 
hållbarhet är viktigt del för att säkra företagens konkurrens- och affärskraft, såväl kort- som 
långsiktigt. Genom att företagen redovisar sitt hållbarhetsarbete ökar transparensen och det 
har även visat sig främja kommunikationen med dess intressenter. Genom att ta hänsyn till 
samhällets och intressenternas förväntningar ökar förtroendet till företaget och därmed även 
dess handlingsutrymme (Andersson et al., 2013).  

Intresset för företags arbete med hållbarhet har fått ett större fokus även på EU-nivå och i 
Sveriges Riksdag. Detta märks bland annat i EU-kommissionens förslag till ändringar i 
direktivet om rapportering av information av icke-finansiell karaktär. Denna information 
benämns ofta som hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport. Med icke-finansiell 
information menas information som inte har en direkt koppling till företagets resultat- eller 
balansräkning i årsredovisningen. Utifrån EU:s nya redovisningsdirektiv har Sveriges 
Riksdag lagt fram förslag till ändringar i bland annat årsredovisningslagen vilken föreslås 
träda i kraft i juli år 2016 (Ds 2014:45, 5). Promemorian innebär bland annat:  

”… att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora 
koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar.” (Ds 
2014:45, 5).  

Stora företag och koncerner föreslås innefatta de som under de två senaste räkenskapsåren 
överskrider minst två av följande kriterier: som på balansdagen räknat i genomsnitt haft minst 
250 anställda, 175 miljoner kronor i balansomslutning och 350 miljoner kronor i omsättning 
(Ds 2014:45, 5). Den nya promemorian om hållbarhetsredovisning, vilket har presenterats 
ovan, uppskattas beröra omkring 35 av SABOs medlemsföretag varav flertalet redan har en 
omfattande hållbarhetsredovisning (Wallberg, 2015). En sammanfattning av det nya EU-
direktivet samt den nya svenska promemorian ges i Appendix 1. 

Idag saknas gemensamma riktlinjer bland medlemsföretagen för hur en 
hållbarhetsredovisning ska utformas vilket bland annat gör det svårt att veta vad den ska 
innehålla samt att jämföra olika företag med varandra. Det är också upp till företagen själva 
att tolka den nya lagstiftningen och vilken information som ska lämnas i 
hållbarhetsredovisningen. Ett alternativ för företagen är att utgå från någon av de allmänna 
standarder och riktlinjer som finns tillgängliga för hur företag ska redovisa sina resultat kring 
hållbarhet. Dessa är dock frivilliga och av en mer vägledande karaktär, vilket resulterar i att 
ett stort tolkningsutrymme lämnas. Detta i sin tur resulterar i hållbarhetsredovisningar med 
mer eller mindre varierande innehåll. Det finns dock en stor potential att utforma mer 
anpassade och tydligare riktlinjer med inkluderade metodbeskrivningar och 
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redovisningsmallar. Detta skulle kunna underlätta för framförallt mindre bostadsföretag som 
idag inte redogör för sitt hållbarhetsarbete i någon större utsträckning, eller som behöver stöd 
vid fortsatt utveckling av detta.  

1.2 Fakta om SABO 
SABO är en bransch- och intresseorganisation som idag har ca 300 medlemmar i form av 
allmännyttiga bostadsföretag (SABO, 2014a). Den svenska allmännyttan kom till i samband 
med att kraven på samhället växte när svenskarna under 30-talet bodde trångt och under 
dåliga bostadsförhållanden. Svenska allmännyttiga bostadsföretag drivs utan vinstsyfte och 
ska bidra till en ökad livskvalité för hela befolkningen. Flertalet av de allmännyttiga 
bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse 
(SABO, 2014a). SABO-företagen är både lokalt och nationellt viktiga aktörer på den svenska 
bostadsmarknaden. De finns över hela Sverige och tillsammans äger och förvaltar 
medlemsföretagen nästan 730 000 bostäder och åtta miljoner kvadratmeter lokalyta. 
Tillsammans omsätter SABO-företagen 52 miljarder kronor per år och har cirka 12 000 
anställda. Företagen är av varierande storlek, med allt från 72 till 26 378 lägenheter (SABO, 
2014a). SABO bistår sina medlemsföretag med stöd och service för att dessa ska vara 
konkurrenskraftiga aktörer på dagens bostadsmarknad och i det långsiktiga perspektivet. 
SABO erbjuder bland annat stöd i form av rådgivning, utbildning, konferenser, 
utvecklingsprojekt mm. Exempelvis stöd riktat mot medlemsföretagens hållbarhetsarbete 
(SABO, 2014c).  

SABO utför en årlig enkätundersökning bland sina medlemmar. År 2013 besvarades 
miljöenkäten av 188 SABO-företag vilket motsvarar 65 % av medlemmarna. Enkäten 
besvaras i störst utsträckning av medelstora och stora företag och svaren motsvarar 74 % av 
SABO-företagens lägenheter. Enkäten visade detta år att 29 % av de som besvarade enkäten 
gör en miljö- och/eller hållbarhetsredovisning, medan hela 134 medlemsföretag idag inte 
utför någon form av miljö- eller hållbarhetsredovisning. 16 av SABO-företagen använder en 
egen modell vid utformningen av hållbarhetsredovisningen och tre av medlemmarna gör den 
utefter de riktlinjer som är framtagna den globala organisationen Global Reporting Initiative 
(GRI) (SABO, 2014b). Detta kan jämföras med att tio medlemmar gör sin 
hållbarhetsredovisning enligt en modell som tagits fram av ett europeiskt nätverk European 
Housing Network (Eurhonet). Denna modell kallas för CSR-modellen (Engelska: Corporate 
Social Responsibility) vilket med viss förenkling kan översättas till hållbarhetsmodell då det 
syftar till alla aspekter av en hållbar utveckling och inte bara till det sociala ansvarstagandet 
(Eurhonet, 2014b).  
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1.3 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att föreslå hur en hållbarhetsredovisning kan utformas för de 
allmännyttiga bostadsföretagen som är medlemmar i SABO. En hållbarhetsredovisning 
inkluderar oftast en organisations arbete inom alla de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: ekonomi-, miljö- samt sociala frågor. Projektets tidsbegränsning gör att rapporten 
endast omfattar miljöaspekten inom företagens hållbarhetsredovisningar. Trots detta används 
ordet hållbarhetsredovisning för att beskriva företagens redovisning inom aspekten miljö. I 
detta projekt syftar också ordet indikator endast till företagens miljöindikatorer. 

1.4 Syfte 
Syftet med detta projekt är att undersöka vilka områden och miljöindikatorer kopplade till 
energi- och miljöfrågor som är mest relevanta för ett bostadsföretag att förmedla i sin 
hållbarhetsredovisning samt hur ett bostadsföretag kan jobba med dessa miljöindikatorer för 
att nå ett gott resultat i sin verksamhet. 

1.4.1 Delmål 
Våra mål är att; 

• Avgöra om det finns ett behov av gemensamma riktlinjer för hållbarhetsredovisning 
bland SABOs medlemsföretag 

• Fastställa lämpliga miljöindikatorer för bostadsföretagens hållbarhetsredovisning 
• Utforma en enklare modell för hur bostadsföretagen kan presentera dessa 

miljöindikatorer i sin hållbarhetsredovisning 
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2 Metod 
Projektet genomfördes genom en litteraturstudie av förslaget till ändringar angående 
hållbarhetsredovisning i EU-direktiv 2013/34/EU och i den svenska Årsredovisningslagen 
(1995:1554). Projektet stödjer sig på en av de mest vedertagna frivilliga standarderna för 
hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative (GRI). GRI är en av de världsledande 
ideella organisationerna inom hållbar utveckling (GRI, 2015a) och deras standard för 
hållbarhetsredovisning är idag den mest vedertagna. Därför anser vi att dessa riktlinjer utgör 
en bra grund i arbetet med att ta fram en ny gemensam modell för hållbarhetsredovisning för 
SABOs medlemsföretag. 

Förutom GRI har även det europeiska nätverket Eurhonet studerats, där tio av SABOs 
medlemsföretag är medlemmar. Nätverket består av ett trettiotal bostadsföretag inom EU. 
Eurhonet har tagit fram en egen modell för hållbarhetsredovisning som kallas CSR-modellen. 
CSR-modellen är specifik för bostadsföretag och innehåller ett begränsat antal indikatorer 
(Eurhonet, 2014b). Det är fler SABO-företag som använder denna modell än GRI:s (tio 
respektive tre), vilket gör den intressant att studera. Det är också av intresse att studera hur 
samarbetet med hållbarhetsredovisningar fungerar inom Eurhonet. Detta gjordes bland annat i 
form av en telefonintervju med Cecilia Svedin, kontaktperson i Sverige för Eurhonet.  

En central del av projektet var att analysera befintliga hållbarhetsredovisningar inom 
bostadsbranschen. Detta gjordes för att få en inblick i hur dagens hållbarhetsredovisningar är 
utformade och vilka miljöindikatorer som idag redovisas mest frekvent. Analysen visade 
också på hur dessa vanligen redovisas samt vilka variationer inom metod- och enhetsval som 
förekommer inom branschen. Vilka företag som valdes ut i analysen grundar sig i ett urval 
från SABOs sida. Dessutom genomfördes ett antal intervjuer per telefon med sex av de 
företag vars hållbarhetsredovisning ingick i analysen. Syftet med intervjuerna var att få en 
klarare bild av hur företagen arbetar med miljöindikatorer i sin verksamhet samt vilka 
svårigheter eller oklarheter de upplever angående hållbarhetsredovisningens miljödel.  

Intervjuerna genomfördes också för att få en tydligare bild av hur SABOs medlemmar ställer 
sig till gemensamma riktlinjer och vilken utveckling de vill se inom området. Vi valde ut 
företag för intervju baserat på vilken redovisningsmodell de använder och vilka indikatorer 
som redovisades i hållbarhetsredovisningarna. Målet var att nå företag som redovisade på 
olika grunder och modeller och vi ville få en vidd i diskussionen kring olika 
redovisningsformer, indikatorer och enhetsval. Det resultat som togs fram i detta projekt, i 
form av vilka miljöindikatorer som bör finnas med i ett bostadsföretags 
hållbarhetsredovisning, grundar sig i de analyser och studier som beskrivs ovan samt på 
författarnas egna värderingar och inom vilka områden bostadsföretagen har stor 
miljöpåverkan.  

2.1 Källkritik  
En del av källorna såsom Greenhouse Gas Protocol, UNEP-SBCI och GRI, hänvisar till 
IPCCs rapporter. Dessutom hänvisar de till varandra. Detta innebär att de olika källorna är 
beroende av varandra. I detta fall anses det inte vara problematiskt då dessa källor främst 
används som hänvisning till vidare läsning samt stöd till allmänt känd vetenskap, och 
används inte för att bekräfta något kontroversiellt påstående. Analysen av företagens 
hållbarhetsredovisningar utgick ifrån de som vid projektets start hade publicerats. Detta 
innebär att en del företag inte hade hunnit publicera hållbarhetsredovisningen för 2014 vilken 
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kan ha haft en annan utformning än den för 2013. Detta resulterar i att den senaste 
utvecklingen av företagens hållbarhetsarbete och redovisning av denna inte kunnat tas hänsyn 
till i detta projekt. Denna faktor anats dock inte vara betydande för utfallet av detta projekt.  

En faktor som kan påverkat resultatets validitet är att de valda hållbarhetsredovisningarna 
sannolikt inte är helt representativa för de övriga SABO-företagen i Sverige. 13 stycken 
redovisningar är en relativt liten andel. I urvalet ingår dock både stora och små företag, 
kommunala och ett enstaka privat företag. Företagen använder olika redovisningsmodeller 
och studien täcker både de vanligaste standarderna samt några modeller som utformats av 
företagen själva. Syftet med studien var främst att få en uppfattning om vilka områden som 
ingår i hållbarhetsredovisningarna samt hur redovisningarna utfördes. Inga resultat avvek i 
någon större utsträckning och ett antagande kan göras att resultatet trots allt speglar en 
majoritet av SABO-företagen i Sverige och att det är tillräckligt för att resultatet ska kunna 
ses som representativt. Företagens hållbarhetsredovisningar ger i flera fall också endast en 
positiv vinkling av hållbarhetsarbetet. De används dock inte för att styrka några fakta utan 
endast för att skapa en bild av hur hållbarhetsredovisningar kan utformas.!!

Vid studien av hållbarhetsredovisningar tolkades dock informationen i dessa av författarna 
och genom en hel del förenklingar kopplades den presenterade texten och miljöindikatorerna 
till de indikatorer som ingår i GRI:s riktlinjer. Detta innebär en risk för resultatets validitet. 
Bland annat finns en risk för att författarna missförstått innebörden av de enskilda 
indikatorerna, att en inkonsekvens av bedömningen av innehållet i redovisningarna skett samt 
att all information inte har uppmärksammats. De resultat som fås utifrån studien används 
dock inte som exakt data utan används endast för att få en indikation på vilka 
miljöindikatorer som vanligen redovisas i företagens hållarhetsredovisningar. Det är heller 
inte endast företagens hållbarhetsredovisningar som ligger till grund för valet av 
miljöindikatorer i detta projekt. 

Intervjumetodiken är en annan svårighet. Då intervjuerna ledde till olika diskussioner var det 
svårt att ställa samma uppsättning av frågor till de olika personerna. Dessutom finns risken 
för missuppfattning hos båda parter. En viktig kontakt förloras då intervjuerna förs över 
telefon och de två parterna i fråga inte kan se varandra. Detta då en stor del av den mänskliga 
kommunikationen sker via kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det måste också has i åtanke att 
minnet inte är statiskt utan förändras över tid och de intervjuades svar kan bland annat ha 
påverkats av hur frågorna ställdes. För att lösa dessa felkällor har intervjupersonerna fått 
godkänna det material som grundas på intervjuerna för att i så stor mån som möjligt undvika 
missförstånd. Dessutom spelades alla telefonintervjuer in för att minska risken för ett 
svikande minne. Det ska dock has i åtanke att alla infallsvinklar inte kan fångas upp då endast 
kortare intervjuer har genomförts med ett begränsat antal företag. För att samla hela 
bostadsbranschens åsikter skulle större insatser krävas. 
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3 Hållbar utveckling 
Dagens samhälle står inför stora globala utmaningar. Klimatförändringarna behöver hejdas 
samtidigt som delar av världens befolkning befinner sig i extrem fattigdom utan tillgång till 
mat, rent vatten eller utbildning. Begreppet hållbar utveckling får en allt starkare förankring 
bland politiker och företag, men också bland allmänheten. Begreppet innefattar i stora drag 
att grundläggande mänskliga behov ska uppfyllas utan att förstöra eller orsaka irreversibla 
konsekvenser på de naturliga systemen: mark, vatten, atmosfären och de levande varelserna 
(Kates et. al., 2005). Hållbar utveckling har tre dimensioner: ekonomisk-, social- och 
ekologisk hållbarhet, vilka alla måste tillgodoses och integreras i beslut för att ett hållbart 
samhälle ska nås. Detta kräver förändrade attityder, mål och institutionella arrangemang på 
alla nivåer (WCED, 1987). Begreppet hållbar utveckling myntades i Brundtlands-rapporten 
från 1987 och är den mest vedertagna definitionen av hållbar utveckling: 

"Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov." (Kates et. al., 2005) 

Denna definition inkluderar två nyckelbegrepp - behov och begränsningar. Människans 
grundläggande behov bör ges en övergripande prioritet, samtidigt som ekonomisk tillväxt och 
eget kapital är nödvändigt för att upprätthålla dem. På miljösidan styrs hållbar utveckling av 
begränsningar i form av dagens teknik och samhällets fördelning av naturresurser. Även 
biosfären har en begränsning i form av dess absorptionsförmåga av de effekter som 
uppkommer till följd av mänsklig aktivitet (WCED, 1987). Sedan förindustriell tid har 
utsläppen av växthusgaser orsakade av mänsklig aktivitet ökat kraftigt och nivåerna är nu 
högre än någonsin. Den främsta orsaken till detta är befolkningsökningen samt den 
ekonomiska tillväxten. Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären är nu de högsta på 
800 000 år. Dess effekter är med stor sannolikhet orsaken till den globala uppvärmningen 
(IPCC, 2014).  

Dagens klimatförändringar och faktiska miljöskador sätter krav på dagens företag att 
integrera hållbarhetsarbete i sin verksamhet. I en rapport skriven av Johan Rockström med 
kollegor vilken publicerades år 2009, "A safe operating space for humanity", diskuteras 
jordens resurser utifrån en ram av "planetära gränser". De planetära gränserna kan ses som en 
form av tröskelvärden, där ett överskridande kan leda till katastrofala konsekvenser för 
mänskligheten. Rockström menar på att vi redan överskridit tre av totalt nio formulerade 
tröskelvärden: klimatförändringarna, förlust av biologisk mångfald samt kvävecykelns 
interferens (Rockström et. al., 2009). Det måste med andra ord ske en förändring som leder 
till ett mer hållbart samhälle, och det snart. De branscher som använder mycket energi spelar 
en viktig roll i denna utveckling. Men det krävs gränsöverskridande samarbeten. Att 
företagen integrerar hållbarhetsarbete i sin verksamhet samt gör årliga 
hållbarhetsredovisningar är ett steg i rätt riktning. Förhoppningen är att lagkravet på 
hållbarhetsredovisningar ska bidra till en hållbar resursanvändning genom att medvetenheten 
i dessa frågor ökar (Ds 2014:45). 
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4 Standarder och riktlinjer för hållbarhetsredovisning 
Det finns idag ingen svensk standard för hur en hållbarhetsredovisning ska utformas. 
Däremot tillhandahåller bland annat den ideella organisationen GRI en global standard. 
Denna standard är idag den mest vedertagna för hållbarhetsredovisningar. FAR, en 
branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, tillhandahåller en 
svensk översättning av denna. Ett europeiskt samarbete, Eurhonet, har också tagit fram en 
modell för hållbarhetsredovisning som är anpassad till bostadsföretag för sina medlemmar. 
Dessa två modeller beskrivs utförligare nedan. 

