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Ett gott samspel med intres-
senterna är avgörande för 
Kungsledens verksamhet och 
vi strävar därför efter förtroen-
defulla och långsiktiga relatio-
ner som präglas av våra värde-
ringar professionalism, 
omtanke och glädje. 

HYRESGÄSTER

ÄGARE & AKTIE- 
MARKNAD

KREDITGIVARE &  
OBLIGATIONSMARKNAD

MEDARBETARE

LEVERANTÖRER

SAMHÄLLET

KUNGSLEDENS RESURSER OCH KAPITAL
• 222 fastigheter
• 11 kluster
• 109 medarbetare
• 14 192 Mkr eget kapital

• 1 755 kundrelationer
• 270 000 kvm bostadsbyggrätter 
•  Relationer med leverantörer, 

branschpartners, kommuner  
med flera

• Strukturkapital och processer

EXTERNA DRIVKRAFTER
URBANISERING • DIGITALISERING • HÅLLBARHET  

INDIVIDUALISM •  MODERNA KONTORET

VÄRDESKAPANDE  
AFFÄRSMODELL

Kungsledens affärsmodell syftar till att skapa långsiktiga värden för aktieägare, hyresgäster 
och andra intressenter genom tre samverkande nyckelaktiviteter – aktiv hållbar förvaltning, 

strategiska förvärv och värdeskapande utveckling och förädling. 

STRATEGISKA
FÖRVÄRV

VÄRDESKAPANDE
UTVECKLING OCH  

FÖRÄDLING

AKTIV HÅLLBAR  
FÖRVALTNING

1 538 Mkr i  
driftnetto 2017

925 Mkr i investe-
ringar 2017

EXPANDERA  
OCH  

OPTIMERA

OPTIMERING 
AVSLUTAD 2017.  
1 860 MKR AVYTT-
RAT UNDER ÅRET.

485Mkr i  
förvärv 2017

ATTRAKTIVA OCH 
HÅLLBARA PLATSER 

SOM BERIKAR  
MÄNNISKORS  
ARBETSDAG

AFFÄRSMODELL

INTRESSENTERS  
FÖRVÄNTNINGAR

Under 2017 slutfördes försäljningen av 
icke-strategiska fastigheter. Framöver 
är transaktionerna därmed inriktade 
på strategiska förvärv av attraktiva 
objekt i rätt lägen. Affärsmodellen  
har justerats i linje med detta.
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EXEMPEL PÅ UTFALL

FÖR HYRESGÄSTEN
• 2 159 tkvm uthyrningsbar yta
•  Attraktiva och funktionella 

lokaler i rätt läge och till rätt 
pris

•  Framtidens kontor
•  Kundnära förvaltning

FÖR ÄGARE &  
AKTIEMARKNAD
•  437 Mkr i utdelning
•  Substansvärde per aktie  

(EPRA NNNAV) 70,63 kr
•  Kursutveckling 2017: upp 5,3 %
 
FÖR KREDITGIVARE &  
OBLIGATIONSMARKNAD
•  Ba1-rating med ”positive  

outlook” från Moody’s
• Belåningsgrad 47,9%
•  God återbetalningsförmåga 
 
FÖR MEDARBETARE
•  98 Mkr i lön och ersättningar
•  Yrkesmässig utveckling
• Arbetsglädje 

FÖR SAMHÄLLET
•  Levande kluster och hållbara 

platser där människor trivs
•  100+ arbetstillfällen och 45 

Mkr i sociala avgifter
•  Miljöcertifierade fastigheter
•  Energieffektivisering
•  Jämställd arbetsplats

TILL LEVERANTÖRER
•  Inköp för 1,5 miljarder kronor

Vid utgången av 2017 hade Kungs-
leden aktuella hyresavtal med totalt  
1 755 kunder inom ett brett spektrum 
av branscher.

VÅRT BIDRAG TILL SAMHÄLLET 2017, MKR 
FÖRDELNING AV RESURSER ENLIGT NEDAN

 Rörelsekostnader exkl personal, 740
 Anställda, 165
 Utdelning till aktieägare, 437
 Räntebetalning till kreditgivare, 434
 Samhällsinvesteringar, 1

Totalt:  
1 777 Mkr

-5,9% 

61 st 

Kungsleden är en  
jämnställd arbetsplats. 
Här jobbar 53% kvinnor 
och 47% män.

53/47

Målet om att minska energianvändningen 
med 3 procent per år 2014–2020  
överträffades 2017. 
Minskning i jäm- 
förbart bestånd  
2017:

Under 2017 tecknades 
61 gröna hyresavtal. 

Huvudkontoret som 
ligger i Lustgården 
12 på västra Kungs-
holmen certifiera-
des enligt LEED 
Platinum

Substansvärdet  
EPRA NNNAV ökade  

med 7,4 % till 70,63 kronor  
per aktie.

Kreditrating från  
Moody’s med Positive 

Outlook

Belåningsgrad

+7,4% Ba1 47,9%

SKAPAT VÄRDE FÖR  
VÅRA INTRESSENTER:

Kungsleden arbetar med särskilt fokus på fem områden som har  
identifieras genom vår väsentlighetanalys. Tabellen nedan visar de  
områden som klassificerats som ”fokusområden” av Kungsleden  
och våra intressenter och vilka policyer vi tillämpar för att säker-
ställa vårt arbete framåt.

