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PRESSMEDDELANDE  2019-12-04 
  

Kungsleden tilldelas EPRA D&I Award 2019 för sin 

satsning på mångfald och inkludering på alla 

nivåer i företaget   

Idag tillkännagav EPRA (European Public Real Estate Association) att Kungsleden är 

vinnare av utmärkelsen EPRA Diversity & Inclusion 2019. Juryns motivering var att 

Kungsleden har en stark strategi, med tydliga mål på både kort och lång sikt, som 

bevisar att företaget har en genuin ambition inom mångfald och inkludering – med 

syfte att bättre återspegla det svenska samhället i organisationen. Kungsleden fick 

också beröm för sitt sätt att framgångsrikt förverkliga sin vision – att skapa attraktiva 

och hållbara platser där människor inspireras.  

Priset tillkännagavs vid EPRA:s årliga ESG-toppmöte i London onsdagen den 4 december. 

Diversity & Inclusion Award är ett nyinstiftat pris som lanseras av EPRA i samarbete med 

fastighetsbolaget JLL. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel bland börsnoterade 

fastighetsbolag i Europa.  

”Jag är mycket stolt över den här utmärkelsen och välkomnar verkligen att dessa aspekter av 

affärslivet lyfts fram. Det finns flera studier som visar att företag med mångfald bland 

medarbetarna är mer lönsamma och vårt mål är att organisationen ska kunna spegla 

diversiteten i det svenska samhället”, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, som var på 

plats i London för att ta emot utmärkelsen. 

Kungsleden är ett jämställt företag med 52 procent kvinnor och 48 procent män bland de 

anställda. Koncernledningen består av 66 procent kvinnor och 34 procent män och i styrelsen 

är 66 procent kvinnor och 34 procent män.  

9 procent av Kungsledens anställda har utländsk bakgrund, medan siffran för det svenska 

samhället i stort är 24 procent. Kungsledens mål till 2025 är därför att öka andelen anställda 

med utländsk bakgrund till 15–20 procent.  

Kungsleden är också ett av få börsnoterade företag i Sverige med en kvinnlig vd (endast 9 

procent av de börsnoterade företagen i Sverige leds av en kvinna). Därtill har företagets vd 

Biljana Pehrsson utländsk bakgrund.  

Några exempel på mångfalds- och inkluderingsinitiativ inom Kungsleden är samarbetet med 

Jobbsprånget (ett initiativ som syftar till att påskynda integrationen av nya medborgare i 

Sverige), företagets sponsring av Fryshuset sedan 2010, löpande interna utbildningar och 

workshops (70 procent av de anställda har deltagit i en workshop om mångfald och 

inkludering) och ett grundligt arbete med implementeringen av bolagets uppförandekod 

(både internt och med leverantörer).  

Kungsledens arbete med mångfald och integration uppmärksammades redan 2016 när 

företaget utsågs till börsens mest jämställda bolag av stiftelsen AllBright. Motiveringen var 

då att Kungsleden var det mest jämställda företaget av alla 300 börsnoterade företag i 

Sverige.  



 

 
Kungsleden AB (publ) • Warfvinges väg 31 • Box 70414 • SE-107 25 Stockholm •  phone +46 8 503 052 00 • www.kungsleden.com 

”Kungsledens ambition är att vara ett mänskligt företag i allt vi gör – vi är människor som 

skapar hållbara och inspirerande platser för andra människor. Denna utmärkelse stärker oss i 

vår ambition”, säger Biljana Pehrsson.  

Juryn för EPRA D&I Award 2019 bestod av Peter van den Tol (fondförvaltare på Listed 

Real Estate EU, MN Services), Janine Cole (chef för hållbarhet & samhälle, Great Portland 

Estates) och Rachel Aylett (chef för Human Resources, Great Portland Estates). Rankingen 

baserades på en metod som tillhandahölls av JLL. Vid bedömningen av ansökningarna 

bedömde juryn parametrar som varför mångfaldsinitiativet startades, dess betydelse för 

företaget men också för branschen som helhet; de praktiska bakomliggande detaljerna; dess 

genomförande; och slutligen dess resultat, lärdomar och nästa steg i arbetet. 

 

”Flera studier visar att företag med hög mångfald är mer lönsamma”, säger Biljana Pehrsson, vd för 

Kungsleden, vinnare av EPRAs Diversity & Inclusion Award 2019. Foto: Magnus Fond 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se 

 

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press 

 

 
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2019 kl. 12.30. 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling 

samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och 

hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra 

utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, 

samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas 

som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli 

Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda 

kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Läs mer på www.kungsleden.se 
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