4.1 GRI (Global Reporting Initiative) 
GRI har tagit fram Suistainability Reporting Framework som varit tillgänglig sedan 1999 
med syftet att förenkla företagens arbete med hållbarhetsredovisningar (GRI, 2015b). 
Riktlinjerna kan användas av samtliga företag, oberoende av dess storlek, bransch eller 
geografiska placering. GRI har som mål att det i framtiden ska vara allmän praxis för alla 
företag att genomföra en årlig hållbarhetsredovisning (GRI, 2015a). Redan idag är statligt 
ägda bolag inom Sverige skyldiga att utföra sin hållbarhetsrapportering utifrån dessa riktlinjer 
(Ds 2014:45). GRI:s riktlinjer inkluderar alla tre dimensioner av hållbar utveckling och består 
av allmänna principer, indikatorer samt vägledningsdokument för vissa tekniska delar i 
redovisningen. Det finns även branschspecifika tillägg som kompletterar det generella 
redovisningsramverket för hur riktlinjernas ska tillämpas inom en viss bransch genom 
tolkningar och vägledning (FAR, 2006). Alla GRI:s ramdokument för redovisningen 
utvecklas genom dialog med intressenter från olika områden och uppdateras kontinuerligt 
(GRI, 2011). År 2014 skedde den senaste uppdateringen av GRIs riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning och de heter nu G4 Sustainability Reporting Guidelines (GRI, 2014b). 

4.1.1 Redovisningsprinciper och standardupplysningar 
Hållbarhetsredovisningen är enligt GRI inte bara en tryckt- eller onlinepublicerad rapport, 
utan en levande process. Arbetet med rapporteringen ska möjliggöra en tydlig bedömning av 
organisationens resultat och ska vara ett stöd för att kontinuerligt förbättra hållbarhetsarbetet. 
Rapporteringen fungerar också som en kommunikation med organisationens intressenter. 
Företaget ska presentera resultatet av sitt arbete med hållbar utveckling i sin redovisning, och 
redovisa för hur det bidrar till förbättring eller försämring av ekonomiska, miljömässiga och 
sociala villkor på lokal, regional och global nivå (GRI, 2014a). GRI har tagit fram ett antal 
principer för hur organisationer ska avgöra vilken information som är mest väsentlig att 
redovisa samt hur kvalitén på denna information ska säkerställas. Företagen bör utgå från sina 
mål och strategier, samt förväntningar från dess intressenter i den mån företaget kan uppfylla 
dem. Ett sätt att göra detta är att identifiera och inkludera sina intressenter i processen genom 
en så kallat intressentanalys (GRI, 2014b).  

För att säkerställa redovisningens kvalitet bör presentationen ge en opartisk bild av 
organisationens resultat och återspegla både positiva och negativa konsekvenser, utan att 
försumma viktiga resultat. Uppgifterna som redovisas i hållbarhetsredovisningen bör också 
väljas ut, rapporteras och sammanställas på ett sätt som gör att läsaren kan jämföra och 
analysera förändringar av organisationens resultat från år till år mot dess mål och om möjligt 
med andra organisationer. Företagen bör därför vara konsekventa vid val av indikatorer och 
enheter. Vid rapporteringen ska information lämnas om de processer som används vid 
rapportens framställning för att dessa ska kunna granskas och fastställa betydelsen och 
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kvaliteten på informationen (GRI, 2014b). De standardupplysningar som ska lämnas i 
företagens hållbarhetsredovisningar kan delas in i tre delar: strategi och profil, 
hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer. Upplysningar angående hur företagets strategi, 
profil, och styrning kopplar till dess hållbarhetsarbete ger en övergripande bakgrund. 
Upplysningar om företagets hållbarhetsstyrning och hur de hanterar ett antal specifika 
områden ska ges för att ge en förståelse för resultaten inom dessa. Och slutligen ska företagen 
redovisa ett antal resultatindikatorer vilka ger jämförbar information gällande företagets 
ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat (FAR, 2006).  

4.1.2 Indikatorprotokoll  
Indikatorer ger information om en organisations miljömässiga, ekonomiska och sociala 
resultat eller effekter. Inom kategorin miljö, som detta projekt behandlar, ska redovisningen 
enligt GRI:s formulering omfatta företagets påverkan på levande och icke-levande 
natursystem, inkluderat vatten, luft, mark och ekosystem. Inom GRI:s riktlinjer (G4) ingår 
tolv miljöaspekter, och 34 miljöindikatorer. En sammanställning av dessa presenteras i Tabell 
A2.2 respektive A2.3 i Appendix 2. Kategorin täcker effekter vilka är relaterade till 
förbrukningsresurser, såsom vatten och energi, samt utsläpp såsom avloppsvatten, avfall och 
växthusgaser. Dessutom ska miljöindikatorerna beskriva effekter relaterade till transporter, 
biologisk mångfald, produkter och tjänster, samt organisationens efterlevnad av rådande 
miljölagstiftning (GRI, 2014b). Det finns även branschspecifika indikatorer som kan 
användas som komplement till det generella redovisningsramverket (FAR, 2006), exempelvis 
för bygg- och fastighetsbranschen. 

4.2 Eurhonet (European Housing Network) 
Eurhonet är ett nätverk för allmännyttiga och sociala bostadsföretag i Europa. De 34 
medlemsföretagen finns i sex EU-länder; Sverige, Frankrike, England, Tyskland, Italien och 
Nederländerna. Av dessa är totalt 11 stycken svenska allmännyttiga företag varav 10 är 
medlemmar i SABO (Eurhonet, 2014a). Cecilia Svedin, affärsutvecklare på ÖBO och 
kontaktperson för Eurhonet, berättar i en telefonintervju att nätverket bildades för ca 10 år 
sedan på Frankrikes initiativ. Ur Svedins synvinkel handlade ÖBOs medlemskap om en 
möjlighet till utveckling för företagets anställda. Samarbetet gör att medarbetarna får en 
möjlighet att växa och införskaffa nya kunskaper samtidigt som ÖBO blir en attraktivare 
arbetsgivare (Svedin, 2015).   

Hur mycket tid och engagemang företagen lägger ner på nätverket varierar och det är upp till 
varje enskilt företag. Sedan starten har nätverket utvecklats och det är idag uppbyggt av flera 
olika arbetsgrupper, exempelvis inom energi, social integration, CSR, åldrande befolkning 
och IT. I arbetsgrupperna sitter de främsta experterna på området från de olika företagen och 
tillsammans genomför de bland annat utvecklingsprojekt. Svedin berättar vidare att nätverket 
växer långsamt men säkert, och de har som ambition att plocka in tre till fyra nya företag per 
år, framförallt för att nå en större spridning i Europa. Enligt Svedin bidrar nätverket till att 
företagen kan utvecklas på den lokala marknaden genom att de utbyter erfarenheter och 
kunskaper med varandra (Svedin, 2015). 

En av arbetsgrupperna är den så kallade CSR-gruppen som startades år 2006 och som jobbar 
med bland annat att utveckla en modell för hållbarhetsredovisningar. Vid gruppens bildande 
var det ca 15 olika bolag som var med i gruppen som tillsammans skulle enas om vilka 
indikatorer som skulle ingå i den så kallade CSR-modellen. Svedin, som är en del av 
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arbetsgruppen, berättar att detta var ett väldigt omfattande arbete. Företagen skulle komma 
överens om vad de ville mäta, vad de kunde mäta och vad som var rimligt med tanke på deras 
olika förutsättningar. Resultatet blev en gemensam modell för företagen, den så kallade CSR-
modellen med ca 60 indikatorer. Företagen rapporterar in sina resultat till Eurhonet och en 
särskild rapport tas fram som jämför hur företagen ligger till inom olika områden i 
förhållande till varandra. Målsättningen med CSR-modellen är att företagens 
hållbarhetsredovisningar ska vara så enhetliga som möjligt, även om detta är svårt att nå till 
fullo (Svedin, 2015).  

Förutom den gemensamma CSR-modellen inom Eurhonet har de flesta medlemsländer enats 
om ett antal indikatorer som är anpassade till de specifika förutsättningarna i respektive land. 
De svenska medlemsföretagen har exempelvis ett eget samarbete kallat för SKY där de 
svenska företagen också enats om gemensamma beräkningsmodeller för indikatorerna. Även 
om Eurhonet består av bostadsföretag inom EU finns stora skillnader i ländernas 
förutsättningar och mål med CSR-arbetet. I Sverige fungerar allmännyttan på annat sätt, alla 
får bo i allmännyttan oavsett inkomst, medan i de länder där man har så kallad ”social 
housing” har ett inkomsttak. Allmännyttan har inga statliga stöd, vilket är fallet för social 
housing. Därmed är de affärsmässiga drivkrafterna olika inom medlemsländerna. Dessutom 
har länderna kommit olika långt i arbetet med framförallt miljöfrågorna. Detta gör att det är 
enklare att jämföra sig med de svenska företagen inom SKY än de övriga medlemmarna i 
Eurhonet. Både resultaten och indikatorerna är mer jämförbara och företagen arbetar på ett 
liknande sätt med miljöfrågorna. Dock förekommer skillnader även här (Svedin, 2015).  
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5 Analys av befintliga hållbarhetsredovisningar  
I detta projekt har tretton företag valts ut i form av stickprov där den senast publicerade 
hållbarhetsredovisningen har studerats. Dock hade alla företag inte hunnit publicera 2014 års 
hållbarhetsredovisning vid projektets start, utan år 2013 hållbarhetsredovisning studerades 
istället. Denna analys är en del i processen för att välja ut vilka miljöindikatorer som kan vara 
lämpliga att ingå i ett bostadsföretags hållbarhetsredovisning, och därmed som en grund i 
SABOs framtida rekommendationer och vägledning. Detta görs bland annat utifrån vilka 
miljöindikatorer som används mest frekvent i dagens hållbarhetsredovisningar inom 
bostadsbolagen. De företag vars hållbarhetsredovisningar som ingår i analysen är: Göteborgs 
Stads Bostads AB (Bostadsbolaget), AB Alingsåshem, Nyköpingshem AB, AB 
Helsingborgshem, Riksbyggen, Familjebostäder i Göteborg AB, AB Stångåstaden, Bostads 
AB Vätterhem, ÖrebroBostäder AB (ÖBO), Uppsalahem AB, Karlshamnsbostäder AB, 
Förvaltnings AB Framtiden och Eksta Bostads AB, varav alla är medlemmar i SABO med 
undantag för Riksbyggen. En kort beskrivning om vilken typ av företag samt dess storlek ges 
i Tabell A2.1 i Appendix 2. 

Genom en del antaganden och förenklingar kopplades alla företagens redovisade 
miljöindikatorer till GRI:s riktlinjer för att på så vis underlätta jämförelsen dem emellan, även 
om endast två av de utvalda företagen redovisade efter GRI:s riktlinjer. Det ska has i åtanke 
att detta gjordes utifrån författarnas egen tolkning och att alla företag redovisar inte 
indikatorerna lika utförligt eller med samma enheter, utan stora variationer förekommer. I 
Tabell A2.4 och Tabell A2.5 i Appendix 2 i denna rapport redovisas en sammanställning av 
vilka miljöindikatorer kopplade till GRI:s riktlinjer som de olika företagen uppskattas 
redovisa. Detta gjordes för att få en bredare insikt i hur olika hållbarhetsredovisningar är 
utformade, vilka variationer som finns i val av miljöindikatorer, etc. 

Genom att studera de olika företagens hållbarhetsredovisningar noterades både skillnader och 
likheter. Det finns en ganska tydlig skillnad mellan de begrepp som företagen använder för 
rapporten; hållbarhetsrapport, hållbarhetsredovisning, CSR-rapport, miljörapport, 
miljöredovisning, mm. Detsamma gäller för benämningen av indikatorerna; indikator, 
nyckeltal, miljöindikator, miljönyckeltal, mm. Företagen har också valt att presentera sitt 
hållbarhetsarbete på olika sätt. I vissa fall ingår hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen 
medan den i andra fall presenteras i en separat rapport. Även utformningen och innehållet i 
hållbarhetsredovisningen skiljer sig åt mellan företagen. En likhet är dock att majoriteten av 
företagen redovisar indikatorer i sifferform genom tabeller, diagram eller liknande i 
kombination med beskrivningar av det miljöarbete som utförts under det gångna året. En del 
diskuterar också hur de har tänkt arbeta framöver och vilka mål som satts upp för kommande 
år.   

Det var relativt enkelt att ta till sig de indikatorer som redovisades i siffor, i form av tabeller 
och diagram eller liknande. En del indikatorer redovisades enbart som en siffra i löpande text 
och blev på så sätt otydligare än om de hade sammanfattats i till exempel en tabell. Det är 
också svårt att förstå och värdera det hållbarhetsarbete som bara presenteras i textform genom 
beskrivningar av arbetet, utan siffror. Allt hållbarhetsarbete är dock inte möjligt att redovisa 
som ett resultat i sifferform. Ett exempel är arbetet med biologisk mångfald och att bygga 
miljörätt. Rent allmänt gav texten mycket värdefull information och fungerade som en viktig 
del i hållbarhetsredovisningarna. Genom att företagen också kompletterade tabeller och 
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diagram med tillhörande text kunde en förståelse för hur företagen arbetar inom de olika 
områdena skapas. Få företag tog dock upp vilka svårigheter de stött på under året, exempelvis 
vilka initiativ som inte gett förväntat resultat.  

Ett problem i analysen av hållbarhetsredovisningarna var att det ofta saknades tillräcklig 
information och definitioner av vilka metoder och antaganden som används vid beräkning av 
miljöindikatorerna. Exempelvis vilka omräkningsfaktorer som använts för 
växthusgasutsläppen. En ytterligare svårighet var att det inte alltid framgick i företagens 
hållbarhetsredovisningar vilken yta indikatorerna relaterar till, om det är m2

Atemp eller BOA + 
LOA. Något som uppmärksammades under analysen av företagens hållbarhetsredovisningar 
var att de företag som var medlemmar i Eurhonet och använde deras CSR-modell (fyra 
stycken) redovisade på ett förhållandevis likartat sätt. Detta kan också utläsas i Tabell A2.4 i 
Appendix 2. Denna observation kan tyda på att samarbetet mellan företagen kring 
hållbarhetsredovisning och arbetet mot en gemensam rapporteringsmodell fungerar och kan 
förenkla en jämförelse mellan medlemsföretagen. Detta kan dock inte utläsas endast ur deras 
hållbarhetsredovisningar utan en personlig kommunikation krävs, exempelvis i form av en 
intervju vilket följer i kommande avsnitt. 

5.1 Vanligt förekommande indikatorer 
Även om det förekommer stora variationer i företagens hållbarhetsredovisningar så var det 
vissa miljöindikatorer som var vanligt förekommande. Detta tyder på att företagen har ett 
gemensamt intresse för att redovisa sitt miljöarbete inom dessa aspekter. Detta ter sig ganska 
naturligt då det är inom dessa områden företagen inom bostadsbranschen har som störst 
påverkan på miljön eller där det ger mest effekt utifrån ekonomisk insats. I vilken form och 
utsträckning företagen väljer att redovisa dessa indikatorer skiljer sig dock åt. De 
miljöindikatorer som redovisades av mer än hälften av företagen kan ses nedan i Tabell 1: 
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Tabell 1. En tolkning av GRIs miljöindikatorer som fler än sex företag redovisade. Med frekvens menas antalet 
företag som redovisad miljöindikatorn i någon form. 

Miljöindikator Frekvens 
Energi  

Energiförbrukning (intensitetsmått) 12 
Minskning av energiförbrukning 11 
Minskning av energibehovet hos fastigheter och 
infrastrukturtillgångar (beskrivning av initiativ) 

13 

Vatten  
Vattenförbrukning (intensitetsmått) 11 

Utsläpp  
Växthusgasutsläpp (intensitetsmått) 8 
Reduktion av växthusgasutsläpp 10 

Avfall  
Total avfallsvikt 8 

Fastigheter och infrastrukturtillgångar  
Resultat för miljöpåverkan från fastigheter och 
infrastrukturtillgångar (beskrivning av initiativ) 

13 

Transport  
Väsentlig miljöpåverkan genom transport 
(växthusgasutsläpp) 

8 

Miljöanalys av leverantörer  
Miljöscreening av nya leverantörer  8 

 

Något som uppmärksammades var att biologisk mångfald var en aspekt som sällan togs upp i 
bostadsföretagens hållbarhetsredovisningar. Detta är dock en aspekt som blir alltmer aktuell 
och som kräver gemensamma insatser för att bevaras. Det framgick också sällan vilka krav 
som ställdes på företagens leverantörer och hur de arbetar för att minska miljöpåverkan i 
leverantörskedjan. Nedan diskuteras dessa aspekter samt de som presenterats i Tabell 1 ovan 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv och varför de kan vara viktiga för ett bostadsföretag att 
redovisa. Aspekten Fastigheter och infrastrukturtillgångar relaterar till flera av de andra 
aspekterna och tas därför inte upp som ett enskilt område. Ett område som ingår i denna 
aspekt men som inte kan integreras i de övriga är dock vikten av att bygga hållbart och välja 
miljörätt vid materialval. I och med befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar vikten av 
att bygga hållbart för att nå en hållbar utveckling och bör tas hänsyn till i företagens 
hållbarhetsarbete (UNEP-SBCI, 2011). 