Fokusområde Policy 
Miljö • Hållbarhetspolicy och strategi 

Socialt ansvar • Hållbarhetspolicy och strategi

Mångfald • Hållbarhetspolicy och strategi
• Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Affärsetik • Hållbarhetspolicy och strategi
• Inköpspolicy
• Riktlinjer för relationsfrämjande åtgärder
• Riktlinjer för bisysslor och jäv
• Uppförandekod för leverantörer

Hälsa och säkerhet • Alkohol- och drogpolicy 
• Arbetsmiljöpolicy
• Friskvårdspolicy 
• Hållbarhetspolicy och strategi
• Uppförandekod för leverantörer
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I NÄRA SAMSPEL MED 
VÅRA KUNDER OCH ANDRA 

INTRESSENTER

Kungsledens ambition är att utvecklas i samklang med omgiv-
ningen och att vara lyhörda för alla intressenter. Vi har löpande 
dialog med intressenterna och kartlägger vad som är viktigt för 
dem genom intressentanalyser. 

På sidorna 5–6 presenterar vi två av våra viktigaste intressen-
ter närmare – hyresgästerna och medarbetarna. God samverkan 
med dessa båda grupper är helt avgörande för att vi ska kunna 
nå vår vision.

Kungsledens viktigaste intressenter är våra kunder och hyresgäster, medarbetare, aktieägare,  
leverantörer, samarbetspartners och kommuner. Relationerna med dessa är mycket viktiga  

för företagets utveckling och vi lägger därför stor vikt vid att förstå deras behov. 

KOMMUNIKATION MED INTRESSENTER – VÅRA FORUM FÖR DIALOG OCH VIKTIGA FRÅGOR

VIKTIGA FRÅGOR
•  Ändamålsenliga, hälsosamma 

och säkra lokaler
•  Stabil hyresvärd
•  Tillgänglighet
•  Affärsetik
• Levande och attraktiva miljöer
•  Kostnadseffektivitet
•  Energianvändning
•  Avfallshantering
•  Miljö- och marksanering
•  Kundservice

VIKTIGA FRÅGOR
•  Möjligheter till utbildning och 

kompetensutveckling
•  Lön och förmåner
•  Balans mellan arbete och  

fritid
•  Mångfald
•  Struktur och verktyg
•  Hälsa och säkerhet
•  Kundservice
•  Affärsetik

FORUM FÖR DIALOG
•  Löpande dialog via personliga 

besök, telefon och e-post
* Events
* Kundservice
* Nöjdkundundersökning
* Kundenkäter för förbättringar
* Informationskampanjer
* Samverkan för gröna hyresavtal

FORUM FÖR DIALOG
•  Kontakter med kommuner, myndigheter 

och övriga opinionsbildare
•  Samverkansmöten med näringsliv i olika 

former
  Samarbetsavtal med ideella organisationer* 
 
VIKTIGA FRÅGOR
•  Bidra till en hållbar utveckling 
•  Skapa hållbara, levande och attraktiva mil-

jöer i som berikar människans arbetsdag 
•  Tillgänglighet och säkerhet
•  Antikvariska och arkitektoniska värden 
•  Mångfald och arbetstillfällen

FORUM FÖR DIALOG
• Årsredovisningar
*  Årsstämmor
• Kvartalsrapporter
*  Road shows och one-to-one möten
•  Kapitalmarknadsdagar
* Löpande dialog

 

VIKTIGA FRÅGOR
•  Långsiktig, stabil och hållbar affärsmodell,  

mål och strategi
•  Attraktiv finansieringsmix
•  Tillväxt under lönsamhet
•  Värdeskapande resultat
•  Hållbarhet och bolagsstyrning
•  Korrekt och relevant i informationsgivning

FORUM FÖR DIALOG
•  Löpande kontakter och samverkan
•  Krav i upphandlingar enligt  

Kungsledens mallar

VIKTIGA FRÅGOR
•  Långsiktig och stabil partner
•  Kundservice
• Kvalitet
•  Energianvändning
•  Affärsetik
•  Arbetsmiljörisker

FORUM FÖR DIALOG
•  Kvartalsrapporter
•  Presentationer
•  Regelbundna möten
•  Fastighetsvisningar
•  Seminarier
•  Kapitalmarknadsdagar

VIKTIGA FRÅGOR
• Långsiktig stabil och hållbar affärsmodell
•  Stabil finansiering
•  God affärsetik
•  Miljörisker och sanering

FORUM FÖR DIALOG
•  Löpande medarbetarsamtal
* Mål- och utvecklingssamtal
* Lönesamtal
* Medarbetarundersökning
•  Personalkonferenser

HYRESGÄSTER

SAMHÄLLETÄGARE OCH  
KAPITALMARKNAD

LEVERANTÖRER

KREDITGIVARE

MEDARBETARE
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Kungsleden hade i slutet av 2017 hyresavtal med 1 755 hyres-
gäster i våra 222 fastigheter. Att förstå deras behov och över-
träffa deras förväntningar är nyckeln till vår långsiktiga fram-
gång. Dagens näringsliv är snabbrörligt och hyresgästerna ställer 
höga krav på bland annat flexibilitet, funktion och servicenivå. 
Vi lägger därför stor vikt vid dialog, lyhördhet och kunskap 
om hyresgästernas förutsättningar.  

VI VÄLKOMNAR, BIDRAR OCH STÖTTAR
Kungsledens kunderbjudande är att erbjuda attraktiva och 
funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris samt att  
leverera det lilla extra. Detta har vi kompletterat med tre 
kundlöften som vägleder oss i relationen med hyresgästerna: 
•  Vi ska vara välkomnande. Både nuvarande och presumtiva 

hyresgäster ska alltid känna sig väl bemötta och respekterade 
i kontakten med Kungsleden. Våra lokaler ska också ge ett 
inbjudande första intryck. 

•  Vi ska bidra till hyresgästens affär. Genom lyhördhet, 
branschkunskap, fastighetsexpertis och nytänkande ska vi 
bidra till lösningar som gynnar hyresgästernas verksamhet.

•  Vi ska underlätta. Med hög servicenivå och moderna tjänster 
förenklar vi hyresgästernas vardag. 

KONTORSUTVECKLING I FRAMKANT
För oss som långsiktig, kundorienterad fastighetsägare är det 
naturligt att följa trenderna på kontorsmarknaden och att 
utveckla våra fastigheter och relationer för att ligga i framkant.
Idag är det i hög grad hyresgästernas önskemål och behov som 
styr utformningen av kommersiella lokaler, vilket ställer krav 
på att vi som fastighetsägare är trendkänsliga och snabbfotade.

Behoven förändras med allt kortare varsel och en av de främ-
sta trenderna inom kontor är utvecklingen av mindre, flexibla 
lokaler som också är attraktiva, moderna mötesplatser – så kall-
lade kontorsklubbar eller coworking-koncept. Drivkrafter är 
både den digitala utvecklingen och förändrade värderingar i 
arbetslivet. Ny teknik gör behovet av fasta arbetsplatser och 
personliga möten mindre tack vare allt bättre digitala mötes-
plattformar och ständig uppkoppling. Koncepten ger kunderna 
en möjlighet att sitta på en mindre yta och vara en del av krea-
tiva sammanhang med andra typer av verksamheter. 

Kungsledens första svar på denna trend är kontors- och mötes-
platsen B26 i Västerås. Konceptet, som redan rönt stort 
intresse, präglas av kreativitet, effektivitet och arbetsglädje och 
kommer bland annat att omfatta kontorsplatser, coworking 
med gemensam lounge, takterrass, restaurang & café samt kon-
ferensrum. Företag och frilansare kan i anslutning till dessa 
boka fasta eller flexibla arbetsplatser. 

ARBETE FÖR BÄTTRE KUNDRELATIONER
Kungsleden gör varje år en nöjd-kund-undersökning vars 
resultat ligger till grund för de insatser som prioriteras kom-
mande år. Ambitionen på lång sikt är att ha branschens mest 
nöjda kunder. Resultatet för 2017 blev ett nöjd-kund-index på 
72, en ökning med 2 enheter jämfört med föregående år. Resul-
tatet är en enhet lägre än branschsnittet och målet för 2018 är 
att vara i nivå med branschen. Vi arbetar kontinuerligt med att 
förbättra våra kundrelationer, bland annat genom ökad dialog 
och snabb återkoppling. Högt prioriterat är också att förbättra 
processen för felanmälan, aktivt bidra till områdenas utveck-
ling samt skapa mötesplatser i klustren. Att finnas nära hyres-
gästerna är prioriterat och vi har lokalkontor på nio platser.

HÅLLBARHET – ETT GEMENSAMT INTRESSE
Våra hyresgäster blir alltmer intresserade av hållbarhetsfrågor 
vilket ligger väl i linje med våra egna ambitioner. Allt fler 
tecknar gärna gröna hyresavtal. De resvaneundersökningar vi 
genomförde under 2017 i Kista City och Stockholm City Öst 
visar att hyresgästerna efterfrågar goda förutsättningar för 
cykelpendling och kollektivtrafik. I Östersund har hyresgästens 
engagemang bidragit till att vi kan installera Jämtlands största 
solcellsanläggning.

VÅRA KUNDER OCH HYRESGÄSTER – NYCKELINTRESSENTER MED HÖGA KRAV

HYRESGÄSTER PER BRANSCH 2017

 Service & tjänster, 16%
 Parti- & provisionshandel, 15%
 Livsmedel, 9% 
 Detaljhandel, 8%
 Utbildning, 8%
 Offentlig förvaltning, 7%
 Fastighet och bygg, 7%
 Tillverkning , 6%
 Vård och omsorg, 6%
 Kultur, 3%
 Övrigt, 15%

Kungsledens hyresgäster är allt från internationella storföretag  
till offentliga verksamheter och unga spjutspetsföretag inom en 
mängd olika branscher. De största branscherna är service & tjänster 
(16 procent) och parti- & provisionshandel (15 procent), men även 
en stor mängd andra branscher finns representerade och sprid-
ningen är stor.  

10 STÖRSTA HYRESGÄSTERNA 31 DECEMBER 2017 

Hyresgäst Hyresvärde, Mkr

ABB 268

Bring Frigoscandia 55

Biz Apartments 38

Försvarsmakten 37

ICA 36

Västerås kommun 33

Sveriges Television 24

Westinghouse Electric 24

Tullverket 22

Artexis Nordic 21

Totalt 10 största 558

Övriga 1 676

Totalt Kungsleden 2 234

”Det är viktigt att vara närvarande, 
tillgänglig och lyhörd. Jag vill förstå 
hyresgästerna och hitta lösningar som 
blir bra för alla parter.”
EVA-LOTTA SVENSSON, MARKNADSOMRÅDESCHEF
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ÅLDERSFÖRDELNING, %KÖNSFÖRDELNING 
KUNGSLEDEN, %

 Kvinnor, 53%
 Män, 47% 

 <30 år, 9%
 30–39 år, 23%
 40–49 år, 38%
 >50 år, 30%

MEDARBETARE – EFFEKTIVA OCH MOTIVERADE 

Kungsledens medarbetarvision är att bolaget till 2020 ska vara 
den mest attraktiva arbetsplatsen med en effektiv organisation 
och motiverade medarbetare som skapar goda resultat. Det är 
viktigt för att vi ska kunna attrahera, rekrytera och behålla de 
kompetenta medarbetare som behövs för verksamheten. Före-
tagskulturen baseras på professionalism, omtanke och glädje. 
Under 2017 instiftades utmärkelsen ”Årets kulturbärare” som 
delas ut årligen till en medarbetare som särskilt utmärker sig 
som en förebild.