5.1.1 Energi 
I takt med att jordens befolkning ökar och fler länder strävar mot en västerländsk standard 
stiger det globala energibehovet. Den byggda miljön står idag för 40 % av den globala 
energianvändningen (UNEP-SBCI, 2011). I Sverige är den motsvarande siffran från bostäder 
och lokaler ca 34 % av den totala slutgiltiga energianvändningen, varav nästan 60 % utgörs 
av uppvärmning och varmvatten (Energimyndigheten, 2013). Denna sektor har dock en stor 
potential att minska sin energianvändning. Byggnader har en lång livstid och åtgärder som 
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görs tidigt kan påverka under lång tid framöver (UNEP-SBCI, 2011). Det är därför av stort 
intresse att effektivisera energianvändningen och därmed minska dess klimatpåverkan.  

Av detta skäl anses ett bostadsföretags energiförbrukning, samt initiativ för att minska denna 
förbrukning, vara fördelaktigt och viktigt att redovisa. Genom att företagen redovisar sin 
totala energiförbrukning samt uppnådda energibesparingar i förhållande till ett valt basår kan 
företagets framsteg i att minska sin energiförbrukning förmedlas. Om energiförbrukningen 
normalårskorrigeras, exempelvis med Energi-Index, skapas en mer rättvisande bild av hur 
företagets egna initiativ spelar in, och inte det aktuella årets klimatförutsättningar. Ett vanligt 
alternativ är att redovisa denna aspekt i form av företagets totala energiförbrukning relaterat 
till beståndens yta (se figur 1) som kWh/m2

Atemp, alternativt kWh/m2
 BOA + LOA. På detta 

sätt kan företagen undvika att förändringar i beståndet, såsom förvärv eller försäljning, 
påverkar resultatet. Energibesparingarna redovisas främst som en översikt under ett visst 
antal år (som stapeldiagram eller tabell) där förändringen kan utläsas som skillnaden i kWh 
men det förekommer också att de redovisas i enheten procent (se figur 2). Genom att också 
redovisa en fördelning av vilka energislag som ingår i beräkningarna, samt andelen förnybar 
energi, kan företagets framsteg mot renare energikällor förtydligas vilket är ett viktigt steg för 
att motverka de pågående klimatförändringarna.  

 
Figur 1. Enheter som de studerade företagen redovisar energiförbrukningen i. 

 

 
Figur 2. Enheter som de studerade företagen redovisar energibesparingarna i. 
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5.1.2 Utsläpp av växthusgaser 
Den globala uppvärmningen och dess effekter beror till stor del av utsläppen av växthusgaser. 
IPCC har uppskattat att växthusgaser på grund av mänskliga aktiviteter steg med 70 % mellan 
åren 1970 och 2004. Byggnader uppskattas idag stå för över en tredjedel av de globala 
växthusgasutsläppen under användningsfasen. Att minska växthusgasutsläppen är ett billigt 
sätt för företagen att minska sin påverkan på klimatet och miljön och det har uppskattats att 
bostadssektorn har den största potentialen för kostnadseffektiva växthusgasreduceringar. I 
flera länder uppgår denna till över 30 % (UNEP-SBCI, 2009). Detta är anledningen till att ett 
bostadsföretags växthusgasutsläpp samt initiativ för att minska dessa vara fördelaktigt och 
viktigt att redovisa. Det finns ett antal olika växthusgaser. De som behandlas inom denna 
aspekt är de som omfattas av FN:s Kyotoprotokoll (UNFCCC, 2008):  
 

• Koldioxid (CO2)  
• Metan (CH4)  
• Svavelhexafluorid (SF6)  
• Fluorkolväten (HFC)  
• Dikväveoxid (N2O)  
• Perfluorkolväten (PFC)  

Växthusgaserna beräknas vanligen om till koldioxidekvivalenter (CO2). Genom att företaget, 
på samma sätt som för sin energiförbrukning, redovisar sina totala växthusgasutsläpp samt 
uppnådda reduceringar i förhållande till ett valt basår kan företagets framsteg i att minska sin 
klimatpåverkan förmedlas. Denna aspekt redovisas vanligen som företagens totala 
växthusgasutsläpp relaterat till en yta (se figur 3) som ton CO2/m2

Atemp, alternativt som ton 
CO2/m2

 BOA + LOA. Minskningar av växthusgasutsläppen redovisas främst som en översikt 
under ett visst antal år (som stapeldiagram eller tabell) där förändringen kan utläsas som 
skillnaden i ton CO2, men det förekommer också att de redovisas i enheten procent (se figur 
4). Genom att företagen också redovisar fördelningen av sina växthusgasutsläpp utefter dess 
utsläppskällor kan det förtydligas inom vilka delar av företaget som det har sin största klimat- 
och miljöpåverkan och var de största insatserna krävs. Att övergå till större andel 
förnyelsebara energikällor är som nämnt ett viktigt steg för att motverka de pågående 
klimatförändringarna.  
 

 
Figur 3. Enheter som de studerade företagen redovisar växthusgasutsläppen i. 
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Figur 4. Enheter som de studerade företagen redovisar växthusgasutsläppsreduceringarna i. 

 
5.1.3 Transport 
Transportsektorn svarar för ungefär 26 % av den globala energianvändningen och 23 % av 
växthusgasutsläppen (IPCC, 2007). Den motsvarande svenska statistiken visar att vägtrafiken 
idag står för ca 22 % av den slutliga energianvändningen i landet (Energimyndigheten, 2013). 
För att minska klimatpåverkan från transporterna bör fordon med låg miljöpåverkan väljas 
och onödiga transporter bör undvikas. Tjänsteresor är en annan faktor till företagens utsläpp 
och därför krävs initiativ eller riktlinjer för att minska även deras miljöpåverkan 
(Naturvårdsverket, 2009). En möjlig strategi för att minska antalet tjänsteresor är att i större 
utsträckning använda sig av videokonferenser eller liknande. I de fall en tjänsteresa är 
oundviklig bör det miljövänligaste alternativet väljas för att minimera påverkan på klimat och 
miljö. 

Genom att företaget redovisar den totala mängden växthusgasutsläpp som uppkommer från 
egna fordon, tjänsteresor och, om möjligt, från inhyrda servicefordon kan företagets 
klimatpåverkan från denna aspekt utläsas. Denna aspekt kan redovisas på flera sätt, se figur 5. 
Det vanligaste är att redovisa företagets totala växthusgasutsläpp som ton CO2. Flera företag 
väljer också att komplettera denna indikator med att relatera utsläppen till det totala antalet 
körda kilometer som g CO2/km (framförallt inom Eurhonet), men ett antal andra varianter 
förekommer. Genom att också redovisa fördelningen mellan olika drivmedel kan dess 
initiativ för att övergå till mer förnyelsebara drivmedel visas vilket är ett viktigt steg för att 
hejda de pågående klimatförändringarna, samt minska lokala miljöproblem.  
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Figur 5. Enheter som de studerade företagen redovisar aspekten transport i. 

5.1.4 Vatten 
Tre fjärdedelar av jordens yta består av vatten. Trots detta är det endast en liten andel som 
räknas som färskvatten. En av orsakerna till att tillgången till rent vatten minskar är de 
pågående klimatförändringarna. Även om vi i Sverige idag inte påverkas av vattenbristen har 
vi ett ansvar att se till att den inte blir värre (FN-förbundet, 2007). Dels bör vi minska vår 
totala vattenanvändning och speciellt vår varmvattenanvändning vilken står för en stor andel 
av vår totala energianvändning (Abrahamsson et al., 2012). Det har uppskattats att den 
byggda miljön svarar för ungefär 25 % av den globala vattenanvändningen (UNEP-SBCI, 
2011). Idag ges dock få incitament för att minska vattenförbrukningen då det i många fall är 
en billig resurs (Johansson och Kaijser, 2009). 

Av denna anledning anses ett bostadsföretags vattenförbrukning, samt initiativ för att minska 
denna förbrukning, vara fördelaktigt och viktigt att redovisa. Denna aspekt redovisas 
vanligen som företagets totala vattenförbrukning relaterat till en yta (se figur 6) som 
m3/m2

Atemp, alternativt m3/m2
 BOA + LOA. Förbrukningen kan också redovisas per boende. 

Genom att även redovisa fördelningen mellan varm- och kallvatten, om tillgängliga 
mätmetoder finns, kan också företagets framsteg i att minska sin varmvattenanvändning 
förmedlas vilket är ett viktigt steg i att hejda de pågående klimatförändringarna. Fördelningen 
mellan varm- och kallvatten kan antingen mätas eller uppskattas och brukar vanligen 
redovisas som den totala förbrukningen i liter eller kubikmeter relaterat till antingen 
kvadratmeter Atemp eller BOA + LOA, alternativt som en procentuell fördelning. I fyra utav 
de studerade hållbarhetsredovisningarna redovisades fördelningen mellan varm- och 
kallvatten. 
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Figur 6. Enheter som de studerade företagen redovisar vattenförbrukningen i. 

5.1.5 Avfall 
Sedan 1990 har mängden producerat hushållsavfall ökat med 50 % och en svensk ger idag 
upphov till närmare ett halvt ton sopor per år (Hambraeus, 2014). Avfallsområdet ingår som 
en del av det svenska miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö vars möjlighet att uppnås hotas, 
tillsammans med ett flertal andra miljömål, till följd av ökande mängder producerat avfall. 
Avfallsområdet hotar även möjligheten att till viss del nå generationsmålet 
(Naturvårdsverket, 2012). Bygg- och fastighetssektorn uppskattas ansvara för 25 % av den 
globala produktionen av fast avfall (UNEP-SBCI, 2011). Denna sektor har därför stor 
potential att påverka den framtida utvecklingen inom avfallsområdet.  

Av denna anledning anses ett bostadsföretags producerade avfallsmängd i beståndet, samt 
initiativ för att minska denna, vara fördelaktigt och viktigt att redovisa. Genom att studera hur 
mycket avfall ett företag genererar från år till år kan det visa på vilka framsteg företaget gör 
för att minska avfallsmängden och därmed sin miljöpåverkan. Avfallsmängden redovisas 
vanligen som kg/lgh eller i enheten ton (se figur 7). Genom att på helårsbasis redovisa 
avfallsmängden relaterat till det aktuella antalet lägenheter kan företagen undvika att 
förändringar i beståndet, såsom förvärv eller försäljning, påverkar resultatet. Genom att även 
redovisa en fördelning i procent över vilka avfallsfraktioner som ingår kan företaget visa på 
sina framsteg inom avfallshantering. Avfallsmängden kan antingen vägas direkt eller så kan 
vikten uppskattas baserat på bland annat information om avfallsvolym och densitet samt 
massbalanser. 
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Figur 7. Enheter som de studerade företagen redovisar avfallshanteringen i. 

 
5.1.6 Leverantörer  
I en undersökning visade det sig att vid val av leverantör var värdet av att leverantören har en 
god miljöprofil lägre än exempelvis värdet av produktens eller tjänstens kvalité, 
leveransförmåga och kostnad (Handelskammaren, 2009). Enligt redovisningsdirektivet som 
EU formulerat angående krav på hållbarhetsredovisningar bör företagen i sin rapportering 
redovisa för sin due diligencegranskning beträffande att identifiera, mildra och förebygga 
potentiella negativa konsekvenser hos dess leverantörs- och underleverantörskedjor, i de fall 
detta är relevant och proportionellt för företaget (Ds 2014:45). 

Hur leverantörens miljöarbete ser ut är en viktig aspekt som företagen bör kontrollera i den 
mån de kan. Av denna anledning anses det viktigt för bostadsföretag att redovisa 
leverantörers miljöpåverkan. GRI föreslår att företaget ska ange andelen av de nya 
leverantörer som de under det gångna året som screenats med hjälp av miljökriterier samt att 
företagen ska redovisa signifikanta faktiska och potentiella negativa miljöeffekter i 
leverantörskedjan och vidtagna åtgärder. Dessa indikatorer har lagts till av GRI i och med 
deras uppdatering av ramverket år 2014 (GRI, 2014b), vilket visar på att detta är en aspekt 
som får allt större uppmärksamhet. Genom att ställa krav på sina leverantörer visar företaget 
på att deras ansvarstagande inom hållbarhet sträcker sig utanför företagets egna gränser. 
Genom att ställa miljökrav kan också en god utveckling främjas mot mer hållbara lösningar 
för att företagen ska vara konkurrenskraftiga på marknaden. De flesta företag genomför redan 
idag någon typ av screening vid val av leverantörer men det vore intressant om företagen tog 
upp denna aspekt i högre grad i sin hållbarhetsredovisning för att visa på dess betydelse. 

Det vanligaste sättet att redovisa denna aspekt på i de hållbarhetsredovisningar som studerats 
är huruvida företagets leverantörer screenats enligt hållbarhetskriterier, ja eller nej. Detta görs 
i någon form i åtta av de studerade hållbarhetsredovisningarna. Företagen uppmuntras dock 
att i större utsträckning redovisa detta område med utförligare beskrivningar i form av vilka 
kriterier som ställs i och med upphandlingar och avtal och vilka initiativ som tagits för att 
minska miljöpåverkan i leverantörskedjan. Det gäller exempelvis deras val energi, drivmedel, 
användning av miljövänligt material och produkter, produktionsmetoder, etc. 
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5.1.7 Biologisk mångfald 
För att nå generationsmålet och de flesta miljökvalitetsmål är bevarandet och ett hållbart 
nyttjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster en förutsättning. Den biologiska 
mångfalden är dock allvarligt hotad inom flera ekosystem och naturtyper (Naturvårdsverket, 
2014). Idag sker utrotningen av arter i en takt som inte setts på över 65 miljoner år då det 
senaste massutdöendet tog rum. Upp till 30 % av alla arter i form av däggdjur, fåglar och 
groddjur kan komma att utrotas under detta århundrande (Rockström, 2009). Utrotningen av 
arter sker även i Sverige. Mark och vatten används intensivt och efterfrågan på resurser som 
energi, råvaror och vatten ökar. Djur och växters livsvillkor och möjlighet att sprida sig 
försämras också av att landskapen blir allt mer uppdelade av byggnader och vägar. Trots flera 
insatser för att hejda förlusten av den biologiska mångfalden går arbetet idag för långsamt. 
Bättre planering och större hänsyn måste tas av alla aktörer när olika naturresurser utnyttjas 
(Naturvårdsverket, 2015). Det har uppskattats att den byggda miljön ansvarar för omkring 12 
% av den globala markanvändningen och denna sektor kan därmed avsevärt påverka naturliga 
ekosystem samt förändra eller utrota lågtstående livsmiljöer (UNEP-SBCI, 2011).  

Den biologiska mångfalden påverkas bland annat vid exploatering av nya områden, men även 
vid resursutnyttjande i form av energi, vatten och material. Insatser för att bevara den 
biologiska mångfalden är därför en viktig del inom bostadsbranschen. Genom att 
bostadsföretagens påverkan på samt arbete för att bevara den biologiska mångfalden 
redovisas kan dess framsteg i att integrera biologisk mångfald i sina beslut och 
ställningstaganden påvisas. Redovisningen av denna aspekt görs ofta i form av beskrivningar, 
om någon redovisning alls sker, och det är ofta svårt att uppskatta graden av påverkan på den 
biologiska mångfalden. Diskussioner kring biologisk mångfald är också något som saknas i 
de hållbarhetsredovisningar som studerats. Riksbyggen är ett av två företag vars 
hållbarhetsredovisning studerats som redovisar biologisk mångfald. De har tagit fram ett så 
kallat ekosystemtjänstverktyg som de har utvecklat i samarbete med konsultföretaget Sweco. 
Med hjälp av detta bedöms alla markområdens hållbarhet utifrån ett ekosystemperspektiv.  
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6 Analys av intervjumaterial 
En stor del av detta projekt bygger också på intervjuer med ett antal bostadsföretag angående 
hållbarhetsredovisning och hur de bland annat ställer sig till gemensamma riktlinjer. De 
företag som intervjuats är Bostadsbolaget, Vätterhem, Stångåstaden, ÖBO, Nyköpingshem 
och Riksbyggen. Nedan följer en kortare sammanfattning av analysen av de utförda 
intervjuerna. En fullständig analys ges i Appendix 3. Där framgår det även vilka personer 
som intervjuats och vilken position de har på respektive företag.  

6.1 Redovisningsform 
De företag som intervjuades är alla medlemmar i SABO, med undantag för Riksbyggen. 
Företagen redovisar idag antingen enligt GRI:s ramverk, Eurhonets CSR-modell eller 
använder en egen modell. De som använde GRI var nöjda med detta upplägg. De ser en 
positiv utveckling inom ramverket och uppskattar att det är en vedertagen standard som är 
känd av ett stort antal företag inom olika branscher. Däremot är Eurhonets modell mer 
anpassad till bostadsbranschen. Vissa företag anser att GRI:s riktlinjer har svårare att fånga 
upp mer specifika frågor som rör bostadsbranschen då den främst riktar sig till företag i 
allmänhet. Det efterfrågas dock en utveckling av CSR-modellen då mycket har hunnit 
förändras inom hållbarhetsredovisningsområdet sedan den togs fram. 

En svårighet som togs upp av flera företag under intervjuerna var att hitta vad som är mest 
väsentligt för företagen att redovisa och hur detta ska kommuniceras. En utmaning som 
företagen lyfter fram är konsten att skala ner redovisningens innehåll. Innehållet måste 
anpassas till dess intressenter och får inte bli för omfattande. Företagen anser att det är viktigt 
att redovisningens innehåll kopplar till företagets interna miljömålsområden, samt att det 
finns en röd tråd genom hela arbetet; från vision och mål fram till uppföljning av det verkliga 
utfallet. Det anses också viktigt att koppla resultatet till huruvida företaget lyckats nå målen 
eller inte. Det efterfrågas också att redovisningarna ska ha en mer problematiserande karaktär 
där företagets utmaningar lyfts fram för att öka transparensen i redovisningarna.   

Företagen vill att innehållet i hållbarhetsredovisningarna ska vara proaktivt och spegla att de 
är med och driver på utvecklingen mot exempelvis minskad klimatpåverkan. Ett problem som 
lyfts fram är att företagen är bundna till sina lokala energileverantörer. Av denna anledning 
upplever en del företag det svårt att jobba aktivt med koldioxidmål samt att jämföra sina 
framgångar med andra bostadsföretag. Att välja exempelvis grön fjärrvärme eller 
klimatkompensera sina utsläpp och därmed sätta dessa till noll, eller väldigt lågt, ses däremot 
som ett oärligt alternativ då det i verkligheten inte resulterar i lägre utsläpp. Speciellt om 
beräkningsmodellen inte framgår tydligt i redovisningen.  

6.2 Diskussion kring de olika aspekterna 
Något som flera förespråkar är att företagens energiförbrukning bör normalårskorrigeras. 
Flera menar också att den bör relateras till beståndens yta, exempelvis till kvadratmeter 
Atemp, vilket skulle förenkla en jämförelse mellan företagen. Vid beräkningen av företagets 
växthusgasutsläpp finns flera olika klimatmodeller att utgå ifrån, bland annat en som är 
framtagen av SABO: Miljövärdering av energianvändningen i ett fastighetsbestånd. Vid 
beräkning av växthusgasutsläpp är det därför viktigt att de parametrar och 
omräkningsfaktorer som används görs tillgängliga för läsaren. Valet av modell och 
beräkningar ska vara tydliga för läsaren men det krävs ofta också en personlig 
kommunikation för att resultaten ska tydliggöras ytterligare. 
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Transporter är ett område som flera av de intervjuade såg som ett komplicerat område, både 
med avseende på hur utsläppen ska mätas och beräknas och vilken enhet som de ska 
redovisas i för att möjliggöra en jämförelse mellan företagen. Redovisas denna aspekt endast 
som CO2-ekvivalenter per år relaterar inte detta till företagets storlek. Även vatten 
uppfattades som ett komplicerat område att jämföra. Beroende på vilken verksamhet 
bostadsföretagen har kan dess vattenförbrukning skilja sig stort, exempelvis om de hyr ut 
lokaler till ett badhus. En ytterligare faktor som försvårar jämförelsen är att alla företag inte 
har möjlighet att installera varmvattenmätare. Detta resulterar i att mängden varmvatten som 
förbrukats i beståndet endast kan uppskattas. Flera menar också att avfall kan vara en av de 
svåraste miljöindikatorerna att mäta då avfallshantering skiljer sig åt mellan kommunerna. 
Dels sker sorteringen och insamlingen på olika sätt, dels är det få sopbilar som har vågar 
installerade vilket omöjliggör vägning av avfallet. Detta gör att avfallets vikt endast kan 
uppskattas vilket gör det svårt att jämföra resultatet med andra bostadsföretag. 

Något som diskuterades under intervjuerna var avsaknaden av biologisk mångfald i 
företagens redovisningar. De flesta företag bedriver inte något systematiskt arbete med 
biologisk mångfald i sin verksamhet. Några menar däremot att det endast är en tidsfråga 
innan denna aspekt kommer att ingå som ett mer prioriterat område i företagens arbete. Idag 
riskerar dock arbetet med biologisk mångfald bli mycket tidskrävande för företagen då det 
inte finns någon bestämd systematisk metod för att mäta effekterna på denna. De flesta håller 
dock med om att det vore bra om fler företag skulle jobba aktivt med att bevara den 
biologiska mångfalden och flera menar att det endast är en mognadsfråga för företagen. 

6.3 Nätverk och gemensamma riktlinjer 
Flera menar att gemensamma riktlinjer skulle kunna förenkla en jämförelse mellan företagen. 
Det kan dock vara farligt att sätta för strikta mallar eftersom det finns en risk att en del 
företag inte har den information som krävs. En allt för stark strävan till att anpassa sig efter 
vad andra företag vill eller kan redovisa kan också göra att företaget tappar fokus i sitt eget 
hållbarhetsarbete och på sina egna prioriteringar. Vad som efterfrågas är snarare 
rekommendationer och förslag. De flesta kan trots allt instämma i att en standardbeskrivning 
för vad redovisningen ska innehålla och hur indikatorerna ska beräknas krävs om en 
jämförelse ska vara möjlig.  

Ett sätt för företagen att utbyta erfarenheter är genom olika nätverk. Här kan företagen träffas 
i ett större sammanhang och diskutera indikatorerna och resultat, samt att nya idéer och 
erfarenheter kan föras vidare. Detta är något som flera företag efterfrågar och ser positivt på. 
De flesta menar att detta kan vara ett bra koncept, framförallt för de mindre företagen som 
just börjat med att göra hållbarhetsredovisningar. Det kan då vara bra att ha någon att utbyta 
idéer med. För flera företag har nätverket inom Eurhonet som varit det mest värdefulla inom 
samarbetet.  



 24 

7 Resultat 
Analysen av hållbarhetsredovisningarna och de genomförda intervjuerna med 
bostadsföretagen har lett fram till ett förslag på fem aspekter som vi anser är relevanta för ett 
bostadsföretag att redovisa som ett minimum: energi, utsläpp, vatten, avfall och transport. 
Dessa bör ses som de prioriterade aspekterna i företagens hållbarhetsredovisningar. Inom 
dessa aspekter föreslås ett varierande antal indikatorer som vi anser är intressanta för 
företagen att redovisa och som skulle kunna förenkla en jämförelse dem emellan. Det skulle 
vara en styrka om flera bostadsföretag väljer att redovisa indikatorerna på ett likartat sätt för 
att öka jämförbarheten mellan bostadsföretagen. Vi föreslår även två aspekter som är 
intressanta vid en vidare utveckling av företagens hållbarhetsredovisningar: biologisk 
mångfald samt miljöanalys av leverantörer. I denna studie ges endast förslag till hur dessa 
skulle kunna redovisas. En redovisning av dessa aspekter kan ses som ett utvecklingssteg i 
bostadsföretagens hållbarhetsredovisning. Främst för de som idag redan har ett utvecklat 
hållbarhetsarbete. Som en grund vid initieringen av ett bostadsföretags hållbarhetsredovisning 
bör fokus läggas på de prioriterade aspekterna och miljöindikatorerna.   

De rekommenderade miljöindikatorerna som prioriteras i denna studie samt vilken enhet de 
föreslås redovisas i framgår i Tabell 2, 3, 4 och 5 nedan. I dessa tabeller framgår även enklare 
beräkningsmodeller, kommentarer samt vidare hänvisningar som kan användas som stöd vid 
redovisningen. I Tabell 6 framgår hur aspekterna miljöanalys av leverantörer och biologisk 
mångfald ska redovisas. Valet av vilka aspekter och indikatorer som är av intresse för ett 
företag att redovisa grundar sig i vilka miljöindikatorer som idag redan redovisas i stor 
utsträckning, på författarnas egna värderingar, inom vilka områden bostadsföretagen har stor 
miljöpåverkan och vilka krav som ställs i och med det nya redovisningsdirektivet samt 
Sveriges nya promemoria gällande hålbarhetsredovisningar (Appendix 1).  En ambition var 
att så många miljöaspekter som möjligt skulle inkluderas, samtidigt som de ska vara 
anpassade och relevanta för den aktuella branschen. Något som i enlighet med det nya 
redovisningsdirektivet bör redovisas i förekommande fall är luftföroreningar orsakade av 
företaget. Detta är inget som tagits upp i detta projekt men som företagen skulle kunna 
redovisa i den mån de kan. Se kommentar i Tabell 3. 
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Tabell 2. Beskrivning av rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Energi. 

Miljöindikator Beräkning Enhet Kommentarer 

Energi    

Energiförbrukning Å!"#$!!"!#$%&ö!"!#$%&%'
!"#!  

kWh/ 
m2

Atemp 
• Energiförbrukningen bör normalårskorrigeras. 
• I denna aspekt ingår både direkt och indirekt energi 

som används för uppvärmning, inklusive användningen 
av el. 

• Transport ingår inte i denna aspekt. 
• BOA+LOA kan ersätta Atemp ifall denna yta ej är 

tillgänglig. 
• Egenproducerad energi bör redovisas separat. 

Fördelning energislag !"#$%&'ö!"!#$%&%'!!"!#$%&'($
!"#$%!!"!#$%&ö!"!#$%&%' ∗ 100 %  

Andel förnyelsebar energi !ö!"#$%&$'(!!!"!#$%
!"#$%!!"!#$%&ö!"!#$%&%' ∗ 100 % • Företaget ska definiera vad som anses vara 

förnyelsebar energi. 

Energibesparingar 1 − !"#$%&'ö!"!#$%&%'!!"#$%&&#!å!!"#$%&'ö!"!#$%&%'!!"#å! ∗ 100 % • Redovisas som negativt mått om energiförbrukningen 
är högre än basåret. 

Hänvisningar 
GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines & Construction and Real Estate Sector Supplement. 

GRI G4 Sector Disclosures: Construction and Real Estate. 

GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines - Implementation Manual. 

UNEP-SBCI Common Carbon Metric. 

SABO Miljövärdering av energianvändningen i ett fastighetsbestånd 
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Tabell 3. Beskrivning av rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Utsläpp. 

Miljöindikator Beräkning Enhet Kommentarer 
Utsläpp    

Växthusgasutsläpp Å!"#$!!ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!!
!"#  Ton CO2/ 

m2
Atemp 

• Redovisa utsläpp relaterat till energiförbrukningen. 
• BOA+LOA kan ersätta Atemp ifall denna yta ej är 

tillgänglig. 
• Utsläpp från egenproducerad energi bör redovisas separat. 
• Vilken klimatmodell som används vid beräkningarna ska 

framgå. 
• Företagen även välja att rapportera luftföroreningar såsom 

NOX och SOX.  

Fördelning utsläppskälla !ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!!!!"#$ä!!"#ä!!"
!"#$%$!!ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!! ∗ 100 %  

Växthusgasutsläpps-
reduceringar 

1 − !ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!!!!"#$%&&#!å!!ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!!!!"!å! ∗ 100 % • Redovisas som ett negativt mått om växthusgasutsläppen 
är högre än basåret. 

Hänvisningar 
GHG Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard. Revised edition. 
GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines & Construction and Real Estate Sector Supplement. 

GRI G4 Sector Disclosures: Construction and Real Estate. 

GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines - Implementation Manual. 

SABO Miljövärdering av energianvändningen i ett fastighetsbestånd 

UNEP-SBCI Common Carbon Metric. 
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Tabell 4. Beskrivning av rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Transport. 

Miljöindikator Beräkning Enhet Kommentarer 
Transport    

Totala utsläpp av 
växthusgaser från 
transporter 

!ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!!!!"#$%&&#!å! Ton CO2 • Redovisa utsläpp relaterat transporter och tjänsteresor, om 
möjligt inkludera de inhyrda/leasade transporterna. 

• Redovisa gärna utsläppen från arbetsfordon så som 
gräsklippare separat. 

Fördelning 
utsläppskälla 

!ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!!!!"#$ä!!"#ä!!"
!"#$%$!!ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!! ∗ 100 % • Redovisa fördelningen mellan transporter (egna respektive 

inhyrda) och tjänsteresor. 

Utsläpp per körd 
kilometer 

!ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!!!!"#$%&&#!å!
!ö!"#!!"  gram CO2/ 

km 
 

Utsläpp per anställd !ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!!!!"#$%&&#!å!
!"#$%!!"#$ä!!"#  gram CO2/ 

anställd 
 

Fördelning drivmedel !"#$%!!"#$%&&#!!"#$%&!&'
!"#$%!!"!#$#!!"#$%&!&' ∗ 100 % • Redovisa fördelningen mellan varje enskilt drivmedel 

och/alternativt andelen förnyelsebart drivmedel. 

Totala utsläpp av 
växthusgaser från 
tjänsteresor 

!ä!"ℎ!"#$"!%"&ä!!!!"#$%&&#!å!  •  

Fördelning tjänsteresor !"#$%!!"ä!"#$%$"&%!!"#!!ä!"#$"$%
!"#$%$!!"#!$%#!!"ä!"#$%$"&% ∗ 100 % • Ett förslag är att redovisa fördelningen av antalet 

tjänsteresor per färdmedel. Detta kan åskådliggöra initiativ 
för att resa mer miljövänligt. 

Hänvisningar 
GHG Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard. Revised edition. 

GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines & Construction and Real Estate Sector Supplement. 

GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines - Implementation Manual. 

SABO Miljövärdering av energianvändningen i ett fastighetsbestånd 
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Tabell 5. Beskrivning av rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Vatten och Avfall. 

Miljöindikator Beräkning Enhet Kommentarer 

Vatten    

Vattenförbrukning Å!"#$!!"##$%&ö!"!#$%&%'
!"#!  

m3/m2
Atemp  

Fördelning kall- och 
varmvatten 

!"#$%!!"#$!!"#$"%&'("!!"##$"%%&'(ö!"!#$%&%'
!!"#$%!!"##$%&ö!"!#$%&%'  m3/m2

Atemp • Om möjligt ange 
fördelningen mellan kall- 
och varmvatten. Redovisa 
annars endast den totala 
förbrukningen. 

• Kan även redovisas i 
enheten procent. 

Avfall    

Producerad mängd avfall !"#$%!!"#$%&'"($!!ä!"#!!"#!$$
!"#$%!!ä!"#ℎ!"!#!  kg/lgh • I de fall avfallsvikten ej 

finns tillgänglig kan den 
uppskattas utifrån 
information om bland 
annat avfallsvolym och 
densitet samt 
massbalanser. 

Fördelning fraktioner !"#$%&'"($!!ä!"#!!"#!$$!!"#!!"#$%&'(
!"#$%!!"#$%&'"($!!ä!"#!!"#!$$!  % • Ange de fraktioner som 

ingår i företagets 
avfallshantering. 

• Företaget kan även välja 
att dela upp avfallet i 
kategorierna farligt 
respektive icke-farligt 
avfall. 

 
Hänvisningar 
GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines & Construction and Real Estate Sector Supplement. 

GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines - Implementation Manual. 
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Tabell 6. Beskrivning av rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Vatten och Avfall. 

Miljöindikator Redovisningsform Kommentarer 

Miljöanalys av leverantörer Beskrivning • Ange gärna om en screening har gjorts på leverantörer och vilka krav som 
ställts (ja/nej). 

Biologisk mångfald Beskrivning • Ett alternativ är poängsystem vilka utvecklas av bland annat konsultfirmor. 

Hänvisningar 
GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines & Construction and Real Estate Sector Supplement. 

GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines - Implementation Manual. 
 



 30 

7.1 Redovisningsform prioriterade indikatorer 
För de indikatorer som presenteras i tabellerna ovan finns ett antal olika varianter på hur de 
kan redovisas. Ett förslag är att fylla i en enkel tabell med resultatet för de miljöindikatorer 
som beskrivits ovan. Ett exempel på hur en sådan tabell kan se ut redovisas i Appendix 4 i 
Tabellerna A4.1 - 4. Tabellen utgör en meny av indikatorer som företagen kan välja på när de 
börjar med att göra en hållbarhetsredovisning. Vilka miljöindikatorer som företagen väljer att 
redovisa bör anpassas efter företagets verksamhet och mål. Indikatorerna bör redovisas i en 
tidsserie för att företagets utveckling ska kunna följas. Ett förslag är också att ett mål för 
kommande år samt målet för det aktuella redovisningsåret redovisas i denna tabell (se 
Tabellerna A4.1 - 5). 