På Kungsleden jobbade i slutet av 2017 110 personer inom 
allt från fastighetsdrift och uthyrning till transaktioner och 
projektutveckling. Hos oss fattas många beslut långt ut i orga-
nisationen vilket gör att det finns stora möjligheter för medar-
betarna att vara med och påverka sitt jobb. Både Kungsleden 
som bolag och den marknad vi verkar på genomgår snabba och 
omfattande förändringar, vilket ställer stora krav på flexibilitet. 
Arbetet på Kungsleden är i ständig utveckling och hos oss 
finns alltid mycket nytt att lära. Medarbetarutveckling är prio-
riterat och diskuteras årligen i ett utvecklingssamtal mellan 
medarbetare och närmaste chef. 

HR-CHEF LEDER ARBETET
Under året anställdes en chef för Human Resources för att 
intensifiera arbetet med medarbetarfrågor. Beslut fattades där-
med också om att ta fram en medarbetarstrategi. Aktiviteter 
kopplade till strategin börjar genomföras 2018, men redan 
under 2017 togs viktiga steg. Implementeringen av värdegrun-
den har fortsatt och hela verksamheten och alla processer 
genomsyras av denna. Genom en ledarkonferens och ett nystar-
tat ledarforum säkerställs chefernas förmåga att leda i linje med 
värdegrunden. Våra ledare ska bidra till ett klimat som är 
öppet för ifrågasättande och som driver innovation, samtidigt 
som förväntningarna på medarbetarna är tydliga.

MÅNGFALD SKAPAR MÖJLIGHETER
För att möta och förstå våra hyresgäster vill Kungsleden ha en 
medarbetarstyrka som speglar samhället. När det gäller köns-
fördelning är vi i princip i mål. Totalt är vi 53 procent kvinnor 
och 47 procent män. I ledningsgruppen är kvinnorna något fler 
än männen och i förvaltningen är männen något fler än kvin-
norna. Spridningen i ålder har blivit allt bättre på senare år 
med 23 procent 30–39-åringar och 38 procent som är mellan 
40 och 49 år. Andra mångfaldsaspekter kräver däremot insatser. 

Ett traineeprogram bidrar till att få in yngre arbetskraft och 
öka andelen högskoleutbildade och genom Jobbsprånget ger  
vi nyanlända en chans att komma in i arbetslivet. Vidare har 
rekryteringsprocessen genomgått en översyn för att säkerställa 
fortsatt arbete för jämställdhet och mångfald. 

ARBETSMILJÖ SOM FRÄMJAR UTVECKLING
Arbetsmiljön för våra medarbetare ska vara trygg, hälsosam och 
ge goda möjligheter till vidareutveckling. Bolaget värnar om 
de anställda, uppmuntrar till en hälsosam livsstil och har en 
privatvårdsförsäkring för alla medarbetare som vid behov 
erbjuder personlig vägledning, samtalsterapi, eftervård och 
rehabilitering. Genom en årlig medarbetarundersökning iden-
tifieras områden med förbättringspotential som ger input till 
styrningen inom hälsa och säkerhet.

ÖKAD ARBETSGLÄDJE
Årets medarbetarundersökning hade som tidigare år ett högt 
deltagande och nöjd-medarbetar-index (NMI) hamnade på  
4,2 vilket var samma som föregående år medan arbetsglädje-
index ökade något till 73 procent. Områdena mål, arbetsmiljö 
och ny på jobbet fick bäst resultat. Vi har fortsatt vissa utma-
ningar med hälsa, stress och organisatorisk effektivitet, vilket 
till viss del är hänförligt till den förändringsresa som bolaget 
genomgår. Resultatet har presenterats och diskuterats avdel-
ningsvis, chefsvis samt gemensamt i hela bolaget för att planera 
åtgärder för 2018. 

Ledningsgruppen hade en dagskonferens med fokus på resul-
tatet och ett utvecklingsarbete kring interna processer bedrivs 
också. Kungsleden har som resten av branschen känt av en hög 
personalomsättning under året, vilket gör att insatser för att 
behålla och attrahera rätt medarbetare fortsätter att vara en  
viktig del av medarbetarstrategin framöver.

KÖNSFÖRDELNING 
LEDNINGSGRUPP, %

 Kvinnor, 66%
 Män, 34% 

ANSTÄLLNINGSTID, %

 <1 år, 9%
 1–3 år, 42%
 >4 år, 49%

”På Kungsleden är det högt  
i tak och väldigt bra samarbete 
mellan de olika teamen.”
EMMA SJÖBERG, MARKNADSANSVARIG & PROJEKTLEDARE



7KUNGSLEDEN HÅLLBARHETSRAPPORT 2017

”Praktiken var värdefull för mig på många sätt. Jag har fått 
bättre förståelse för hur det fungerar på svenska arbets-
platser, blivit bättre på svenska och även utvecklats pro-
fessionellt. Dessutom har jag fått ett professionellt nätverk 
och nya vänner”, säger Manhal Naddour.

Hållbarhetschefen Maria Sandell var handledare, vilket 
gav Manhal nya insikter. 

”Det var väldigt intressant att få lära sig om hållbarhets-
arbete. Tyvärr jobbar inte många företag med det i Syrien. 
Jag har blivit medveten om betydelsen av hållbarhetsfrå-
gor, hur det påverkar verksamheten på ett positivt sätt och 
att det i förlängningen leder till ett bättre samhälle.”

Manhal delar med sig av tips till andra praktikanter och 
arbetsgivare som deltar i Jobbsprånget: 

”Till praktikanter vill jag säga att de ska ta till vara på 
tiden som praktikant och även fokusera på att skapa bra 
relationer. Praktik genom jobbsprånget är en bra möjlighet 
eftersom det är ett välstrukturerat program och man kan 
få bra stöd. Ett råd till arbetsgivare är att vara öppen och 
tydlig med förväntningar och att ha bra dialog under hela 
praktikperioden. För mig var det mest utmanande att för-
stå den svenska arbetskulturen och traditionerna, så jag 
tycker det är värdefullt att ha med uppgifter som handlar 
om detta i praktiken.” 

Manhal Naddour, som kom till Sverige från 
Syrien 2015, praktiserade på Kungsleden 

under 2017. Praktiken var en del av Kungsle-
dens samarbete med Jobbsprånget som drivs 
av Kungliga  Ingenjörsvetenskapsakademin 

(IVA) med syfte att påskynda introduktionen 
till det  svenska arbetslivet för nyanlända 

akademiker.

”Jag har blivit medveten  
om hur hållbarhetsfrågor  
kan påverka verksamheten  
på ett positivt sätt.”

PRAKTIK FÖR  
ÖKAD MÅNGFALD
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MILJÖ – ALLT HÖGRE KRAV FRÅN HYRESGÄSTERNA
Kungsledens fastigheter och kluster ska utvecklas och förvaltas 
på ett sätt som är hållbart över tid. Vi vill minska klimatav-
tryck och sänka driftkostnader samtidigt som vi är en attraktiv 
hyresvärd som möter kundernas behov och önskemål.

Våra hyresgäster ställer allt högre krav och har bidragit till 
att vi antagit en ambitiös hållbarhetsstrategi som omfattar att: 
•  aktivt verka för att minska resursanvändning och negativ 

miljöpåverkan. 
•  ta ansvar för människor och närmiljöer genom att vara en 

stark förändringskraft som samverkar med hyresgäster, kom-
muner och andra lokala intressenter.

•  genom bland annat investeringar i ny teknik, löpande analys 
och injustering av befintlig utrustning samt satsning på  
solcellsanläggningar minska energianvändningen med 20 
procent mellan 2014 och 2020. 

•  hållbarhetsfrågor är en integrerad del av hela verksamheten – 
exempelvis har alla utvecklingsprojekt ett särskilt hållbarhets-
program där målen och kravbilden för projektet preciseras.

•  i samverkan med våra hyresgäster införa gröna hyresavtal 
med gemensamma åtaganden för att minska klimatpåverkan. 
Målet för 2017 var 50 gröna hyresavtal och utfallet blev 61. 

•  miljöcertifiera våra fastigheter, främst genom den internatio-
nellt vedertagna standarden LEED. Målet är att 50 procent 
av fastighetsvärdet ska vara certifierat 2020. 

SÄKERHET – RISKFYLLDA ARBETSMILJÖER I FOKUS
Vi arbetar proaktivt med säkerheten i och kring fastigheterna 
för att kunna erbjuda trygga och hälsosamma arbetsmiljöer för 
såväl hyresgäster och medarbetare som för entreprenörer på 
byggarbetsplatser. 

I takt med att vi driver allt fler utvecklingsprojekt får vi 
också ansvar för fler riskfyllda arbetsmiljöer i form av bygg-
arbetsplatser. Därför har vi ökat fokus på arbetsmiljöfrågor för 
att minimera tillbud och olyckor.  På alla byggarbetsplatser  
ska självklart tillämplig lagstiftning och säkerhetsrutiner  
följas. Genom arbetsplatsbesök sker kontroller och utvärdering 
av eventuella förbättringsbehov. 

MÅNGFALD – EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER
Genom att ha en inkluderande företagskultur som grundas i 
alla människors lika värde och som tar avstånd från all form av 
diskriminering eller kränkande särbehandling skapar vi förut-
sättningar för att var och en ska kunna bidra med sin fulla 
potential. Kungsleden vill spegla samhällets mångfald och 
genom detta skapa möjligheter, såväl i mötet med kunder och 
medarbetare som i utvecklingen av affären. 

När det gäller könsfördelning har vi kommit långt och är  
i stort sett i mål. Åldersfördelningen har också förbättrats  
de senaste åren då vi fått in många yngre medarbetare. Våra 
insatser riktas nu främst mot att öka den etniska mångfalden. 
Under 2017 har rekryteringsprocessen setts över med fokus  
på mångfald. 

AFFÄRSETIK – HÖGA KRAV I ALLA LED
Kungsleden har höga affärsetiska krav och en professionell  
företagskultur med marknadsmässiga och transparanta villkor. 
Det gynnar både lönsamheten och varumärket. Vi involverar 
såväl medarbetare som kunder och leverantörer i våra ambitioner 
att hålla en mycket hög etisk nivå. Medarbetarna arbetar i 
enlighet med överenskomna riktlinjer och för leverantörer har 
vi en särskild uppförandekod som ingår som avtalsbilaga vid 
större inköp. 