Resultatet av företagets energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser från företagets bestånd 
och transporter samt dess vattenförbrukning kan förtydligas genom stapeldiagram där 
utvecklingen från år till år blir enkel att överskåda. Ett förslag är att årets mål, om ett sådant 
finns, markeras med en streckad linje i detta diagram. Målet för nästa år kan redovisas som en 
transparent stapel i diagrammet. Det ska tydligt framgå att detta är ett mål som satts upp för 
kommande räkenskapsår. Se figur 8 nedan för illustration av hur detta kan se ut för ett 
företags energiförbrukning. Huruvida årets mål uppnåtts eller ej bör även diskuteras i 
anslutande text. 

 
Figur 8. Exempel på hur företagen kan redovisa energiförbrukningen grafiskt. 

Fördelningen mellan olika energislag, utsläppskällor, drivmedel och avfallsfraktioner, (och 
fördelningen av tjänsteresor per färdmedel) kan med fördel förtydligas i ett cirkeldiagram. Se 
figur 9 nedan för illustration av hur detta kan se ut för företagets energiförbrukning. Ett 
förslag är att företagen, om möjligt, kan dela upp energiförbrukningen, utsläppen av 
växthusgaser samt vattenförbrukning efter verksamhetstyp såsom lägenheter, 
studentlägenheter, seniorbostäder, familjebostäder och lokaler (affärer, badhus, frisörer, 
restauranger). Detta skulle kunna förenkla en jämförelse mellan olika företag. Huruvida detta 
är möjligt beror dock på var företagens mätinstrument är placerade. 
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Figur 9. Exempel på hur företagen kan redovisa energiförbrukningen grafiskt. 

Det är viktigt att indikatorerna inte begränsas till att endast presenteras i sifferform (tabeller 
och diagram), utan att de kompletteras med utförligare beskrivningar för att ge en inblick i 
hur företagen arbetar inom de olika områdena. Genom att företagen lämnar utförligare 
beskrivningar kring arbetsmetoder, utmaningar och mål kan en jämförelse förenklas samt en 
större förståelse för varje företags resultat ges. På så vis kan företagen enklare hitta varandras 
styrkor respektive svagheter och därigenom öppna upp för ett utbyte av kunskap och 
erfarenheter. Detta kan främja nya innovativa idéer och lösningar till nutida och framtida 
utmaningar.   

Det bör framgå vilka metoder, antaganden och standarder som använts vid beräkningen av 
företagets indikatorer, samt eventuella justeringar. Det ska också framgå om indikatorerna 
endast modellerats eller uppskattats och i så fall vilka metoder som använts. Företaget bör 
komplettera samtliga indikator med beskrivningar av vilka initiativ som tagits för att minska 
dess påverkan. Dessa initiativ kan exempelvis innefatta: effektiviseringar, förändringar i de 
anställdas och/eller hyresgästernas beteende, verksamhetsförändringar eller bränslebyte. 
Även övriga bakomliggande faktorer bör diskuteras såsom det aktuella årets 
klimatförutsättningar eller att ett nytt energisnålt bestånd inkluderats i beräkningarna för det 
aktuella året (bör göras på helårsbasis). Företagen bör också diskutera initiativ som inte har 
gett resultat och inom vilka de största utmaningarna finns; detta för att öka transparensen i 
hållbarhetsarbetet. Företagen bör också diskutera eventuellt uppsatta mål inom de olika 
aspekterna i förhållande till det verkliga utfallet samt vilka mål som satts upp inför 
kommande år.  

7.2 Redovisningsform övriga 
I denna studie efterfrågas att fler bostadsföretag lyfter in biologisk mångfald och miljöanalys 
av leverantörer som en naturlig del i sitt hållbarhetsarbete samt i sin hållbarhetsredovisning. 
Företagen föreslås redovisa aspekten Miljöanalys av leverantörer i form av beskrivningar av 
vilka kriterier och krav som ställs på leverantörerna inför ett partnerskap (om sådana ställs), 
samt vilka potentiella och faktiska negativa konsekvenser leverantörskedjan har för miljön. 
Företaget bör redovisa vilka initiativ som tas för att identifiera, förebygga och mildra dessa 
effekter. Initiativ för att minska miljöpåverkan i leverantörskedjan kan exempelvis innefatta 
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krav på leverantörernas hållbarhetsprofil form av val av drivmedel, energi, material och 
produkter, produktionsmetoder, etc.  

Gällande biologisk mångfald rekommenderas företagen som ett första steg att beskriva vilken 
påverkan det har på den biologiska mångfalden och naturens ekosystemtjänster respektive 
vilka åtgärder som görs för att mildra denna påverkan eller främja nya ekosystemtjänster. 
Initiativ för att främja alternativt minska påverkan på den biologiska mångfalden samt 
naturens ekosystemtjänster kan exempelvis innefatta arbete med gröna tak, grönnytta, 
planteringar och bevarande av grönstruktur vid nybyggnation. Se figur 10 nedan för en 
illustration av hur denna information skulle kunna presenteras för att bli överskådlig för 
läsaren.  

Påverkan på den biologiska mångfalden 
Beskrivning av vilken negativ påverkan 
företaget har på den biologiska mångfalden och 
naturens ekosystemtjänster, exempelvis vid 
nybyggnation. 
Vad gör företaget? 
Beskrivning av vilka initiativ som tagits för att 
minska företagets negativa påverkan.  
Figur 10. Exempel på hur företagen kan redovisa biologisk mångfald. 
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8 Diskussion 
Det är svårt att göra en hållbarhetsredovisning som är exakt likadan för alla. Det finns stora 
likheter mellan bostadsföretagens verksamheter, men de har olika lokala förutsättningar, till 
exempel vilken marknad eller kommun företaget verkar inom eller vilken typ av fastigheter 
som ägs och förvaltas. Det gör att företagen har olika strategier, prioriteringar och mål. 
Företagen har också olika förutsättningar i form av dess ekonomiska förmåga, storlek på 
verksamheten och tillgång till mätmetoder av de olika miljöindikatorerna. En konsekvens av 
detta är att det är svårt att ge en allmän rekommendation för hur miljöindikatorerna ska 
beräknas och redovisas och därmed även att göra en rättvis jämförelse mellan olika 
bostadsföretags resultat. 

Att ta fram riktlinjer för hållbarhetsredovisning som passar alla SABOs medlemsföretag 
skulle kräva en mer utförlig utredning i form av kreativa möten och samarbeten mellan 
SABO och dess medlemmar, om det ens är möjligt eller eftersträvansvärt. Det allra viktigaste 
för varje enskilt företag är att hitta en modell som fungerar med verksamheten och som kan 
kopplas till företagets mål och strategier inom hållbarhet. Modellen ska möjliggöra en 
uppföljning av företagets mål och utveckling inom de olika miljöområdena. En jämförelse 
med andra företag, framför allt de inom samma bransch och med liknande verksamhet, blir 
troligtvis nästa steg. En sådan jämförelse kräver dock en kommunikation i någon form för att 
tydligt kunna klargöra bakomliggande faktorer till beräkningarna och resultaten.  

Två aspekter som i stor utsträckning saknas i bostadsföretagens hållbarhetsredovisningar är 
Biologisk mångfald och Miljöanalys av leverantörer. Företagets påverkan på den biologiska 
mångfalden och naturens ekosystemtjänster samt dess initiativ för att minska denna beskrivs 
sällan i företagens hållbarhetsredovisningar. Likaså beskrivs sällan den potentiella och 
faktiska miljöpåverkan som uppkommer i företagets leverantörskedja eller vilka krav som 
ställs på leverantörerna vid ett partnerskap. De flesta företag arbetar redan idag på något vis 
med dessa aspekter men de skulle kunna lyfta fram detta arbete i högre grad i sina 
hållbarhetsredovisningar för att visa på dess betydelse. På så vis skulle också en utveckling 
av arbetet inom dessa aspekter främjas. Intervjuerna visade också att det finns ett intresse av 
att inkludera dessa aspekter i företagens hållbarhetsarbete i högre grad, speciellt biologisk 
mångfald. Hur, framför allt, biologisk mångfald ska mätas och redovisas kräver dock en 
vidare utredning samt djupare diskussioner med företagen. En viktig del för att utvecklas 
inom dessa områden, precis som för övriga aspekter, kan vara att inkludera arbetet i 
företagets hållbarhetsredovisning.  

En svaghet med dagens hållbarhetsredovisningar kan anses vara deras positiva vinkling. 
Företagens hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rimlig representation av 
organisationens hållbarhetsprestanda, inklusive både negativa och positiva bidrag, och ska 
därmed inte utelämna någon väsentlig information. Dock redovisas i de flesta fall främst de 
aspekter och indikatorer där företaget nått goda resultat. Där företagets utveckling inte har 
kommit lika långt utelämnas mycket information. Precis som Svedin efterlyste hade det varit 
intressant om företagens hållbarhetsredovisningar hade varit mer problematiserande och även 
lyft fram företagets svagheter och misslyckanden. Detta för att öka transparensen i företagens 
hållbarhetsredovisningar. Genom att företagen kan utläsa i varandras 
hållbarhetsredovisningar var eventuella styrkor finns kan möjligheter skapas för att nå en 
intern utveckling inom de områden företaget kanske har svårare med. Dock beror vilken 
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information som lämnas i företagens redovisningar ofta på vilket mål företagen har med 
hållbarhetsredovisningen och vilken information som är mest väsentlig att redovisa för 
företaget och dess intressenter.  

Som nämnt krävs en förändring mot ett mer hållbart samhälle, och en del i detta kan tänkas 
vara benchmarking genom olika nätverk där innovativa arbetssätt och idéer kan utvecklas. 
Det finns en stor potential för företagen, bland annat genom sina hållbarhetsredovisningar, att 
ha ett mer gränsöverskridande samarbete genom att kommunicera och träffas i ett större 
sammanhang. Företagens hållbarhetsredovisningar kan fungera som ett utmärkt verktyg och 
användas som underlag för diskussion. På så sätt kan nya idéer och koncept kommuniceras 
och spridas till fler företag och en utveckling kan främjas. Detta är också något som 
bostadsföretagen ställer sig positiva till. Detta skulle kunna förenklas om 
hållbarhetsredovisningarnas utförande och modeller var mer unisona. Därifrån skulle 
företagen sedan kunna gå vidare med att ta reda på hur andra företag tänkt och gjort inom 
dessa områden. 

 

  



 35 

9 Slutsatser 
Projektet visade att gemensamma riktlinjer är något som efterfrågas alternativt uppmuntras av 
bostadsföretagen. De får dock inte bli för strikta då det skulle kunna leda till att en del företag 
inte kan uppfylla kraven. En allt för stark strävan att anpassa sig efter en bestämd mall kan 
också leda till att företaget tappar sina egna mål och prioriteringar inom sitt hållbarhetsarbete. 
Grunden för varje enskilt företag är att hitta en modell som fungerar med verksamheten och 
som möjliggör en uppföljning av det egna resultatet. En jämförelse med andra företag 
kommer troligtvis som ett nästa steg i utvecklingen. Det anses dock bland bostadsföretagen 
att för att en jämförelse mellan olika företag ska vara möjlig krävs en standardbeskrivning för 
vilka miljöindikatorer hållbarhetsredovisningen ska innehålla och hur dessa ska beräknas.  

De rekommendationer som ges i detta projekt ska ses som vägledande och inget absolut men 
kan bidra till en mer unison redovisning bland bostadsföretagen. I strävan mot ett mer 
hållbart samhälle kan denna modell, tillsammans med fler möten och nätverk, leda till ett mer 
gränsöverskridande samarbete där bostadsföretagen tillsammans bidrar till en hållbar 
utveckling. Den kan också fungera som en inkörsport för företag inom bostadsbranschen 
genom att benchmarka och utbyta erfarenheter och kunskap med andra företag för att få stöd 
och nå längre i sin utveckling inom hållbarhetsarbetet.  

De aspekter som vi anser är viktiga för ett bostadsföretag att redovisa är: energi, utsläpp, 
transport, vatten, avfall, biologisk mångfald och miljöanalys av leverantörer. För en 
fullständig sammanställning av vilka miljöindikatorer som kan ingå i bostadsföretagens 
hållbarhetsredovisning se Tabell 2-6 i resultatet. Hållbarhetsredovisningarna bör ha ett enkelt 
format i form av både text och figurer och indikatorerna bör redovisas som siffror i form av 
tabeller och diagram tillsammans med kompletterande beskrivningar av arbetet inom de olika 
aspekterna sett ut samt bakomliggande faktorer till resultatet. Inom aspekterna biologisk 
mångfald och miljöanalys av leverantörer blir redovisningen främst i form av beskrivningar 
av företagets initiativ och dess åtgärder för att minska negativ påverkan inom dessa. 
Bostadsföretagen bör förutom att lyfta fram sina framsteg inom hållbarhetsarbetet även lyfta 
fram utmaningar och mål för att öka transparensen i redovisningen. Det ska finnas en röd tråd 
genom hela hållbarhetsredovisningen från företagets övergripande mål och strategier fram till 
det verkliga utfallet.  
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Appendix 1: EU-direktiv och svensk promemoria 
För att öka öppenheten och för att ekonomi-, miljö- och socialrelaterade informationen från 
företag inom alla sektorer och medlemsstater ska uppnå samma höga nivå har 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU under hösten 2014 antagit en ändring i 
direktiv 2013/34/EU angående rapportering av information av icke-finansiell karaktär så som 
mänskliga rättigheter, korruption, miljö, personal samt sociala förhållanden. Direktivet 
omfattar vissa stora koncerner och stora företag av allmänt intresse. Med stora företag menas 
enligt redovisningsdirektivet de som på balansdagen räknat i genomsnitt haft minst 500 
anställda under räkenskapsåret. Om ett moderföretag av en sådan karaktär inkluderar 
dotterföretaget i sin hållbarhetsrapport behöver inte dotterföretaget utföra en egen 
hållbarhetsrapport. I och med detta direktiv har en ny svensk promemoria lagts fram vilken 
bland annat föreslår ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554). Lagen träder i kraft den 1 
juli 2016 och ska tillämpas av stora eller allmänna företag från och med räkenskapsåret 2017 
(Ds 2014:45).    

I promemorian förslås gränsen för ett stort företag eller koncern skilja sig från det i 
redovisningsdirektivet utifrån redovisningsutredningens förslag i SOU 2014:22. Stora företag 
och koncerner föreslås innefatta de som under de två senaste räkenskapsåren överskrider 
minst två av följande kriterier: som på balansdagen räknat i genomsnitt haft minst 250 
anställda, 175 miljoner kronor i balansomslutning och 350 miljoner kronor i omsättning. I 
föreslagen ändring av årsredovisningslagen (1995:1554) har rubriken Hållbarhetsrapport, 
med fem nya underliggande paragrafer, 10 §-14 §, införts (Ds 2014:45). 11 §, vilken är en av 
de föreslagna paragraferna, lyder:   

”11 § Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för 
förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess 
verksamhet, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, 
respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Upplysningarna ska 
beskriva 

1. företagets affärsmodell, 
2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden 

som har genomförts, 
3. resultatet av policyn, 
4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet, 

inklusive, när det är lämpligt, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster 
som sannolikt får negativa konsekvenser, 

5. hur företaget hanterar riskerna, och 
6. andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten. 

     Hållbarhetsrapport ska även, när det är lämpligt, innehålla hänvisningar till och 
ytterligare förklaringar av de belopp som tas upp i årsredovisningen. Om särskilda riktlinjer 
har tillämpats vid upprättandet av hållbarhetsrapporten, ska det anges i rapporten. 
     Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna i första stycket, ska 
skälen för detta anges.” (Ds 2014:45, 13-14).   

Paragrafen innehåller bestämmelser om hållbarhetsrapportens innehåll. Det berörda företaget 
ska lämna upplysningar gällande företagets policy i aktuella hållbarhetsfrågor, resultatet av 
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policyn, affärsmodell samt de risker som är förknippade med företagets verksamhet och 
centrala icke-finansiella resultatindikatorer. Utöver den icke-finansiella informationen ska 
hållbarhetsrapporten också innehålla ytterligare upplysningar och förklaringar av beloppen i 
årsredovisningen, exempelvis gällande de miljöinvesteringar som har gjorts. Enligt 
redovisningsdirektivet bör företagen i sin rapportering också redovisa för sin due 
diligencegranskning beträffande att identifiera, mildra och förebygga potentiella negativa 
konsekvenser hos dess leverantörs- och underleverantörskedjor, i de fall detta är relevant och 
proportionellt för företaget. Företagen ska också i och med sin redogörelse av resultatet av 
policyn kontinuerligt följa upp och analysera hur denna efterlevs samt vilken verkan den har i 
hållbarhetsfrågor. I det fall företaget inte följer någon policy i en eller flera av dessa frågor 
ska en motiverad förklaring till detta framgå i den icke-finansiella rapporten (Ds 2014:45).  

Ordet hållbarhet används som ett beskrivande uttryck och ska anses omfatta samtliga av de i 
enlighet med ändringsdirektivets frågor som ska redovisas i hållbarhetsrapporten. Kravet på 
rapporteringen sker i syfte att bidra till en hållbar resursanvändning genom att medvetenheten 
i dessa frågor ökar. Beträffande miljöfrågor bör enligt ändringsdirektivet företagens 
rapportering innefatta uppgifter om de förutsebara och aktuella konsekvenserna på miljön 
orsakade av företagets verksamhet, och i förekommande fall även hälsa och säkerhet, 
företagets energianvändning från icke-förnybara och förnybara källor, vattenanvändning, 
växthusgasutsläpp och luftföroreningar. Motsvarande rekommendationer finns för frågor 
gällande personal och sociala förhållanden samt mänskliga rättigheter och bekämpning av 
korruption och mutor (Ds 2014:45).   

Den icke-finansiella rapporten ska i enlighet med direktivet ingå i förvaltningsberättelsen 
eller upprättas som en handling skild från årsredovisningen. Om hållbarhetsrapporten 
redovisas separat ska den offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen, alternativt 
hållas tillgänglig på företagets webbplats inom en rimlig tidsperiod efter balansdagen, 
maximalt sex månader, och istället hänvisas till i förvaltningsberättelsen. För att kvaliteten på 
den information som lämnas av organisationer och företag ska kunna säkerställas är det 
viktigt att hållbarhetsrapporten granskas och bestyrks av en oberoende tredje part. Detta 
innebär dock en extra kostnad för företaget och det bör därför själv avgöra om det vill låta 
hållbarhetsrapporten granskas av en tredje part eller inte, och kommer därmed inte att 
lagstadgas. Däremot är bolagets revisor skyldig att granska innehållet (Ds 2014:45).   
 

1 Referenser 
Ds 2014:45. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Stockholm: Justitiedepartementet. 
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Appendix 2: Tabeller 
I detta appendix finns ett antal tabeller kopplade till de studerade hållbarhetsredovisningarna samt GRIs miljöindikatorer. 

1 Fakta om företagen 
I Tabell A2.1 presenteras information om de studerade bostadsföretagen. 

Tabell A2.1. Information om de studerade bostadsföretagen. 

Företag Typ Stad Grundat Anställda Lägenheter Lokaler Nettoomsättning 
Riksbyggen Kooperativt Hela Sverige 1940 2300 170 000 - 5152 mkr 
Bostadsbolaget Kommunalt Göteborg 1945 270 23 300 460 Info saknas 
Stångåstaden Kommunalt Linköping 1942 145 18 500 - 1346 mkr 
ÖBO Kommunalt Örebro 1946 400 22 700 1070 1492 mkr 
VätterHem Kommunalt Jönköping 1942 140 8 300 340 612 501 tkr 
Helsingborgshem Kommunalt Helsingborg 1946 200 12 000 700 893 mkr 
Uppsalahem Kommunalt Uppsala 1946 270 14 800 - 1101 mkr 
Karlshamnsbostäder Kommunalt Karlshamn 1967 55 2 260 1270 180 mkr 
Framtiden* Koncern Göteborg Info saknas 25 - - Info saknas 
Alingsåshem Kommunalt Alingsås 1946 35 3 300 - 210 mkr 
Nyköpingshem Kommunalt Nyköping 1949 71 3 200 - Info saknas 
Familjebostäder Kommunalt Göteborg 1950 230 18 000 - 1238 mkr 
Eksta Kungsbacka Kommunalt Kungsbacka 1965 42 2 675 115 300 mkr 
* Framtidskoncernen består av bostadsbolagen: Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget), Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i 
Göteborg AB och Gårdstensbostäder AB. 
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2 GRI:s indikatorer 
I Tabell A2.2 presenteras information angående GRI:s indikatorer. I Tabell A2.3 presenteras 
de sektorspecifika indikatorerna för byggsektorn. I indikatornamnen syftar G4 till att 
indikatorn är från de senaste G4 riktlinjer, EN är förkortning för Environment (Miljö) och 
indikerar att det är en miljöindikator. I de sektorspecifika indikatorerna betyder CRE 
Construction and Real Estate (Byggnader och Fastigheter). 

Tabell A2.2. Kort beskrivning av GRIs allmänna indikatorer. 

Aspekt Indikator Beskrivning 
Material G4-EN1 Materialanvändning i vikt, värde eller volym 

 G4-EN2 Återvunnet material i procent av 
materialanvändning 

Energi G4-EN3 Energiförbrukning inom företaget 

 G4-EN4 Energiförbrukning utanför företaget 

! G4-EN6 Minskning av energiförbrukningen 

 G4-EN7 Minskning av energibehovet hos produkter och 
tjänster 

Vatten G4-EN8 Totalt vattenuttag per källa 

 G4-EN9 Vattenkällor som påverkas väsentligt av 
vattenanvändningen 

 G4-EN10 Procentandel och total volym av vatten som 
återvinns och återanvänds  

Biologisk Mångfald G4-EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad 
mark, i eller intill skyddade områden med högt 
biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade 
områden  

 G4-EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, 
produkter, och tjänster på den biologiska 
mångfalden i skyddade områden samt områden 
med hög biodiversitet utanför skyddade områden   

 G4-EN13 Skyddade eller restaurerade habitat  

 G4-EN14 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt 
skyddade arter med habitat i områden som 
påverkas av verksamheten, per grad av 
utrotningsrisk 

Utsläpp G4-EN15 Direkta växthusgasutsläpp  

 G4-EN16 Energiindirekta utsläpp av växthusgasutsläpp  

! G4-EN17 Annan indirekta växthusgasutsläpp 
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! G4-EN18 Växthusgasutsläppsintensitet 

 G4-EN19 Reduktion av växthusgasutsläpp 

 G4-EN20 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen 

 G4-EN21 
 

NOX, SOX, och andra väsentliga luftföroreningar  

Avloppsvatten och Avfall G4-EN22 Totalt utsläpp till vatten per kvalitet och recipient 

 G4-EN23 
 

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod  

 G4-EN24 
 

Totalt antal och volym av väsentligt spill  

 G4-EN25 
 
 
 

Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller 
behandlat avfall, som klassats som miljöfarligt 
enligt villkoren i Baselkonventionens bilagor I, II, 
III och VIII, samt procent transporterat avfall som 
transporterats internationellt  

 G4-EN26 
 

Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende 
biologisk mångfald för vattenmassor med 
tillhörande habitat som väsentligt påverkas av den 
redovisande organisationens utsläpp av vatten 
samt dess avgivna avrinningsvatten.  

Produkter och Tjänster G4-EN27 
 

Resultat för miljöpåverkan från produkter och 
tjänster  

 G4-EN28 Procentandel sålda produkter samt deras 
förpackningar som återsamlats per kategori   

Efterlevnad G4-EN29 Monetärt värde av betydande böter, och det totala 
antalet icke-monetära sanktioner till följd av brott 
mot miljölagstiftning 

Transport G4-EN30 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av 
produkter och andra varor och material för 
organisationens verksamhet, inklusive transport av 
arbetskraft 

Övergripande G4-EN31 Sammanlagda kostnader och investeringar för 
miljöskydd per typ 

Miljöanalys av Leverantörer G4-EN32 Andel av nya leverantörer som screenades med 
hjälp av miljökriterier 

! G4-EN33 
 

Signifikanta faktiska och potentiella negativa 
miljöeffekter i leverantörskedjan och vidtagna 
åtgärder 

Miljöklagomålshantering! G4-EN34 
 

Antal klagomål om miljöeffekter som lämnats, 
tagits om hand och lösts genom formell 
klagomålshantering 

 

! !
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Tabell A2.3. Kort beskrivning av GRIs branschspecifika indikatorer. 

Aspekt Indikator Beskrivning 
Material G4-CRE1 Byggnaders energiintensitet  

 G4-CRE2 Byggnaders vattenintensitet  

Energi G4-CRE3 Växthusgasutsläppsintensitet från byggnader 

 G4-CRE4 Växthusgasutsläppsintensitet från nykonstruktion och 
ombyggnadsaktiviteter 

 G4-CRE5 Sanerad mark och mark i behov av sanering för 
befintlig eller avsedd markanvändning, enligt gällande 
rättsliga beteckningar 

!
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3 Hållbarhetsredovisningar 
Här presenteras tabeller med information angående vilka av GRI:s miljöindikatorer som de olika bostadsföretagen anses redovisa. De 
miljöindikatorer som inte anses redovisas har uteslutits ur tabellerna. I Tabell A2.4 redovisas resultaten av de företag som redovisar i enlighet 
med GRIs eller Eurhonets modell, i Tabell A2.5 presenteras de företag som gör efter övrig/egen modell. Resultatet som ges i dessa tabeller 
grundar sig i författarnas egen tolkning av företagens hållbarhetsredovisningar. 
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Tabell A2.4. Sammanställning utifrån vår tolkning av vilka miljöindikatorer som de företag som redovisar i enlighet med GRIs eller Eurhonets 
modell redovisar i sin hållbarhetsredovisning. 

! ! GRIs!modell! Eurhonets!modell!
ASPEKT INDIKATOR Riksbyggen* Bostadsbolaget* Stångåstaden* ÖBO* VätterHem* Helsingborgshem*
Energi G4-EN3 � � � � � � 
 G4-EN4 � � � � � � 
 CRE1 � � � � � � 
! G4-EN6 � � � � � � 
 G4-EN7 � � � � � � 

Vatten G4-EN8 � � � � � � 
 CRE2 � � � � � � 
Biologisk Mångfald G4-EN12 � � � � � � 
 G4-EN13 � � � � � � 
Utsläpp G4-EN15 � � � � � � 
 G4-EN16 � � � � � � 
! G4-EN17 � � � � � � 
! G4-EN18 � � � � � � 
 G4-EN19 � � � � � � 
Avloppsvatten och Avfall G4-EN23 � � � � � � 
Produkter och Tjänster G4-EN27 � � � � � � 
Efterlevnad G4-EN29 

� � � � � � 
Transport G4-EN30 � � � � � � 
Miljöanalys av Leverantörer G4-EN32 � � � � � � 
! G4-EN33 � � � � � � 
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Tabell A2.5. Sammanställning utifrån vår tolkning av vilka miljöindikatorer som de företag som redovisar i enlighet med en övrig/egen modell 
redovisar i sin hållbarhetsredovisning. 

! ! Övrig!modell!
ASPEKT INDIKATOR Uppsalahem* Karlshamnsbost.* Framtiden* Alingsåshem* Nyköpingshem* Familjebostäder* Eksta**
Energi G4-EN3 � � � � � � � 
 G4-EN4 � � � � � � � 
 CRE1 � � � � � � � 
! G4-EN6 � � � � � � � 
 G4-EN7 � � � � � � � 
Vatten G4-EN8 � � � � � � � 
 CRE2 � � � � � � � 
Biologisk Mångfald G4-EN12 � � � � � � � 
 G4-EN13 � � � � � � � 
Utsläpp G4-EN15 � � � � � � � 
 G4-EN16 � � � � � � � 
! G4-EN17 � � � � � � � 
! G4-EN18 � � � � � � � 
 G4-EN19 � � � � � � � 
Avloppsvatten och Avfall G4-EN23 � � � � � � � 
Produkter och Tjänster G4-EN27 � � � � � � � 
Efterlevnad G4-EN29 � � � � � � � 
Transport G4-EN30 � � � � � � � 
Miljöanalys av 
Leverantörer 

G4-EN32 � � � � � � � 

! G4-EN33 � � � � � � � 
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Appendix 3: Fullständig analys av intervjuer 
Som en stor del av detta projekt har intervjuer kring hållbarhetsredovisning och hur de ställer 
sig till gemensamma riktlinjer förts med ett antal företag vilka är medlemmar inom SABO, 
med undantag för Riksbyggen. Intervjuer har förts med Eva Bengtsson, miljöstrateg på 
Bostadsbolaget i Göteborg; Stina Enghag, miljösamordnare på Vätterhem; Therese Furhoff, 
kvalitetschef på Stångåstaden; Linus Larsson, miljöchef på ÖBO; Margit Larsson-Nordén, 
hållbarhetsansvarig miljösamordnare på Nyköpingshem; Malin Masinovic, 
hållbarhetsspecialist på Riksbyggen; Therese Rydstedt, vikarierande energichef och 
miljöstrateg på Uppsalahem samt Cecilia Svedin, affärsutvecklare på ÖBO. Alla intervjuer 
har förts över telefon förutom den med Therese Rydstedt vilken skedde per mail. En närmare 
presentation av företagen ges i Tabell xx i Appendix 2. Intervjuerna sammanställs nedan 
uppdelat utefter fokusområden snarare än utefter de olika företagen för att en helhetsbild ska 
skapas. 

1 Hur företagen redovisar idag 
De företag som intervjuats redovisar idag antingen enligt GRI eller Eurhonet, alternativ ingen 
specifik modell. Riksbyggen redovisar idag utefter GRI:s riktlinjer. Masinovic anser att detta 
är ett bra ramverk som ger en tydlig transparens i arbetet. Hon berättar också att de har som 
ambition att redovisa efter GRI-G4 nästa år och att de då bland annat vill utveckla sin 
väsentlighetsanalys ytterligare vilket Masinovic anser vara en utmaning (Masinovic, 2015). 
Även Bostadsbolaget redovisar idag utefter GRI:s riktlinjer, samtidigt som de är medlemmar 
i Eurhonet. Bengtsson berättar att detta beror på att de redovisat utefter GRI redan innan de 
blev medlemmar i Eurhonet och trivs med detta format. Hon berättar också att en bidragande 
faktor till att de redovisar efter GRI:s riktlinjer är att de är mer allmänt vedertagna. Hon 
menar att det kan vara skönt att hålla sig till riktlinjer som många känner till. Bostadsbolaget 
redovisar från och med år 2014 års redovisning enligt de nya GRI-G4 och Bengtsson tycker 
att de bland annat känns mer flexibla än G3 och ser en positiv utveckling inom ramverket 
(Bengtsson, 2015).   

Stångåstaden, tillsammans med sex andra svenska företag (bland annat ÖBO och Vätterhem), 
redovisar idag utefter Eurhonets CSR-modell. Furhoff berättar att hon tycker att denna 
modell är mer anpassad till bostadsbolag jämfört med GRI. Hon menar att GRI:s  ramverk är 
till för alla branscher och har då svårare att fånga upp mer specifika frågor för 
bostadbranschen. Hon tror dessutom att Eurhonets CSR-modell fungerar för vilket 
bostadsföretag som helst oavsett om det är allmännyttigt eller är privatägt (Furhoff, 2015).   

2 Hållbarhetsredovisningarnas användningsområde och målgrupp  
En av de frågor som ställdes under intervjuerna var på vilket sätt företagen använder sig av 
hållbarhetsredovisningen samt vilka de tror att den når ut till. Bengtsson berättar att 
Bostadsbolaget använder sin hållbarhetsredovisning mycket internt, lite som ett uppslagsverk 
då alla deras bostadsområden och siffror finns med där. Hon menar att det blir lite som ett 
bokslut (Bengtsson, 2015). Masinovic menar på samma sätt att genom att ha en årlig 
redovisning så kan företaget summera föregående års resultat och får på så sätt ett bra avslut 
på året och kan se hur trenderna ser ut. På detta sätt kan företaget se vart de ska lägga 
insatserna nästa år för att de ska bli ännu bättre, och koppla indikatorerna till sina interna mål 
(Masinovic, 2015). Bengtsson menar också att hållbarhetsredovisningarna kan användas för 
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att motivera allmännyttans roll i samhället och varför det ska finnas kommunala 
bostadsföretag. Hållbarhetsredovisningen kan vara ett sätt att tydliggöra och motivera sitt 
berättigande i staden (Bengtsson, 2015). 

Idag är det främst styrelsen som läser hållbarhetsredovisningen, och på senare tid även andra 
företag, menar Larsson. Han tycker dock det vore angeläget att fler tog del av företagets 
hållbarhetsarbete. Han anser att det exempelvis är svårt att nå ut med den till hyresgästerna 
vilka nöjer sig med övrig kommunikation och media (Larsson, 2015). ”Den största 
svårigheten är att få alla soffliggare att läsa och förstå vad de läser” berättar Larsson-Nordén. 
Hon menar att det är viktigt att de kan relatera till sig själva (Larsson-Nordén, 2015). En 
möjlig lösning som exempelvis Bostadsbolaget och Riksbyggen använder sig utav är att de 
även publicerar en populärversion av hållbarhetsredovisningen. Bengtsson menar att på så 
sätt kan de nå ut och kommunicera arbetet till fler än bara styrelsen (Bengtsson, 2015). 
Masinovic menar också att intresset för detta är stort (Masinovic, 2015).   

Bengtsson berättar att en svårighet med hållbarhetsredovisningar också är att hitta vad som är 
mest väsentligt och intressant att redovisa, hur detta ska kommuniceras och hur 
redovisningens layout ska se ut. Hon menar att en svårighet är att skala ner redovisningen då 
företaget gärna vill redovisa det de är bra på och har jobbat med. Företaget måste försäkra sig 
om att innehållet är tillräckligt intressant och viktigt att ta med för en majoritet av 
intressenterna. Hon ser det som en mognadsprocess (Bengtsson, 2015). Även Furhoff ser 
detta som en av de största utmaningarna. Hon menar att i en hållbarhetsredovisning, till 
skillnad från årsredovisningen, ska företaget förutom att redovisa vad de gjort under det 
gångna året, också blicka framåt och visa på företagets svagheter och utmaningar och inom 
vilka områden ytterligare insatser krävs. Samtidigt menar hon precis som Bengtsson att 
företagen gärna vill få in allt de gjort bra och lyckats med. ”Både svagheter och styrkor och 
fakta och projekt ska bakas in i hållbarhetsredovisningen vilket är en utmaning”, menar 
Furhoff (Furhoff, 2015).  

Bengtsson tycker dock att väsentlighetsanalysen vilken beskrivs i GRI:s riktlinjer är ett bra 
sätt att få med det viktigaste och mest intressanta i redovisningen vilket också kan förenkla 
kommunikationen till intressenterna. Bostadsbolaget utför sin väsentlighetsanalys genom 
bland annat kundundersökningar, medarbetsundersökningar, samt olika dialoger med andra 
intressenter i staden. Hon menar också att det är viktigt att indikatorerna kopplar till 
företagets affärsplan, mål och strategier (Bengtsson, 2015).  

Furhoff säger också att hållbarhetsredovisningen ofta hamnar som ett särtryck, exempelvis 
helt avskild från årsredovisningen eller som ett separat kapitel i denna. De olika företagen gör 
på flera olika sätt. Hennes egen åsikt är dock att en integrering av hållbarhetsredovisningen i 
den övriga årsredovisningen är rätt väg att gå för att visa på dess vikt och betydelse. Detta är 
också en tydlig trend bland övriga företag. Ett format som hon tycker är bra, och som 
Stångåstaden börjat med, är att ha en tredelad årsredovisning vilken inte sitter ihop i en bok. 
På detta sätt menar hon att det tydligt framgår att den finansiella redovisningen, 
hållbarhetsredovisningen och marknadsredovisningen har ett lika stort värde (Furhoff, 2015). 

3 Svårigheter kopplade till jämförelse mellan bostadsföretagen 
I intervjuerna har diskussioner också förts kring förtagens jämförelse med andra 
bostadsföretag. Detta är något som de flesta tar upp som en svårighet, exempelvis Larsson. 
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Larsson menar att han vill kunna se och ta kontakt med företag vilka är vassa inom vissa 
områden och ser det då som en viktig del att kunna jämföra sig, men han menar att detta är 
svårt. Han menar exempelvis att både indikatorer i text och i siffror är intressanta men att vid 
en jämförelse mellan företag är det dock svårt med det som presenteras i text. Det är då 
främst de indikatorer som kan presenteras i form av siffror som används. Larsson menar dock 
att mycket av de företagen skulle kunna se och lära utav andra inte kan hämtas från siffror. 
Det är då snarare det som redovisas genom text som kan ge beskrivningar kring hur de olika 
företagen arbetar och tänker kring exempelvis materialval, socialt ansvarstagande etc. 
(Larsson, 2015).  

Furhoff anser också att det är svårt att jämföra företag av olika storlek på beståndet. Hon 
menar dock att de företag som är medlemmar inom SKY har ungefär lika många bostäder i 
förhållande till befolkning vilket gör det enklare att jämföra sig i den gruppen än det är att 
jämföra sig med andra SABO-bolag i stort. Däremot tycker hon att det kan vara svårt att 
jämföra sig med de andra europeiska företagen som är medlemmar i Eurhonet då de har olika 
förutsättningar och styrs av nationella lagar och krav, även om de kommit överens om 
gemensamma definitioner (Furhoff, 2015). Larsson upplever det också som att de som 
redovisar enligt Eurhonets CSR-modell redovisar ungefär samma saker när det gäller det de 
kan jämföra i siffror. Däremot anser han att det finns ett problem i att företagen trots allt 
räknar och ser på indikatorerna på olika sätt och menar att vissa delar av Eurhonets modell 
skulle behöva ses över, medan andra fungerar riktigt bra (Larsson, 2015). Enghag kan känna 
att i praktiken har företagen inom SKY trots allt så olika förutsättningar och typ av 
verksamhet att de inte kan få ut så mycket av jämförelserna i alla fall. Hon menar också att 
det har hunnit hända mycket inom hållbarhetsområdet sedan CSR-modellen skapades och att 
den skulle kunna utvecklas för att få ut mer av den. Enghag tycker trots allt att modellen har 
ett bra syfte och ser det positivt att företagen börjat tänka i de här banorna (Enghag, 2015). 

Larsson-Nordén menar också att företagen har olika förutsättningar och att det kan vara svårt 
att jämföra ett företag i södra Sverige med ett i norra. Larsson-Nordén menar dessutom att det 
finns stora skillnader i hur företagen utför sina hållbarhetsredovisningar. Framförallt i hur 
många arbetstimmar de lägger ner på dem. Den mest betydande faktorn till detta är dock 
företagens storlek och tillgång till resurser (Larsson-Nordén, 2015). Även Bengtsson 
diskuterar att det ibland kan vara svårt att göra en jämförelse med andra bostadsföretag till 
följd av exempelvis åldern på byggnaderna. Hon föreslår att istället för att jämföra företagen 
direkt med varandra skulle företagen kunna jämföra sig med snittet i landet. På så sätt skulle 
företagen kunna få en indikation på om hur de ligger till jämfört med andra företag inom 
branschen. Bengtsson menar att detta skulle vara en mer relevant jämförelse (Bengtsson, 
2015) Även Masinovic anser att detta skulle kunna vara intressant (Masinovic, 2015).  

3.1 Diskussion kring gemensamma riktlinjer  
Masinovic menar att gemensamma riktlinjer skulle kunna förenkla jämförbarheten mellan 
företagen. Hon menar att det då möjligtvis skulle bli enklare att gå ut och jämföra den egna 
utvecklingen mot andra företag.  Hon menar att nu är det egentligen upp till varje företag hur 
de väljer att beräkna indikatorerna vilket försvårar en sådan jämförelse (Masinovic, 2015). 
Även Larsson-Nordén menar att gemensamma riktlinjer vore en bra ide om det skulle 
förenkla en jämförelse mellan företagen. Speciellt de som har ungefär samma storlek på 
verksamheten. Hon anser dock att alla allmännyttorna är olika i sina verksamheter och 
funderar därför på om det vore bättre att företagen endast bör jämföra sig med sig själva för 
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att se den egna utvecklingen (Larsson-Nordén, 2015).   

Bengtsson tycker att det kan vara farligt att sätta för strikta mallar, då hon menar att det alltid 
finns en risk att någon känner att de inte passar in. Hon efterfrågar snarare rekommendationer 
och förslag om hur företagen ska utforma sin redovisning (Bengtsson, 2015). Svedin menar 
också att en svårighet eller risk med gemensamma riktlinjer är att det kan leda till en allt för 
stark strävan till att anpassa sig efter vad andra vill eller kan redovisa, och att företagen då 
skulle kunna riskera att tappa sitt eget hållbarhetsarbete och vad de egentligen vill uppnå med 
detta (Svedin, 2015). Enghag diskuterar också att vissa delar inom en gemensam mall kan 
riskera att hamna utanför det egna hållbarhetsarbetet. Hon menar att en del av Vätterhems 
CSR-arbete kommer lite på sidan om deras egentliga fokusområden. Alla indikatorer som 
redovisas där ingår inte som en naturlig röd tråd i deras verksamhets övriga miljöarbete. 
Enghag menar att det blir företagets miljömålsområden som är deras prioritet och att övriga 
indikatorer nästan bara rapporteras för att de ska in till SKY-nätverket snarare än att de 
används som ett analysinstrument internt (Enghag, 2015).   

Detta är också något som Furhoff diskuterar. Hon menar att de gemensamt kommit fram till 
hur de miljöindikatorerna som redovisas inom Eurhonet och framförallt SKY redovisas. Hon 
anser dock att det ibland kan vara en utmaning att koppla alla dessa indikatorer till vad 
företaget faktiskt arbetat med under året och att de inte har möjlighet att fokusera på alla 
indikatorer varje år och göra en direkt uppföljning av dem. Det är en utmaning att få ihop det 
och att klassificera dessa indikatorer till samma standard så att en läsare förstår hur allt 
hänger, tror Furhoff, och menar att det kan vara svårt att koppla alla indikatorer till den 
övriga texten i hållbarhetsredovisningen. Furhoff uttrycker det dock som att: ”Det är viktigt 
att ha riktlinjer för hur företagen hållbarhetsredovisar om de vill göra på samma sätt. Det 
krävs att det finns en standardbeskrivning för vad redovisningen ska innehålla och hur 
indikatorerna ska beräknas om en jämförelse överhuvudtaget ska vara möjlig". Hon menar 
dock att det kan tillkomma svårigheter om företagen är olika stora, även om indikatorerna 
relateras till exempelvis ”per lägenhet” (Furhoff, 2015). 

4 Diskussion kring de olika aspekterna 
4.1 Företagens klimatpåverkan kopplat till dess lokala fjärrvärmeleverantörer  
En fråga som diskuterats mycket under intervjuerna, framförallt med koppling till 
fastigheternas utsläpp av växthusgaser, är att bostadsföretagen är bundna till sina lokala 
energileverantörer, för exempelvis fjärrvärme. Företagen har ingen möjlighet att påverka hur 
den lokala fjärrvärmen är producerad. Likväl avspeglas fjärrvärmemixens klimatpåverkan 
även i företagens redovisning av dess växthusgasutsläpp. Larsson berättar att det av denna 
anledning kan vara svårt att jämföra olika företags framsteg i att minska sin klimatpåverkan 
då det kan vara svårt att direkt spegla i siffror (Larsson, 2015). Även inom Vätterhem ses 
detta som ett problem. Enghag menar att Vätterhem har svårt att jobba aktivt med ett 
koldioxidmål så länge de har fjärrvärmen. Hon berättar att Vätterhem tidigare haft ett 
koldioxidmål där de ska minska utsläppen med 50 %. Detta mål har de dock släppt mer och 
mer på grund av att utsläppen till den största delen beror på bränslemixen från fjärrvärmen. 
Enghag menar att energieffektiviseringar är det främsta verktyget de har att arbeta med 
(Enghag, 2015).  

Enghag berättar att de haft en diskussion med Jönköpings Energi, vilka är deras 
fjärrvärmeleverantör, om möjligheten att köpa grön fjärrvärme. I praktiken innebär detta dock 
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inte att den totala produktionen blir renare sett utan det innebär bara att företaget köper sig fri 
från exempelvis oljekvoten. Enghag menar att företaget då mist sitt syfte. Företagen vill ha 
fina värden i miljöbokslutet, men som Enghag uttrycker det: ”Resultatet ska vara proaktiva på 
något vis, de ska ge en bild att vi är med och driver på utvecklingen.” Hon menar att det blir 
mer rättvisande om alla fjärrvärmekunder delar på det verkliga snittet i respektive område 
(Enghag, 2015). Larsson berättar i sin tur om ett företag som påstod att de var klimatneutrala. 
Företaget köpte förhållandevis ren fjärrvärme samt grön el och ansåg sig därför kunna borste 
från dessa utsläppskällor. Dessutom klimatkompenserades företagets transporter och i det 
stora hela ansåg sig därför företaget vara klimatneutralt. Larsson menar att vid det här laget 
har företaget tappat hela konceptet kring att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan. Han menar 
att det inte längre finns någon ärlighet i bedömningen. Han tycker det är viktigt att när ett 
företag tar fram en egen modell och värdering på det här sättet så måste också göras 
tillgänglig för läsaren (Larsson, 2015).  

4.2 Hur val av beräkningsmodell påverkar möjligheten till jämförelse 
Under intervjuerna har diskussioner förts kring hur företagens energianvändning kan kopplas 
till dess växthusgasutsläpp och hur valet av beräkningsmodell kan påverka en jämförelse 
mellan företagen. Larsson berättar att för företagets energiförbrukning finns det flera 
standardmodeller tillgängliga och förbrukningen kan normalårskorrigeras. Han menar att om 
alla företag redovisade sin energiförbrukning som ett normalårskorrigerat mått skulle det 
förenkla jämförelsen (Larsson, 2015), vilket även exempelvis Enghag tycker är ett bra 
alternativ för att få ett jämförbart snitt (Enghag, 2015). Larsson menar vidare att om det 
normalårskorrigerade måttet relateras till den totala Atemp-ytan så resulterar det i ett mått 
vilket är relativt enkelt att jämföra. Energiförbrukningen redovisas då i enheten kWh/ m2

Atemp. 
Däremot menar Larsson att det ändå är svårt att jämföra ett bostadsföretag nere i Skåne med 
ett i Kiruna till följd av bland annat dess klimatförutsättningar (Larsson, 2015). Svedin menar 
på att en anledning till att företagen använder olika enheter, då till exempel vid relation till 
beståndets yta, kan bero på deras olika förutsättningar och mätinstrument. Alla bostadsföretag 
har exempelvis inte tillgång till informationen om storleken på de tempererade ytorna inom 
bestånden (Svedin, 2015).    

Larsson diskuterar dock vidare att om företagen ska kunna jämföra sina växthusgasutsläpp så 
är det viktigt att titta på vilka parametrar och vilka omräkningsfaktorer som företagen 
använder sig utav. Han tycker dock att det är ett mycket intressant mått vilket visar på hur 
företagen jobbar med klimatfrågorna, och inte enbart med rena energifrågor. Genom att 
redovisa sina koldioxidutsläpp visar företagen att de också tar hänsyn till hur energin är 
producerad. Larsson menar att om de skulle byta ut all fjärrvärme mot direktverkande el så 
skulle deras energiförbrukning minskas då elen har en bättre verkningsgrad. Däremot skulle 
det skada miljön då fjärrvärmen i regel är ett bättre miljöval. Därför menar Larsson att 
företagets energianvändning på något sätt bör relateras till dess utsläpp av växthusgaser. 
Larsson framhäver dock att det då är viktigt att den modell för vilka omräkningsfaktorer som 
använts vid beräkningarna ska framgå vid redovisningen (Larsson, 2015).  

Dessa modeller skiljer sig dock åt och det finns ingen standardmodell för omräkningen av 
energiförbrukningen till växthusgaser. Det är oftast upp till varje enskilt företag att välja eller 
utforma en personlig beräkningsmodell. Svedin menar att även om bostadsföretagen räknar 
på liknande sätt i Sverige kan stora skillnader uppstå. Hon menar att det alltid är viktigt att 
sätta sig in i siffrorna och studera de bakomliggande faktorerna för att skapa en korrekt bild 
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vid jämförelsen. Exempelvis vilken el- eller fjärrvärmeleverantör företaget har och vilka 
emissions- och omräkningsfaktorer som använts vid beräkningarna (Svedin, 2015). Det stora 
antalet tillgängliga klimatmodeller anser Larsson skapar ett dilemma och han efterfrågar ett 
enda gemensamt system. Larsson menar dock att för att få alla i hela landet att räkna på 
samma sätt skulle det inte gå med mindre än att Energimyndigheten skulle ta fram en modell 
och säga hur mycket elen ska vara värd i Sverige. Idag får dock elen olika stor betydelse 
beroende på vilken modell som används, vilket genererar stora variationer (Larsson, 2015).  

Svedin diskuterar också att hon anser att företagen kan mäta på olika sätt och menar på att det 
viktigaste är att varje enskilt företag hittar en metod som funkar för dem. Det viktigaste är att 
de hela tiden beräknar på samma sätt inom företaget för att möjliggöra jämförelse från år till 
år. På så sätt kan de följa upp sin egen verksamhet, vilket trots allt är grunden. Sedan tycker 
hon att det kan vara intressant att jämföra sig med andra företag, men det kräver dock en 
kommunikation i någon form för att tydligt kunna klargöra bakomliggande faktorer till 
beräkningarna och resultaten. Det räcker inte att jämföra siffrorna anser hon, även om de 
jämför sig med ett företag som också redovisar utefter CSR-modellen (Svedin, 2015). 

4.3 Transport   
Ytterligare ett viktigt, men komplicerat område är företagens miljöpåverkan från dess 
transporter. Både kring hur utsläppen ska mätas och beräknas samt i vilken enhet denna 
aspekt ska redovisas för att möjliggöra en jämförelse mellan företagen. Larsson menar på att 
om ett företag redovisar denna miljöindikator i CO2/år relaterar detta inte till hur många 
anställda, hur många servicefordon eller hur många lägenheter företaget har. Detta gör att det 
blir komplicerat att jämföra företag med olika struktur på sin verksamhet (Larsson, 2015). 
Enghag diskuterar exempelvis företagens skillnader i form av hur många servicefordon de har 
i egen regi. En del företag har flera servicefordon i egen regi, då de har mycket egna 
hantverkare, medan andra köper in den tjänsten och endast har ett fåtal egna tjänstebilar. 
Detta medför stora skillnader vilket försvårar en jämförelse (Enghag, 2015).  

Ett förslag som Enghag lägger fram är att utsläppen av växthusgaser från transporter skulle 
kunna relateras till antalet fordon eller liknande för att göra dem mer jämförbara (Enghag, 
2015). Larsson kan dock se ett problem i att relatera utsläppen på detta sätt. Han menar 
exempelvis att om företaget skulle välja att relatera indikatorn till antalet fordon eller antal 
anställda inom företaget inkluderar det inte den bränsleförbrukning som uppkommer från 
fordon vilka inte ägs av företaget självt. Skulle företagen istället välja att relatera 
miljöindikatorn till mängden utsläppta koldioxidekvivalenter per körd km uppstår istället 
problemet med arbetsredskap såsom traktorer, gräsklippare, osv. vilka inte har någon trip-
mätare (Larsson, 2015).  

4.4 Vatten   
Ett bostadsföretags vattenförbrukning kan också vara ett mer eller mindre komplicerat 
område, speciellt när det gäller att jämföra sig med andra företag. Larsson menar att det är 
svårt att jämföra sig med andra företag. Företagens förbrukning skiljer sig stort i förhållande 
till dess verksamhet. Exempelvis hyr en del fastighetsförmedlare ut sina lokaler till 
hyresgäster såsom badhus, restauranger, gym eller hårfrisörer. Detta höjer deras 
vattenförbrukning i jämförelse med bostadsföretag vilka endast har hyresgäster i form av 
lägenhetsgäster. En ytterligare faktor är att alla inte har installerat varmvattenmätare eller har 
individuell mätning i sina bestånd. Företaget vet bara hur mycket kallvatten det köper in. 



7 
 

Detta värms sedan med exempelvis fjärrvärme. Om företaget inte installerat en 
varmvattenmätare eller individuell mätning debiteras hyresgästen bara för kallvattnet och 
fjärrvärmen vilket resulterar i att det endast blir schabloner för varmvattnet (Larsson, 2015).   

4.5 Avfall  
Svedin och Larsson menar att avfall kan vara ett av de svåraste miljöindikatorerna att mäta då 
kommunernas avfallshantering skiljer sig åt. Larsson uttrycker det som att 
"Avfallshanteringen är ett aber att mäta”. En anledning är att få kommuner eller 
återvinningsföretag har vågar på bilarna (Larsson, 2015). Svedin berättar att detta betyder att 
en del kommuner väger avfallet, andra mäter antal tömningar osv. Detta resulterar i sin tur att 
företagen ofta får göra uppskattningar, exempelvis antal kilo per tömning, vilket inte blir helt 
korrekt menar Svedin (Svedin, 2015). Avfallet delas också ofta upp mellan restavfall, 
källsorterat och matavfall mm. Olika kommuner har dock olika sorteringsmöjligheter vilket 
Larsson menar resulterar i att det återigen bara blir schablonsiffror. Larsson menar totalt sett 
att det i slutändan ofta bara blir uppskattningar och schabloner angående avfallshanteringen 
vilka är svåra att jämföra med andra bostadsföretag. Han tycker dock att avfallsbiten är 
intressant att ha indikatorer på och menar vidare att det är mindre viktigt om indikatorn 
redovisas i kg/lgh eller kg/m2. Samtidigt som det vore bra om alla gör på samma sätt 
(Larsson, 2015).  

Larsson diskuterar också att genom att visa på framförallt kostnaderna och miljönyttan med 
avfallshanteringen, exempelvis genom ett antal informatörer, så har företagen möjlighet att 
skapa ett engagemang kring avfall och få hyresgästerna att förstå vitsen med sopsortering. 
Han menar också att det finns ett intresse för de boende att det ska se rent och snyggt ut i 
området, samtidigt som det innebär enkla åtgärder. Larsson diskuterar även varför en del 
indikatorer inte redovisas idag. Han menar att det ofta beror på osäkerhetsfaktorn. 
Exempelvis skulle han uppskatta en indikator för materialvalanvändning och uppkommen 
avfallsmängd vid renoveringar, underhåll, ombyggnation, och nyproduktion, etc. Han menar 
dock att dessa indikatorer tenderar att bli för projektspecifika. De olika projekttyperna, 
exempelvis studentlägenheter eller större radhus, har olika byggmetodiker och det är därför 
svårt att hitta en indikator som redovisar alla aspekter. Men om en sådan indikator skulle 
kunna tas fram anser Larsson att det vore intressant att inkludera i hållbarhetsredovisningen 
(Larsson, 2015).  

4.6 Biologisk mångfald   
Biologisk mångfald är något som mycket sällan tas upp i hållbarhetsredovisningarna. 
Bostadsbolaget är ett av de två företag vilka studerats som tar upp biologisk mångfald i sin 
redovisning. Bengtsson berättar att varför de tar upp biologisk mångfald är för att de har 
mycket grönytor i sina bostadsområden. Bostadsbolaget lägger mycket resurser på bland 
annat planteringar och anser att grönytorna blir en naturlig mötesplats för de boende och 
hjälper också till att minska skadegörelse i området. Hon förklarar också att de ser sig ha ett 
stort ansvar i att ta hänsyn till den biologiska mångfalden, speciellt då deras boende utgör en 
stor del av Göteborgs stad. Inom en del nybyggnationsprojekt jobbar bostadsbolaget med så 
kallad grönnytta, det vill säga miljöansvaret för det gröna i nybyggnation. Detta avser som 
exempel dagvattenhanteringen, och med andra ord inte bara de hårda värdena i form av 
väggar och tak (Bengtsson, 2015).    
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Bengtson tror att anledningen till att fler inte tar upp biologisk mångfald i sin 
hållbarhetsredovisning kan bero på att det inte är den frågan som ligger närmast en 
fastighetsägare. De mest intressanta bitarna för dem är snarare förbrukningen av el, vatten 
och värme och det blir då naturligt att mäta koldioxidutsläppen som ett första steg 
(Bengtsson, 2015). I samma linje diskuterar Furhoff att biologisk mångfald inte är en 
prioriterad miljöaspekt för Stångåstaden eftersom det inte är inom detta område som företaget 
har sin största påverkan på miljön. Hon menar därför att de inte kan göra en betydande insats 
inom det området. Däremot nämner Furhoff att vid exempelvis exploatering av nya områden 
ställs det krav från kommunen angående biologisk mångfald och det blir därför naturligt att ta 
hänsyn till denna aspekt då. Men hon menar samtidigt att företaget inte har något 
systematiskt arbete med biologisk mångfald i nuläget (Furhoff, 2015)  

Svedin berättar om ett projekt kring biologisk mångfald som hon medverkade i för ett antal år 
sedan som hette ”Mitt gröna kvarter”. I projektet sattes flera olika mål upp men de var svårt 
att få dem mätbara. Som ett exempel kan företagen mäta storleken av grönområden i 
företaget mot företagets kvadratmeter boyta eller byggd yta. Men Svedin menar att det 
egentligen inte säger någonting om kvaliteten på grönytan; om det är en äng, en rabatt, en 
gräsmatta, lekplats eller en bäck med någonting grönt runt. Hon menar vidare att mätning av 
biologisk mångfald kan bli mycket tidskrävande för företagen då det inte finns någon 
bestämd systematisk metod (Svedin, 2015). Larsson föreslår att poängsystem från 
konsultfirmor vilka börjat utvecklas kan vara ett alternativ som modell (Larsson, 2015).   

Riksbyggen är ett företag som aktivt arbetar med biologisk mångfald, vilket Masinovic 
berättar mer om. Riksbyggen använder då framförallt det så kallade ekosystemtjänstverktyget 
vilket de tagit fram i samarbete med SWECO. Verktyget används för att kunna analysera hur 
marken ser ut innan projektets start. Om företaget inte kan tillföra fler ekosystemtjänster än 
vad som finns i området vid utgångsläget blir utfallet att företaget inte väljer att förvärva 
marken. Enligt Masinovic är Riksbyggen förhållandevis unika i att ha tagit fram ett verktyg 
av detta slag. Hon tror dock att det skulle vara bra om fler jobbade aktivt med att bevara den 
biologiska mångfalden. Riksbyggen har flera samarbeten med olika kommuner då de både 
berättar om analyserna och demonstrerar hur går till och vill på sätt föra kunskapen vidare 
(Masinovic, 2015).  

Larsson-Nordén är positiv till att företagen skulle inkluderar biologisk mångfald mer i sitt 
arbete. Hon berättar att när hon började på Nyköpingshem för 18 år sedan så medverkade hon 
inom ett program för Miljonprogrammen. De skulle då samla upp dagvattnet och anordna en 
liten bäck genom området samt ha anslutande ängar. På så sätt skulle de öka biodiversiteten i 
området i form av exempelvis fler fjärilar. Dock rann projektet ut i sanden. ”Man var kanske 
inte riktigt mogen för de här idéerna då”, menar Larsson-Nordén (Larsson-Nordén, 2015). 
Bengtsson tror också att företagens arbete med biologisk mångfald handlar om en 
mognadsfråga. Hon menar samtidigt att alla kommer tvingas till det vare sig de vill eller inte i 
framtiden, exempelvis genom de olika kommunernas miljöprogram. Hon berättar också att 
det redan idag är flera privata aktörer som profilerar sig som genom sitt arbete med biologisk 
mångfald, exempelvis Riksbyggen (Bengtsson, 2015). 
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5 Framtida utveckling  
Vi har slutligen diskuterat med företagen på vilket sätt de skulle kunna utveckla sin 
hållbarhetsredovisning inom aspekten miljö, samt vad de mer allmänt tycker att en bra 
hållbarhetsredovisning ska innehålla. Furhoff diskuterar här att hon tycker att företagens 
visioner inom hållbarhetsområdet ska lyftas fram redan i samband med företagets visioner, 
mål och strategier presenteras. Hon anser att det finns en risk att miljö hamnar som ett separat 
verksamhetsområde inom organisationen med separata mål. Hon menar därför att det är 
viktigt att det finns en röd tråd genom hela verksamheten. Från vision och övergripande men 
framförallt gällande mål och uppföljning för att skapa ett helhetsperspektiv (Furhoff, 2015). 
Även Bengtsson efterlyser en röd tråd som kopplar mål och strategier till det verkliga utfallet 
och att det framgår huruvida företaget lyckats eller inte med sina uppsatta mål. I övrigt tycker 
Bengtsson att en bra hållbarhetsredovisning ska innehålla väsentliga indikatorer för 
verksamheten samt relevanta kommentarer kring dessa (Bengtsson, 2015).   

Svedin skulle också vilja att företagen har tydligare mål med sitt hållbarhetsarbete och jämför 
detta med hur företag sätter upp mål för sin affärsplan där det mer utgör en naturlig del. 
Svedin anser dessutom att ett stort framsteg skulle vara om hållbarhetsredovisningarna skulle 
vara av en mer problematiserande karaktär. Exempelvis skulle företagen kunna vara mer 
öppna med att redogöra för i vilka områden de gjort försök till utveckling men att det inte 
fungerat och vad som är ambitionen för kommande år. På så sätt menar hon att 
hållbarhetsredovisningarna skulle bli mer transparanta (Svedin, 2015). Även Furhoff 
efterlyser transparens i företagets hållbarhetsredovisningar och att deras utmaningar lyfts 
fram (Furhoff, 2015). Idag redovisas dock i stor utsträckning endast de delar företagen har 
lyckats inom, och mindre av det de kanske inte är så bra på. Mycket av detta beror på vilket 
syfte företaget har med redovisningen och vad det är de vill lyfta fram av sitt arbete (Svedin, 
2015). Larsson menar också på att det blir känsligt för företagen att lägga ut information om 
de är sämre i området än de andra vilket leder till svårigheter, speciellt om skillnaden är en 
synvilla till följd av att företagen räknat olika (Larsson, 2015).  

Larsson-Nordén tycker att en hållbarhetsredovisning ska vara enkel, och att det tydligt ska 
framgå vilka framsteg företaget nått under året. Hon berättar att företagen gärna vill 
presentera så mycket som möjligt av vad de arbetat med, samtidigt som det inte får bli 
överväldigande för läsaren. Detta kräver en avvägning vilket hon menar kan vara en 
utmaning (Larsson-Nordén, 2015). Även Enghag menar att hållbarhetsredovisningen ska ha 
en koncentrerad form där företaget presenterar det mest väsentliga. Framförallt tycker hon att 
de interna miljömålsområdena ska lyftas fram i redovisningen. Enghag menar också att 
innehållet i redovisningen måste kopplas till dess intressenter (Enghag, 2015). Bengtson 
tycker också att det är viktigt hur materialet presenteras. Hon efterfrågar en trevlig och 
lättsamt presentation, exempelvis med ett tidnings-magasinsupplägg (Bengtsson, 2015).  

Larsson anser att hållbarhetsredovisningarna bör fokusera på de stora områdena klimat och 
avfall där framgångsrika modeller samt arbetsmetoder behöver tas fram, samt hur dessa kan 
redovisas på ett tydligt sätt. Han menar att dessa områden kommer ha stor vikt under många 
år framöver, men poängterar även att andra områden kan komma att få en ökad betydelse i 
framtiden. Larsson vill att genom en bra hållbarhetsredovisning ska företagen ”kunna hitta 
vem de ska benchmarka med", som han uttrycker det. Han menar att det ska gå att hitta vilket 
företag som är framträdande inom ett visst område och på så vis kunna ta hjälp av varandra 
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för att komma vidare inom områden där den egna utvecklingen halkat efter. Larsson menar 
att detta kan gälla allt från betaltvättstugor till krav i upphandlingar. Han efterfrågar också 
tydligare indikatorer och att företagen i högre grad lyfte fram i redovisningen sådant som är 
nytänkande och sticker ut, exempelvis mer diskussioner kring materialval och hur företagen 
bygger miljörätt. Han önskar dessutom att det framgick mer beskrivningar till varför 
indikatorerna varierar mellan åren (Larsson, 2015).  

5.1 Nätverk  
Ett sätt för företagen att utbyta mer idéer och koncept är genom olika nätverk. Detta är något 
som diskuterats under intervjuerna. Larsson-Nordén tycker att det vore en bra idé med fler 
nätverk där företagen tillsammans kan utbyta erfarenheter och idéer. Hon menar däremot att 
bland de som är aktiva inom energifrågorna anordnas träffar inom speciella energigrupper 
regelbundet. Hon efterfrågar dock fler träffar där företagen kan diskutera miljö i sin helhet då 
hon anser att det kan bli för energiförbrukningsfokuserat (Larsson-Nordén, 2015). Även 
Bengtsson tycker att fler nätverk av olika slag vore ett bra koncept för företagen att utbyta 
mer idéer i framtiden. Speciellt för de mindre bostadsbolagen som ska starta igång arbetet 
med hållbarhetsredovisningar. I uppstarten blir det då ofta en person som får huvudansvaret 
och ett nätverk kan vara ett bra sätt att för denna att komma igång, menar Bengtsson 
(Bengtsson, 2015). Masinovic kan känna en viss avsaknad i att Riksbyggen inte har så 
mycket benchmarking med andra företag. Det skulle exempelvis kunna innebära att de kunde 
diskutera hur andra redovisar och räknar på koldioxidutsläpp osv. och anser därför att fler 
nätverk skulle kunna vara en bra idé (Masinovic, 2015).   

Enghag menar på att det alltid kan vara bra med ett stöd form av ett nätverk. Det hon har 
värdesatt mest i Eurhonet- och SKY-medlemskapet är just nätverken och möjligheten att 
träffa de andra medlemsföretagen. Inom SKY kan företagen resonera kring de 
bakomliggande faktorerna till indikatorerna och årets resultat. Dock är hennes åsikt att det 
inte riktigt fungerat under de senaste åren utan att det mest blivit att de endast rapporterar in 
siffrorna, framförallt på miljösidan. Hon menar dock att det vid nätverkets uppstart gav ett 
stort utbyte att träffas i ett större sammanhang. Hon tror också att nätverket fortfarande ger ett 
stort utbyte mer övergripande kring hållbarhetsarbetet (Enghag, 2015). 
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Appendix 4: Resultattabeller 
I detta appendix presenteras de resultattabeller som företagen kan fylla i då de ska presentera 
sina resultat för det gångna året i sin hållbarhetsredovisning. Tabellerna innehåller också en 
kolumn där företagen kan fylla i sitt mål, om ett sådant finns, för kommande år för de olika 
miljöindikatorerna.  

Tabell A4.1. Redovisningstabell för rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Energi. 

Miljöindikator Enhet 2013 2014 2015 Mål 2016 
Energi      

Energiförbrukning kWh/ 
m2

Atemp 
    

Fördelning energislag %     

Andel förnyelsebar 
energi 

%     

Energibesparingar %     

 

Tabell A4.2. Redovisningstabell för rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Utsläpp. 

Miljöindikator Enhet 2013 2014 2015 Mål 2016 
Utsläpp      

Växthusgasutsläpp Ton CO2/ 
m2

Atemp 
    

Fördelning 
utsläppskälla 

%     

Växthusgasutsläpps-
reduceringar 

%     
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Tabell A4.3. Redovisningstabell för rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Transport. 

Miljöindikator Enhet 2013 2014 2015 Mål 2016 
Transport      

Totala utsläpp av 
växthusgaser från 
transporter samt 
tjänsteresor 
 

Ton CO2     

Fördelning 
utsläppskälla 

%     

Utsläpp per körd 
kilometer 

gram CO2/ 
km 

    

Utsläpp per anställd gram CO2/ 
anställd 

    

Fördelning drivmedel %     

Fördelning tjänsteresor %     
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Tabell A4.4. Redovisningstabell för rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Vatten. 

Miljöindikator Enhet 2013 2014 2015 Mål 2016 
Vatten      

Vattenförbrukning m3/m2
Atemp     

Fördelning kall- och 
varmvatten 

m3/m2
Atemp     

 

Tabell A4.5. Redovisningstabell för rekommenderade miljöindikatorer inom aspekten Avfall. 

Miljöindikator Enhet 2013 2014 2015 Mål 2016 
Avfall 

Producerad mängd avfall 
 
kg/lgh 

    

Fördelning fraktioner %     

 