Leverantörerna betraktas som en förlängning av vår egen 
verksamhet – hållbara och kostnadseffektiva leverantörskedjor 
är en förutsättning för att vi gemensamt ska bidra till en håll-
bar utveckling. I relationen till leverantörer och vid inköp är 
det särskilt viktigt att säkerställa frånvaro av korruption och 
mutor, att främja sund konkurrens samt att borga för goda 
arbetsvillkor. Efterlevnaden följs löpande upp via revisioner.

Värdegrunden om professionalism, omtanke och glädje är 
viktig för att detta ska uppfyllas. Vi är professionella inom våra 
kompetensområden och visar varandra respekt. Vi tar avstånd 
från alla former av korruption och tar inte emot eller erbjuder, 
utlovar eller lämnar otillbörliga förmåner.

LÅNGSIKTIGA RELATIONER FÖR 
EN HÅLLBAR VERKSAMHET

Hållbarhet genomsyrar hela Kungsleden och är en naturlig del av vår affärsmodell.  
Det är en självklarhet och en framgångsfaktor. Genom ett ambitiöst och genomtänkt  

hållbarhetsarbete skapar vi långsiktiga hyresgästrelationer, attraherar och behåller  
medarbetare, stärker och skyddar varumärket samt ökar lönsamheten.

Kungsledens kontor på Warfvinges väg i Stockholm certifierades 
enligt LEED Platinum Interior Design under 2017.
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JÄMTLANDS 
STÖRSTA  

SOLCELLS- 
ANLÄGGNING

734 solpaneler som ska producera över  
160 000 kWh per år. Det installerar  

Kungsleden på fastigheten Karlslund 5:2  
i Östersund. Anläggningen blir den största  

i sitt slag i Jämtland och är väsentligt  
större än Kungsledens tidigare  

solcellsanläggningar.

”Solceller blir verkligen alltmer intressant nu när priserna 
på anläggningarna sjunker alltmer”, säger Maria Sandell, 
hållbarhetschef på Kungsleden. ”En viktig anledning till  
att vi kan göra den här satsningen är också det stora  
engagemanget och intresset från både hyresgästerna i 
fastigheten och vår tekniska förvaltare Magnus Duveskog.” 

Det stora, platta, oskuggade taket på fastigheten passar 
perfekt för solpaneler och effekten som genereras mot
svarar uppvärmningen av över tio genomsnittliga villor. 

Ett flertal andra solcellsprojekt pågår eller planeras för 
2018 i Skåne, Göteborg och Stockholm.

FAKTA SOLCELLSANLÄGGNINGEN I ÖSTERSUND
Typ av paneler: Monakristallin 

Antal: 734
Beräknad årsproduktion: 163 773 kWh

Takyta: 1 200 kvm
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MILJÖ
ENERGI OCH UTSLÄPP
Kungsleden har som ambition att successivt minska verksam-
hetens energianvändning och utsläpp.

Det långsiktiga målet är att minska energianvändningen 
med 20 procent mellan 2014 och 2020, det vill säga 3 procent 
per år. I jämförbart bestånd med klimatkorrigerade värden har 
energianvändningen minskat med 5,9 procent under 2017. 

De energibesparingsåtgärder som genomfördes 2017 har lett 
till minskade energikostnader med cirka 8,8 Mkr. Därutöver 
har injusteringar av befintlig utrustning bidragit till energi-
besparingar under året som totalt medfört besparingar om  
cirka 13 Mkr.

För att minska utsläpp använder Kungsleden ursprungs-
märkt el från vattenkraft. Oljepannor för uppvärmning före-
kommer endast i ett fåtal fastigheter som planeras att byggas 
om eller rivas.

En solcellsanläggning har byggts på en fastighet i Östersund, 
se fg sidan 9. Dessutom har en mindre solcellsanläggning som 
kombineras med solavskärmning installerats på Tynnered  
1:13 i Göteborg.

MILJÖCERTIFIERING OCH GRÖNA HYRESAVTAL 
Arbetet med att miljöcertifiera fastigheter i beståndet har fort-
gått och vid utgången av 2017 var 10 procent av det totala 
fastighetsvärdet miljöcertifierat. Under året antogs en ny certi-
fieringsstrategi och ett mål om att hälften av beståndet (baserat 
på bokfört värde) ska vara miljömärkt enligt den internationellt 
ansedda certifieringen LEED före utgången av 2020. Alla fast-
igheter ska vara certifierade före utgången av 2025. Valet av 
LEED för miljömärkning skapar bra förutsättningar för inter-
nationella jämförelser och gröna obligationer.

Kungsledens huvudkontor i fastigheten Lustgården 12 fick 
under året certifiering enligt LEED Platinum. Därtill skickades 

underlag för certifiering av fastig heterna Reykjavik 2 och  
Borgafjord 5 i Kista in före årsskiftet. Besked om certifiering 
av dessa fastigheter väntas under första kvartalet 2018. Under 
året certifierades även fastigheten Gårda 19:10 enligt standarden 
Miljöbyggnad, Borgarfjord 5, Torsnäs 1 och Färöarna 3 certifie-
rades enligt GreenBuilding 

Ett gott samarbete med hyresgästerna är viktigt för att 
uppnå miljömålen. Därför har Kungsleden infört mål för gröna 
hyresavtal som innehåller åtaganden för minskad miljöpåver-
kan för både hyresvärd och hyresgäst. För 2017 var målet att 
teckna minst 50 nya gröna hyresavtal. Gensvaret från hyres-
gästerna var positivt och utfallet blev 61 nya gröna hyresavtal. 
Hela förvaltningsorganisationen har också gått en kurs om 
gröna hyresavtal under året.

HÅLLBARHET I UTVECKLINGSPROJEKT
Under året har vi infört rutiner för att fånga upp hållbarhets-
frågor i både klusterutveckling och utvecklingsprojekt. En 
workshop har hållits i alla kluster för att planera för utveck-
lingen av respektive område. Som ett resultat av detta har alla 
kluster identifierat vilka fokusområden och aktiviteter inom 
hållbarhet som är prioriterade under de närmaste åren. 

Kista City profilerar sig exempelvis inom miljö och mångfald 
medan Stockholm City Öst och Danderyd Kontor profilerar sig 
inom hälsa. Klustren har konkreta aktivitetsplaner som om - 

ENERGIBESPARINGSÅTGÄRDER

8,8 -5,9%
MKR I MINSKADE  

ENERGIKOSTNADER 2017
MINSKAD ENERGI- 

FÖRBRUKNING 2017

I JÄMFÖRBART BESTÅND

ENERGIFÖRBRUKNING VÄXTHUSGAS UTSLÄPP, 2017

220,000
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MWh

20172016

-5.9%

 Fjärrvärme, 88%
 Elförbrukning, 6,4% 
 Fjärrkyla, 4,9% 
 Eldningsolja, 0,6%
 Gas, 0,1%

Utsläppen har totalt minskat från 9,7kg/kvm till 6,9 kg/kvm  
under 2017. 

HÅLLBARHET – AKTIVITETER 
OCH UTFALL

Aktivitetsnivån inom hållbarhet ökade under 2017 i linje med strategin  
att hållbarhetsaspekter ska genomsyra hela verksamheten.
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fattar åtgärder som införande av cykelrum och cykelverkstad, 
utökning av antalet laddstationer för elbilar och elcyklar, full-
följande av miljöcertifieringar med mera.

Hållbarhet har också integrerats i processen för utvecklings-
projekten och ett hållbarhetsprogram upprättas för samtliga 
utvecklingsprojekt där målen och kravbilden för projektet  
preciseras. Hållbarhetschefen deltar också löpande i projekten 
för att tillse att projekten uppnår kraven i det beslutade  
hållbarhetsprogrammet.

I Stockholm City Öst och Kista City har resvaneundersök-
ningar genomförts under året. Syftet var både att ta reda på hur 
resvanorna ser ut och vilka förbättringar som skulle kunna 
göras för att öka trivseln i området. Undersökningarna visade 
att det är stor skillnad på resvanor mellan olika fastigheter i 
samma område och att närheten till kollektivtrafik inte alltid 
tycks styra mot hög andel kollektiva resor. Önskemål om fler 
laddstationer för elbilar och elcyklar samt fler cykelställ och 
cykelrum framfördes och detta har redan börjat implementeras.

SÄKERHET
FLER BYGGARBETSPLATSER KRÄVER MER
Säkerhetsfrågorna blir mer komplexa och viktiga i takt med  
att vi får ansvar för fler byggarbetsplatser i samband med 
utvecklingsprojekt. Under 2017 genomfördes 16 revisioner  
och arbetsplatsbesök på byggarbetsplatser. Syftet var att följa 
upp rutiner, policyer och lagefterlevnad. Besöken hanterade 
främst säkerhet, affärsetik och arbetsrättsliga förhållanden. 
Revisionerna ledde bland annat till nya rutiner för att säker-
ställa att uppförandekoden biläggs alla avtal med entreprenörer 
samt initiativ för att förbättra säkerheten på arbetsplatserna. 
Revisoner kommer att fortsätta genomföras under 2018. 

Varje kvartal genomförs även kampanjer för att påminna  
om säkerhetsarbetet kring exempelvis snörasskydd, halk-
säkerhet och taksäkerhet.

AFFÄRSETIK
Kungsleden har ett etiskt råd som hanterar frågor och incidenter 
om affärsetiska frågeställningar och risker för oönskat agerande. 
Under 2017 har de interna utbildningsinsatser om relations-
främjande insatser, jäv och bisysslor som påbörjades 2016  
fortskridit.

I anslutning till medarbetarsamtalen har medarbetarnas 
bisysslor kartlagts för att bland annat minska risken för jäv.

Inga fall av korruption har uppdagats under året, däremot ett 
antal fall av beteenden i strid med företagets värderingar på 
individnivå. Dessa har hanterats i enlighet med interna rutiner.

Medarbetarna har åtagit sig att följa riktlinjer och policies 
och har tillgång till en visselblåsarfunktion för anonym rappor-
tering av misstänkta avvikelser. (Se sidan 3 för lista över gäl-
lande policydokument.) Rapportering kan ske via e-post eller 
brev. Sex informationsmöten om uppförandekoden har hållits 
under året, varav två med hyresgäster och fyra med medarbetare.

Kungsleden betraktar sina leverantörer som en förlängning 
av vår egen verksamhet. Varje leverantör ska signera Kungs-
ledens uppförandekod för leverantörer innan de accepteras som 
leverantör till företaget.

I samband med att koden togs fram 2016 presenterades  
den för över 150 leverantörer och i samband med dessa träffar 
diskuterades även Kungsledens värdegrund och riktlinjer för 
relationsfrämjande åtgärder samt arbetsmiljöplaner, elektroniskt 
register över personal på byggarbetsplatserna och ordnings-  
och skyddsregler på Kungsledens arbetsplatser. 

Under 2018 kommer leverantörsträffar med fokus på upp-
förandekod och affärsetik att anordnas på liknande vis som 
2016.

SOCIALT ANSVAR
Kungsleden tar ansvar för närmiljö och människor genom att 
arbeta aktivt med förvaltningen av fastigheterna och samverka 
med hyresgäster, kommuner och andra lokala intressenter.  
Det genererar attraktiva områden.

Vår målsättning är att aktivt bidra till ett tryggare och mer 
inkluderande samhälle. Sedan 2010 är Kungsleden därför 
huvudsponsor till Fryshuset. Kungsleden bidrar bland annat 
till initiativet Sveriges ungdomsentreprenör som inspirerar, 
stöttar och driver unga att förverkliga sina drömmar. 

GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Vi ser tydliga kopplingar till vårt arbete och FN:s globala mål 
för en hållbar utveckling och har därför kartlagt vår verksam-
het kopplat till målen.

Kartläggningen genomfördes i ett flertal kreativa arbets-
möten i samarbete med en extern konsult, koordinerat av 
Kungsledens hållbarhetschef Maria Sandell. De mål som 
bedömdes som mest relevanta för Kungsleden var Jämställdhet, 
Hållbar energi för alla, Minskad ojämlikhet samt Hållbara  
städer och samhällen.

KUNGSLEDEN OCH GLOBALA MÅLEN  
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET 
Kungsleden bidrar till jämställdhet genom att 
vara ett föredöme för svenskt näringsliv och 
fortsätta arbeta proaktivt för att kvinnor och 
män ska ges lika möjlighet till arbete och karriär. 
Kungsleden är i stort sett helt jämställt på  
ledande nivåer i bolaget. 

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Kungsleden kan genom justering av befintlig  
teknik och investeringar i energieffektiva an-
läggningar minska energianvändningen i fastig-
heterna. Kungsleden kan köpa förnybar energi 
till fastighetsbeståndet för att gynna omställ-
ningen av energimixen till mer förnybar energi 
samt bidra med lokal egenproducerad energi. 

MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET 
Genom att aktivt arbeta med levande stadsrum där spontana  
möten mellan människor oavsett bakgrund kan ske möjliggör  
Kungsleden möten som bidrar till minskad ojämlikhet. Kungsleden arbetar  
även aktivt med en öppen företagskultur som är inkluderande och skapar  
förutsättningar för människor i utanförskap att komma in på arbetsmarknaden. 

MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 
Kungsleden som stor och långsiktig fastighetsägare har 
möjlighet att påverka kollektivtrafik i närheten av ägda 
fastigheter. Kungsleden har även möjlighet att verka för 
planering, inkludering, resurseffektivitet och anpassning 
till klimatförändringar i sina kluster.  
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Riskkategori och definition Hantering

MILJÖ
Risk för föroreningar i mark, vilket ger saneringskostnader, 
främst i samband med exploatering då användningen av fastig-
heten förändras. Därutöver kan extrema väderhändelser och kli-
matförändringar leda till risk för skador på fastigheterna.

Kungsleden har kategoriserat samtliga fastigheter efter risken för 
markföroreningar och vidtar proaktiva åtgärder. I samband med för-
värv kartläggs risker för markföroreningar, miljöskadligt byggmaterial 
och klimatrisker. Klimatförändringar hanteras genom att löpande för-
bättra underhåll.

AFFÄRSETIK OCH SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
Risk att oegentligheter begås mot Kungsleden av anställd per-
sonal eller leverantörer som kan skada bolagets ekonomi, varu-
märke och anställdas välbefinnande.

Internt styrs Kungsledens arbete av policies och riktlinjer. Externt  
styrs arbetet via en Uppförandekod för leverantörer. Därutöver arbetar 
Kungsleden aktivt med såväl intern som extern information kring det 
affärsetiska arbetet. Kungsleden har ett internt etiskt råd som hanterar 
eventuella incidenter.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Kungsleden har en stor mängd leverantörer och i stora projekt 
deltar många aktörer. I samband med att leverantörskedjorna  
blir svåra att överblicka finns risk att aktiviteter strider mot 
Kungsledens värderingar.

Kungsleden har en tydlig Uppförandekod för leverantörer och  
leverantörerna informeras om vikten av att de agerar i enlighet med
Kungsledens värdegrund; professionalism, omtanke och glädje.

ANSVARSFULL RISKHANTERING
Kungsleden är som alla verksamheter utsatt för risker av olika karaktär. Vissa risker kan 

vi minimera genom gedigen och genomtänkt analys och därtill kopplade aktiviteter. 
Andra risker – som den makroekonomiska utvecklingen och prisutvecklingen på fastig-

hetsmarknaden i stort – kan vi inte påverka, men däremot vara väl förberedda på och 
genom rätt strategi minska vår känslighet för. Kungsleden har en strukturerad process 
för riskhantering med bidrag från alla delar av verksamheten. Styrelsen har det över-
gripande ansvaret för riskhanteringen och har delegerat det operativa ansvaret till vd. 

Nedan presenteras Kungsledens viktigaste risker inom Hållbarhet och hur dessa hanteras.
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Inga särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättande av denna hållbarhetsrapport. Den bygger dock på samma utgångspunkter 
som den hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative) som Kungsleden samtidigt avger i årsredovisnings
dokumentet för 2017.
 
Den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt årsredovisningslagen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 23 mars 2018.
 
Stockholm den 23 mars 2018

Styrelsen i Kungsleden

STYRELSENS AVGIVANDE

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Kungsleden AB (publ), org.nr 5565451217 

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovis
ningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. 
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 26 mars 2018

Ernst & Young AB

Ingemar Rindstig Jonas Svensson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE




