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2015 I KORTHET

GODKÄND MILJÖREVISION
Miljörevisionen i december godkän-
des och Klövern är miljödiplomerade 
i ytterligare ett år. 

73%
NÖJD MEDARBETAR INDEX
Nöjdare medarbetare på Klövern, 
NMI ökade till 73 procent.

MINSKAD STRESS
Hälsoundersökningen 

visade på en minsk-
ning i upplevd stress 

med 9 procentenheter.

14%
MINSKAD VÄRMEFÖRBRUKNING
Målet att minska värmeförbrukningen 
med minst 12 procent under treårs-
perioden 2013–2015  uppnåddes med 
god marginal.

65%
GOD LÖNSAMHET
Målsättningen om en 
överskottsgrad på minst 
65 procent uppnåddes. 

2,6
HÖG RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Räntetäckningsgraden förbättrades 
ytterligare och överträffade den upp-
justerade målsättningen om minst 2,0.



VD-ORD

2015 var ett viktigt år för utvecklingen inom hållbarhet både ur ett globalt perspektiv och för Klövern 
som bolag. I årets hållbarhetsredovisning har vi tagit ytterligare steg i riktning mot att fullt ut 
rapportera enligt de riktlinjer från Global Reporting Initiative som går under benämningen G4.  
Vi uppnådde våra viktigaste hållbarhetsmål för 2015, bland annat inom energieffektivisering,  
och har satt nya ambitiösa målsättningar för framtiden.

På global basis tog arbetet med hållbarhetsfrågor stora steg 
framåt under 2015. Jag tänker bland annat på de ambitiösa 
målen för hållbar utveckling som FN antog under hösten, 
men ännu mer på det avtal som därefter undertecknades på 
klimatmötet COP21 i Paris. Även om man kunde ha önskat 
sig mer konkreta åtaganden från respektive land för hur 
målsättningen att begränsa den globala temperaturökningen 
till väl under 2 grader ska uppnås, bör ändå avtalet ses som 
en stor framgång. Att så gott som samtliga världens länder 
skriver på ett rättsligt bindande klimatavtal skickar en tydlig 
signal om att intensivt hållbarhetsarbete är här för att stanna.

På Klövern arbetar vi sedan länge på bred front med 
hållbarhetsfrågor, inte bara inom miljöområdet utan även vad 
det gäller sociala aspekter och ekonomi. För oss är inte håll-
barhet en kostnad utan ett sätt att förbättra de ekonomiska 
förutsättningarna för bolaget. God ekonomisk utveckling 
skapar möjligheter att göra ytterligare investeringar inom 
hållbarhet, vilka i sin tur kan befrämja Klöverns ekonomiska 

utveckling i en god cirkel. Lyckas vi med det blir alla våra 
intressenter – hyresgäster, anställda, leverantörer, aktieägare 
med flera – vinnare.

Klöverns ekonomiska utveckling var stark under 2015 i 
form av en ökning av förvaltningsresultatet med 32 procent 
och en överskottsgrad som tangerade målsättningen på 65 
procent. Samtidigt höjde vi ambitionen ytterligare vad det 
gäller finansiell styrka. Målsättningen är nu att justerad 
 soliditet långsiktigt ska uppgå till 40 procent.

Inom miljöområdet kan jag med glädje konstatera att 
vi under 2015 klarade av att uppnå målsättningen om att 
minska värmeförbrukningen med minst 12 procent under 
treårsperioden t o m 2015, utfallet blev hela 14 procent. Vår 
bedömning är att Klövern nu uppnått en position som ett 
av de mest energieffektiva svenska fastighetsbolagen. Det 
är vi stolta över. Men med inställningen att det alltid finns 
utrymme för ytterligare förbättringar har vi nu satt ett nytt 
mål om att minska värmeförbrukningen med minst 6 procent 
under treårsperioden t o m 2018. Vi har kompletterat den 
målsättningen med ambitionen att även minska Klöverns 
eleffektbehov med minst 8 procent under samma tidsperiod.

Duktiga medarbetare är en förutsättning för att vi ska 
kunna ge den kundservice som Klöverns affärsidé innefattar, 
att med närhet och engagemang erbjuda effektiva lokaler i 
valda tillväxtregioner. Att vi lever upp till detta bekräftar den 
nyligen genomförda NKI-undersökningen. Det är positivt 
att målsättningen om en sjukfrånvaro under 3 procent åter-
igen uppnåddes och vi ser det som en indikation på att våra 
anställda trivs och att de förebyggande hälsoinsatser som 
erbjuds ger positivt resultat. En ännu mer konkret signal på 
god trivsel är att den medarbetarundersökning som gjordes 
under året återigen visade förbättrat resultat.

Jag ser med entusiasm fram emot vad vi kan åstadkomma 
inom hållbarhetsområdet under 2016. Vår ambition är att 
ligga i framkant av utvecklingen och det är genom fortsatt 
lyhördhet, kunskapsutveckling och kreativitet som vi på ett 
proaktivt sätt ska kunna leva upp till de önskemål som våra 
intressenter har.

Rutger Arnhult, VD 

’’Vår bedömning är att Klövern nu 
uppnått en position som ett av 
de mest energieffektiva svenska 
fastighetsbolagen.”
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NÄRHET

ENGAGEMANG

DRIVKRAFT
VI ARBETAR 
NÄRA VÅRA 

KUNDER OCH 
KOLLEGOR

VI TAR INITIATIV OCH 
EGET ANSVAR. VI GER 
VÅRA KUNDER OCH

KOLLEGOR LITE MER ÄN
DET FÖRVÄNTADE

VI ÄR KREATIVA, 
NYFIKNA OCH 
VÅGAR PROVA

KLÖVERNS VÄRDEGRUND

HÅLLBARHETSSTRATEGI OCH STYRNING

Klöverns hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i vår vision, affärsidé och våra värderingar. Vårt 
strategiska förhållningssätt gör det möjligt att hantera hållbarhetsrelaterade affärsrisker effektivt, 
samtidigt som vi drar nytta av de möjligheter som ges. Vårt varumärke ska inge långsiktig trygghet 
för såväl aktieägare och kunder som medarbetare och övriga intressenter.

Begreppet hållbarhet ska genomsyra allt arbete inom bolaget. 
Tydliga ramar klargör våra värderingar och vägleder i arbetet. 

Processen tar sin början i högsta ledningen; Klöverns 
styrelse fastställer årligen hållbarhetspolicyn och mål för 
hållbarhetsarbetet. Ledningen har också utsett en ansvarig 
för hållbarhetsarbetet, som utöver strategiskt arbete även 
fungerar som stöd till organisationen i hållbarhetsfrågor.

Vision
KLÖVERN SKAPAR MILJÖER FÖR FRAMTIDENS 

FÖRETAGANDE. 

Vi är delaktiga i skapandet av inre och yttre miljöer som 
på ett positivt sätt bidrar till att företag utvecklas.

Affärsidé
KLÖVERN SKA MED NÄRHET OCH ENGAGEMANG 

ERBJUDA KUNDEN EFFEKTIVA LOKALER I VALDA 

TILLVÄXTREGIONER. 

Vår affärsidé ligger till grund för vår hållbarhetsambition 
och värdegrund.

Motto
VAR DAG UNDERLÄTTA KUNDENS VARDAG.

Vi finns nära våra kunder vilket vi tror ökar kundnöjd-
heten och därmed ett hållbart samarbete.

HÅLLBARHETSPOLICY

Klöverns hållbarhetspolicy utgår från den väsentlighets-
analys som genomfördes 2014 och som vi fortfarande anser  
är högst relevant.

Hållbar utveckling för Klövern är att ta ansvar för de 
långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten 
av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar i affärs-
verksamhet.

Det innebär bland annat:

 > Att uppfylla eller överträffa lagstiftning och myndighets-
krav inom miljö och arbetsmiljö.

 > Ansvar för att skapa fysiska miljöer som främjar tillväxt 
och därmed välstånd för ett hållbart samhälle.

 > En kontinuerlig dialog med intressenter.
 > Att hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete inom
 bolaget.

Klöverns hållbarhetspolicy omfattar även vår värdegrund 
samt uppförandekod. Klöverns värdegrund består i stort av 
tre delar, drivkraft, närhet och engagemang. Drivkraft står 
för kreativitet, nyfikenhet och att våga prova. Närhet står för 
Klöverns sätt att arbeta nära kunder och medarbetare på ett 
enkelt sätt och engagemang betyder att vi ger det lilla extra 
och bidrar till god stämning.

Uppförandekoden reglerar vårt förhållningssätt som 
affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör och stödjer 
FNs Global Compact principer. 

KLÖVERNS VÄRDEGRUND
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VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH INTRESSENTER

I hållbarhetsarbetet, genom ekonomiska, miljömässiga och 
sociala aspekter, är en nära relation till våra intressenter 
avgörande. Klöverns viktigaste intressentgrupper, som 
identifierats av hållbarhetsgruppen, är medarbetare, hyres-
gäster, aktieägare, styrelse, kreditgivare samt leverantörer 
och intresseorganisationer. Även potentiella och f.d. med-
arbetare samt potentiella hyresgäster har identifierats som 
viktiga grupper. Under 2014 genomfördes en omfattande 
intressentdialog som resulterade i en väsentlighetsanalys som 
vi fortsatt arbetar efter. 

Under 2015 har Klövern genomfört en medarbetar-
undersökning, NMI, med viktig input inom områden som 
samarbete, ledarskap, arbetsmiljö och jämställdhet. Vi har 
även genomfört en webbaserad hållbarhetsundersökning 
riktad till kunder, leverantörer och medarbetare som gett 
oss information om det som fungerar riktigt bra likväl som 
 viktig återkoppling på det vi kan förbättra. Intervjuer har 
sedan genomförts med ett urval av kunder och medarbetare 
för en djupare dialog. Genom att ha en kontinuerlig dialog 
och ett bra samarbete med våra intressenter är vi övertygade 
om att vi kan förbättra vårt hållbarhetsarbete på ett sätt som 
gynnar alla.

Utifrån redovisade mål för 2015 och ovan har vi tagit 
fram nya mål som avser 2016 och framåt.

HÅLLBARHETSMÅL 2016

Område Väsentliga aspekter  Mål

EKONOMI Lönsamhet och 
finansiell stabilitet

 > Den justerade soliditeten ska 
långsiktigt uppgå till 40 procent.

 > Överskottsgraden ska uppgå till 
minst 65 procent.

MILJÖ Miljösmart och  
energieffektiv

 > Värmeförbrukningen ska minska 
med minst 6 procent under 
2016–2018.

 > Eleffektbehovet ska minska med 
minst 8 procent under 2016–2018.

SOCIALT Attraktiv  
arbetsgivare

 > Personalomsättningen bör uppgå 
till cirka 10 procent per år.

Trygghet och etik  > Sjukfrånvaron ska understiga 
3 procent per år.

Klövern stödjer FN:s Global Compacts prin-
ciper. Förutom att följa lagstiftningen har vi 
därmed åtagit oss att efterleva och främja 
internationella konventioner och normer om 
skydd av mänskliga rättigheter, arbetsmiljö 
och arbetssätt, miljöhänsyn och antikor-
ruption. Med anledning av detta åtagande 
förväntar vi oss att våra leverantörer, kunder 
och medarbetare följer de riktlinjer som är 
grunden för FN:s Global Compact. 

Hyresgäster i fastigheten Malten 1 i Sollentuna.

KLÖVERN – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015
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’’För oss är inte hållbarhet 
en kostnad utan ett sätt att 
förbättra de ekonomiska 
förutsättningarna.” 
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VÄSENTLIGHETSANALYS

Ekonomi

1  Finansiell ställning

2  Tillväxt

3  Kundservice

Miljö

4  Energianvändning (el, värme, kyla)

5  Smarta energilösningar

6  Materialval

7  Avfallshantering

8  Förnybar energi (sol, vind, biogas)

9  Miljöcertifiering av byggnader

10  Gröna hyresavtal

11  Utsläpp till luft (koldioxid och växthusgaser)

12  Klimatkompensering för våra utsläpp
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Socialt
14  Mångfald och icke-diskriminering
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16  Säker arbetsmiljö

17  Förmåga att rekrytera och behålla talanger

18  Skapa nya arbetstillfällen
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EKONOMI

Klöverns övergripande ekonomiska mål är att generera god avkastning till aktieägarna. Att bolaget 
är lönsamt är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål inom kärnverksamheten men även 
inom hållbarhetsfrågorna. Som finansiellt stabil affärspartner inbringar vi trygghet för såväl kunder 
som leverantörer, samtidigt som en stark finansiell ställning är väsentlig för att behålla och attrahera 
kompetenta medarbetare. Ett ständigt arbete för att öka kundnöjdheten är också högt prioriterat.

UTVALDA HÅLLBARHETSMÅL 2015 – EKONOMI

Den justerade soliditeten ska långsiktigt uppgå till 40 procent¹.
Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,02.
Överskottsgraden ska uppgå till minst 65 procent. 

1) Under 2015 ersatte detta mål en tidigare målsättning om att soliditeten ska uppgå 
till minst 30 procent, vilket uppnåddes under 2015.

2) Under 2015 ersatte detta mål en tidigare målsättning om att räntetäcknings-
graden ska uppgå till minst 1,5.

LÖNSAMHET OCH FINANSIELL STABILITET

Lönsamhet är viktigt och skapar förutsättningar för att 
Klövern ska kunna fullfölja valda strategier och nå bolagets 
mål. Samma sak gäller förstås hållbarhetsmålen som är en 
integrerad del av övriga mål som styrelsen sätter upp för 
verksamheten – allt hänger ihop. Av Klöverns strategier och 
mål som presenteras i årsredovisningen framgår att bolaget 
ska ha en affärsmodell för tillväxt och generera god avkast-
ning på eget kapital. För att uppnå detta mål ska Klövern 
befästa och ytterligare stärka marknadspositionerna på de 
orter Klövern valt att verka på. Att själva finnas på plats med 
egna medarbetare är centralt för bolaget. 

Då världen kring Klövern hela tiden förändras innebär det 
också att vi kontinuerligt förändrar fastighetsportföljen 
genom köp, förädling och försäljning av fastigheter. Vi 
ska också förvalta fastighetsbeståndet med fokus på god 
kostnads effektivitet och hög uthyrningsgrad. Våra kundre-
lationer ska stärkas genom ett aktivt engagemang och hög 
servicegrad. 

Genom intressentdialogen kan det konstateras att det är 
viktigt att Klöverns finansiella mål upprätthålls. Det eko-
nomiska värde som Klövern tillskapar visar sig främst genom 
hyresintäkter där intressentdialogen pekar på att några av de 
viktigaste områdena för våra hyresgäster är energieffektiva 
lokaler med låg miljöpåverkan samt miljövänliga materialval. 
Detta är mycket viktigt för Klövern; utan nöjda kunder kan 
vi inte nå de mål vi sätter upp för nettoinflyttning och lön-
samhet. Lyfter man blicken något ska intäkterna inte bara ge 
utdelning till Klöverns aktieägare; även medarbetare, kreditgi-
vare, leverantörer och samhället ska få del i vårt skapade värde.

’’Allt vi gör på Klövern påverkar vårt 
varumärke och i arbetet med att utveckla 
och stärka varumärket är hållbarhetsarbetet 
en viktig pusselbit.”

CAMILLA JARL 
Marknadsansvarig, Klövern

KLÖVERN – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015
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EKONOMISKT RESULTAT 2015 2014

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 91 90

Driftöverskott, mkr 1 766 1 643

Överskottsgrad, % 65 65

Soliditet, justerad, % 35,8 35,9

Räntetäckningsgrad 2,6 2,0

Värdeförändring, fastigheter, % 4 4

DIREKT TILLSKAPAT VÄRDE, MKR 2015 2014

Intäkter 2 718 2 521

Värdeförändring, fastigheter 1 252 1 207

Värdeförändring, derivat 91 –565

Övrigt 155 –136

SUMMA DIREKT TILLSKAPAT VÄRDE 4 216 3 027

FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE, MKR 2015 2014

Leverantörer 711 645

Långivare 633 774

Ägare 604 445

Bokförd skatt 533 131

Samhället 201 197

Medarbetare 129 119

Behålls i verksamheten 1 405 716

SUMMA FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE 4 216 3 027

’’Det är intressant att flertalet banker nyfiket 
följer vår andel miljöcertifierade byggnader.”
JENS ANDERSSON 
Finanschef, Klövern 

HÅLLBAR BELYSNING OCH  
TRYGGA BESÖKARE 

Parkeringsgaraget i Globen Shopping har fått en 
energisnål och hållbar LED-belysning. Lamporna 
i garaget ger en väl upplyst och trygg garagemiljö. 
Drygt 120 trådlösa närvarosensorer är monterade. 
När ingen är i garaget är ljuset tänt till 10 procent. 
När en bilist kör in för att parkera tänds belysningen 
upp och när besökaren lämnar garaget dimmas den 
efter två minuter ner igen. 

Vi sänker på det viset energiförbrukningen med drygt 
50 procent och sparar 350 000 kWh per år. LED-
armaturernas långa livslängd gör att vi även kommer 
att sänka underhållskostnaderna. 

HUGIN OCH MUNIN

Klövern klättrade uppåt på 
rankingen när Hugin och 
Munin-priset delades ut under 
2015. Tävlingen, som anordnas 
av Fastighetsvärlden mäter 
bolagens totala marknadskommunikation.

De delmoment där Klövern placerades i topp tre 
var årsredovisning, IR/Snabbfakta, sociala medier, 
webbplats och mobil webbplats. Det är glädjande 
att den nya webbplats som Klövern lanserade 
under våren har fått bra respons i tävlingen.

Klövern placerade sig på sjätte plats av 25 bolag, 
en förbättring från en tiondeplats under 2014. 

Förändringar i fördelat ekonomiskt värde, jämfört med 2014, 
baseras i stort på att bokförd skatt ökat pga orealiserade 
värdeförändringar på derivat och fastigheter samt att utdel-
ningen till aktieägarna har blivit större bland annat till följd 
av ett utökat antal utestående preferensaktier. 

Leverantörskostnaderna har stigit som en konsekvens av ett 
växande fastighetsbestånd medan räntekostnaderna minskat 
pga sjunkande basräntor. Det ökade ekonomiska värde som 
behålls i verksamheten beror på ett kraftigt förbättrat resultat.

FÖRDELNING AV VÄRDE 
%

 Leverantörer 17
 Långivare 15
 Ägare 14
 Bokförd skatt 13
 Samhället 5
 Medarbetare 3
 Behålls i verksamheten 33

KLÖVERN – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015
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KUNDNÖJDHET

Klövern har sedan starten haft stort kundfokus och arbetat 
efter mottot att ”var dag underlätta kundens vardag.” Mottot 
genomsyrar hela organisationen och Klövern arbetar ständigt 
för att förbättra sin kundnöjdhet. Sedan 2012 har kund-
undersökningar genomförts enligt NKI-index, som ger ett 
strukturerat och väl mätbart resultat. 

Kundundersökningen som avser 2015 visar på att kun-
derna är särskilt nöjda med Klöverns personal som håller en 
hög servicenivå och infriar sina löften. Glädjande visar siff-
rorna i undersökningen att kundnöjdheten fortsatt förbättrats 
genom de undersökningar som gjorts. Klöverns kundnöjdhet 
uppgick vid den senaste mätningen till 77 procent (76).

Det som kunderna uppskattar mest är Klöverns medar-
betare, vilka upplevs som serviceinriktade och trevliga. Vi 
har en organisation med tydligt fastighetsansvar både när det 
 gäller tekniker och förvaltare vilket ger en god kontinuitet 
och trygghet för våra hyresgäster. Områden som vi i allmän-
het kan bli bättre på är återkoppling samt bättre information 
vid renoveringar.

När vi jämför resultat mellan våra orter så ser vi att det 
är de mindre affärsenheterna som ligger i topp. Där har vi en 
ännu närmare och tätare dialog med våra hyresgäster. I topp 
ligger för tredje gången Karlskrona, i år på delad plats med 
Härnösand/Sollefteå, med en kundnöjdhet som uppgick 
till 87 procent. Därefter följer Borås, Malmö och Kalmar i 
nämnd ordning. 

NKI – KLÖVERNS ORTER, % 2015 2013

1:a  Karlskrona 87 87

1:a Härnösand/Sollefteå 87 82

2:a Borås 85 79

3:a  Malmö 82 77

3:a Kalmar 82 82
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I den senaste undersökningen ökade 
Klöverns kundnöjdhet till 77 procent (76). 
NKI-mätningar görs numera vartannat år.

KISTA GOES TIMES SQUARE

Utanför fastigheten Borgarfjord 4 
i Kista, även kallad Time Building, 
genomförde Klövern i början av 
sommaren ett event inspirerat 
från New York med syftet att 
levandegöra Kista och marknads-
föra Klövern. 

Två food trucks och solstolar 
ställdes upp framför fastigheten, i 
ett par veckors tid, vilket mottogs 
mycket positivt.
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Antalet fastigheter vid utgången av 2015 var 415 med totalt 
5 300 hyresgäster. En av dessa hyresgäster är BMW Group, 
som har sitt huvudkontor i fastigheten Malten 1 i Sollentuna. 
Klövern har en regelbunden dialog med alla intressentgrupper. 
Dialogen med BMW är ett exempel från det gångna året. 

- Hållbarhet är oerhört viktigt för BMW Group 
och finns med som ett centralt tema i allt vi gör, från rit-
bordet ända ut till hur våra produkter och tjänster används. 
 Lokalerna är en viktig del där energiförbrukning, tillgång 

till grön el samt möjligheter för laddplatser för vår ökande 
andel el- och hybridbilar är väsentliga delar, förklarar Oskar 
Södergren, Head of Corporate Communications, BMW 
Group Northern Europe.

Arash Mirbaz är fastighetsförvaltare på Klövern och 
träffar hyresgäster regelbundet och arbetar för att möta deras 
behov. 

- För våra hyresgäster blir det viktigare och viktigare att 
lokalerna anpassas efter hållbara aspekter.

Parkeringar med laddstationer för elbil i garaget i fastigheten Malten 1, Sollentuna.

’’För våra hyresgäster blir det viktigare och 
viktigare att lokalerna anpassas efter 
hållbara aspekter.”

ARASH MIRBAZ  
Fastighetsförvaltare, Klövern Stockholm Norra
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MILJÖ

Klövern ska erbjuda miljöanpassade lokaler, som utvecklas och förvaltas med minsta möjliga 
resursåtgång och miljöpåverkan. Varje del av verksamheten ska eftersträva miljöriktigt agerande.

UTVALDA HÅLLBARHETSMÅL 2015 – MILJÖ

Värmeförbrukningen ska minska med minst 12 procent från och 
med 2013 till 2015.

Andelen gröna hyresavtal ska öka.

Klöverns miljöarbete är väl integrerat i organisationen. 
Arbetet bedrivs kontinuerligt och målinriktat för att nå 
ständiga förbättringar. Gällande lagstiftning och miljökrav 
utgör, tillsammans med Klöverns hållbarhetspolicy, grunden 
i arbetet som involverar såväl medarbetare och hyresgäster 
som leverantörer och entreprenörer. Samtliga medarbetare 
genomgår en grundläggande miljöutbildning. 

Närhet och engagemang är nyckelord för Klöverns personal. 
Medarbetarna finns och arbetar nära hyresgästerna. Detta är 
viktigt både för att vara behjälpliga till hyresgästerna men även 
för att snabbt kunna åtgärda serviceanmälningar och upptäcka 
felaktigheter som kan ge ökad energi- och vattenförbrukning. 
Det var detta arbetssätt som även gav oss priset som Sveriges 
bästa  fastighetsbolag i Veckans Affärer och E.ONs tävling 
E-Prize 2014.

MILJÖSMART OCH ENERGIEFFEKTIV 

Energiförbrukning 

Energiförbrukning har identifierats som den viktigaste 
miljö aspekten i Klöverns miljöarbete och vi har under lång 
tid arbetat med att minimera fastigheternas energiförbruk-
ning. Målet att minska värmeförbrukningen med 12 procent 
under treårsperioden 2013–2015 överträffades då utfallet 

blev 14 procent. År 2015 var 13 procent varmare än nor-
malåret men all jämförelsestatistik är graddagskorrigerad. 
Klövern ligger nu riktigt bra till med ett genomsnittsvärde 
för värmeförbrukning på 72,7 kWh/kvm för 2015. Detta kan 
jämföras med branschsnittet enligt statens energimyndighet, 
ES 2015:05, för uppvärmning av lokaler som är 121 kWh/kvm. 
Vårt nya mål är en värmereduktion på minst 6 procent under 
2016–2018.

Elförbrukning

Elförbrukningen minskade under 2015 delvis beroende på 
en sval sommar med kortare drift av kylmaskiner men även 
genom energieffektivisering. Under året har Klövern studerat 
effektuttag av elförbrukningen som visar att det finns effekt-
toppar i förbrukningen som inte borde finnas där och baslast 
som är onödigt hög. Detta mynnade ut i ett nystartat eleffekt-
projekt. Vi är övertygande om att projektet kommer ge resultat 
och har därför satt ett nytt besparingsmål att eleffektbehovet 
ska minska med minst 8 procent under 2016–2018.

Egen producerad el från sol

Klövern producerar egen elenergi från solceller. Ursprungligen 
skedde detta vid några försöks anläggningar men nu är två 
fullskaleanläggningar i drift på tak i Örebro och Norrköping. 
Produktionen av el från solenergi blev 185 085 kWh (113 162), 
vilket är en ökning med 64 procent mot föregående år. Fler 
anläggningar är planeras att driftsättas under 2016.
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VATTENFÖRBRUKNING
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Vattenförbrukningen i fastigheterna ligger 
kvar på samma nivå som föregående år, 
0,29 m3/kvm.

MILJÖVÄNLIG OGRÄSBEKÄMPNING

På Klöverns tomt i Sävenäs industriområde i 
Partille hålls växtligheten nere av två Linderöds-
grisar; Snoffsen och Sven. Grisarna är allätare och 
Klövern vill pröva om det här är ett bra alternativ 
till konventionell bekämpning av sly och ogräs.

Klövern har tillsammans med Stadsjord, grisarnas 
ägare, tilldelats Partille kommuns miljöpris för sitt 
pilotprojekt att bekämpa den giftiga jättebjörn-
lokan. Grisarna har även blivit en attraktion för 
boende i närområdet, dagisklasser och naturligt-
vis även för dem som arbetar i området. 
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Förbrukning av kyla

Förbrukningen av kyla påverkas av faktorer som typ av fastig-
het och hyresgäst samt sommarklimat. Under 2015 minskade 
kylförbrukningen med 18 procent vilket motsvarar en för-
brukning på 29,1 kWh/kvm (35,7).

Vattenanvändning

Klövern arbetar kontinuerligt med att minska fastigheternas 
vattenanvändning. För fem år sedan ersattes samtliga vat-
tenperlatorer med snålspolande varianter, vilket resulterade 
i 20 procents minskning av vattenförbrukningen. Under 
2014–2015 genomfördes motsvarande vattenprojekt för 
samtliga nyförvärvade fastigheter, vilket innebar att cirka en 
tredjedel av Klöverns byggnader fick nya snålspolande perla-
torer. Genomsnittsförbrukningen av vatten var oförändrad 
mot föregående år: 0,29 m3/kvm. Minskad vattenförbruk-
ning bidrar även till minskad energiförbrukning. 

Utsläpp till luft 

Under de senaste två åren har utsläppsdata från Klöverns 
 verksamhet samlats in och analyserats. Datauppgifterna följer 
de internationella riktlinjerna Greenhouse Gas Protocol¹. 

Klimatutsläppen kategoriseras i olika klasser, Scope. 
Klöverns största klimatpåverkan kommer från energi-
användning till våra lokaler, det vill säga Scope 1 och 2.

För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi aktivt med 
att välja rätt energislag. Från 1 januari 2015 köper vi förnybar 
värme från E.ON till våra fastigheter anslutna till Örebros 
fjärrvärmenät. Fler affärsenheter inom Klövern följer detta 
exempel under 2016. 

All inköpt elenergi till våra fastigheter är sedan 2012 
vattenbaserad, grön el. Klöverns köp av gas för uppvärmning 
har minskat under 2015. Klöverns sista oljepanna för huvud-
uppvärmning stängdes ned under 2014, kvar finns enbart 
ett fåtal oljepannor, som används som spets vid köldtoppar. 
Sammantaget gör dessa åtgärder, ihop med vårt enträgna 
energibesparingsarbete, att våra klimatutsläpp av koldioxid 
och växthusgaser minskar kontinuerligt.

1)  Modellen Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) är utvecklad av World 
Resources Institute i samarbete med World Business Council for Sustainable 
Development. Detta är den vanligaste standarden för klimatutsläpp som företag 
följer.

Värmeförbrukningen har minskat med 
14 procent på tre år. Förbrukningen 
uppgick vid utgången av 2015 till  
72,7 kWh/kvm (74,6). 
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VÄRMEFÖRBRUKNING 
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Den totala elförbrukningen, inklusive viss del av 
hyresgästernas förbrukning, har minskat under året. 
Den genomsnittliga elförbrukningen uppgick till 
 46,7 kWh/kvm (49,1).
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ELFÖRBRUKNING INKL HYRESGÄSTEL
kWh/kvm

Kylförbrukningen varierar mellan åren och 
beror på typ av fastighet och hyresgäst men 
påverkas även av klimatet under sommaren. 
Utfall för 2015 var 29,1 kWh/kvm (35,7).
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Fastigheten Aprikosen 2, Solna Gate, förvärvades i april 2015. Flertalet hyresgäster i fastigheten har tecknade gröna hyresavtal.
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Miljödiplomering

Klövern är sedan 2011 miljödiplomerat enligt den nationella 
kravstandarden Svensk Miljöbas. Diplomeringen, som bland 
annat identifierade våra betydande miljöaspekter, har för-
bättrat strukturen i arbetet och ger en god grund om vi vill gå 
vidare mot en certifiering enligt ISO 14001. En miljörevision 
av extern part sker varje år. Under revisionen i början på 
december blev Klövern godkänt för ytterligare ett år.

Miljöklassade byggnader

Klövern certifierade sin första byggnad 2011 och har idag 
totalt 22 miljöklassade byggnader, varav tre byggnader 
tillkom under 2015. Främst är byggnaderna miljöklassade 
enligt Green Building, men vi har även byggnader klassade 
enligt Miljöbyggnad (guld och silver), LEED (guld) samt 
BREEAM. Den totala ytan som är miljöklassad är drygt 
175 000 kvm, vilket motsvarar 6 procent av Klöverns totala 
uthyrningsbara yta. Klövern är sedan 2011 medlem i Sweden 
Green Building Council, vilket är den instans som hanterar 
alla miljöklassningssystem.

Gröna hyresavtal och avfallshantering 

Ett grönt hyresavtal innebär en överenskommelse om en 
kontinuerlig dialog med hyresgästen kring miljörelaterade 

frågor såsom energiförbrukning och avfallshantering, allt för 
att minska klimatpåverkan och kostnader. Att kunna erbjuda 
gröna hyresavtal gör Klövern mer attraktivt bland befintliga 
och nya kunder, medarbetare och andra intressenter. Detta är 
även varumärkesbyggande vilket bidrar till ökat fastighets-
värde. Målsättningen under året var att öka andelen gröna 
hyresavtal, vilket också skedde. Vid utgången av 2015 hade vi 
111 gröna hyresavtal (47) vilka tillsammans utgjorde  
6 procent av Klöverns totala kontraktsvärde, en förbättring 
från 2 procent föregående år. Den kraftiga ökningen beror 
på nytecknade avtal men även på förvärv av fastigheter med 
gröna hyresavtal. 

En av de viktigaste parametrarna som det gröna hyres-
avtalet tar upp är avfallshanteringen. För att uppnå en hållbar 
avfallshantering är det viktigt med nära samarbete mellan de 
olika aktörerna kring hyresgästen. Det handlar om hyresgäst-
beteende, val av städentreprenör, olika avfallsentreprenörer, 
och inte minst vilka möjligheter fastighetens utrymmen ger.

Hållbarhetsundersökning

Under året har Klövern deltagit i den världsomfattande håll-
barhetsundersökningen Carbon Disclosure Project (CDP)1. 
I CDP:n redovisas företagets klimatarbete och klimatpå-
verkan och Klövern fick betyget 94 D jämfört med 89 C förra 
året. Siffervärdet indikerar att vår transparens har ökat men 
samtidigt har vi tappat en nivå i uppnådd prestation. Trots 
detta är vi bland de bäst rankade fastighetsbolagen i Sverige.

1)  CDP är en internationell organisation som tillhandahåller ett globalt system för 
att mäta, hantera och presentera miljöinformation. Årligen framställer CDP en 
rapport som vänder sig till investerare världen över med information om vilken 
påverkan stora börsbolag har på miljön och hur arbetet med att minska negativ 
miljöpåverkan har integrerats i det dagliga arbetet
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GRÖNA HYRESAVTAL
Antal

Under året ökade antalet gröna hyresavtal till 
111 (47). Ökningen kommer från avtalsnetto 
(nytecknade - avflyttade + tillkommande via 
förvärv). 
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MILJÖKLASSADE BYGGNADER
Antal

Antalet miljöklassade byggnader 
ökade med tre under året till totalt 
22 (19).

UPPVÄRMNINGSSLAG PER MEDIATYP 
%

 Fjärrvärme 96,2
 Elvärme 3,2
 Gas 0,5
 Olja 0,1

WSPs huvudkontor i Globenområdet är 
Klöverns första miljöcertifiering enligt 

BREEAM in use.
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KLOKA INKÖP 

Självklart tar vi miljöhänsyn vid inköp till vår administration 
men som fastighetsbolag gör vi många inköp och behovet av 
samordnade inköp har växt under åren. I den senaste interna 
webbenkäten till anställda framkom behov av ökat inköps-
fokus. Klövern har därför i inledningen av 2016 tillsatt en 
inköpschef som ska arbeta med förbättrade inköpsrutiner 
och skärpning av kraven på våra leverantörer. 

Klövern kommer under 2016 att utöka det interna arbetet 
med miljöbedömda material för att få ett mer långsiktigt 
hållbart byggande. Val av material i byggprocessen kan 
påverka både energiförbrukning och miljöpåverkan. 

Målsättningen under 2016 är att allt material som byggs in i 
Klöverns fastigheter i alla större om- och nybyggnadsprojekt 
ska vara godkända enligt byggvarubedömningen. 

Kemikalieanvändningen inom Klövern har varit i fokus 
under ett antal år och en utrensning av kemikalier sker 
löpande. Under hösten 2015 påbörjades ett arbete med fokus 
på riskbedömning och kategorisering av olika kemikalier. 
Ett samarbete har även startats med en grossistfirma för att 
hitta ett standardsortiment av kemikalier som ska användas 
i framtiden. Målsättningen är att detta arbete ska vara klart 
under första halvåret 2016.

’’Vi återanvänder överskott av 
inredning, som gör nytta på flera 
håll, vilket känns meningsfullt.”

ANNA HOFSTRÖM  
Uthyrare, Klövern Linköping

På Klövern i Linköping används en metod för att hantera överskottet 
av vitvaror och inredning som blir över när större hyresgäster flyttar 
ut. Istället för att slänga så får mindre hyresgäster ta vad de behöver. 
Därefter får hjälporganisationer hämta vad de önskar. Slut ligen lämnas 
resten till återvinning. På så vis kan vi göra nytta på många håll samti-
digt vilket känns meningsfullt.

MILJÖBYGGNAD I NORRKÖPING

Kopparhammaren 2, i dagligt tal K2, är ett miljöhus 
på mer än ett sätt. Fastigheten är miljöklassad 
enligt Miljöbyggnad Guld för den nybyggda delen 
och Miljöbyggnad Silver för den ombyggda delen. 

På taket har solpaneler installerats med ungefär 
600 kvm solceller som årligen producerar cirka  
85 000 kWh, vilket motsvarar 1/3 av husets årliga 
förbrukning. I entrén finns en skärm som visar 
i realtid hur mycket energi som produceras via 
solcellerna. Fastigheten har sedumtak som är en 
buffert för regnvatten och har en kylande effekt 
sommartid. Växtligheten gynnar även den biologiska 
mångfalden i stadsmiljön. 

Klöverns elproduktion från egna solceller har 
ökat med 64 procent från föregående år. Den 
totala produktionen från solcellerna uppgick 
2015 till 185 085 kWh (113 162).
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SOCIALT

Klövern verkar i egenskap av näringsidkare, arbetsgivare och samhällsaktör på de orter där vi är 
verksamma. Vi värnar om våra intressenters integritet och hanterar information så att den skyddas 
och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Det är självklart för oss att kedjan av intressenter delar våra 
värderingar och vår uppförandekod.

UTVALDA HÅLLBARHETSMÅL 2015 – SOCIALT

Personalomsättningen bör uppgå till cirka 10 procent per år. 

Sjukfrånvaron ska understiga 3 procent per år. 

Medarbetarna är en av Klöverns viktigaste tillgångar. Det 
är genom medarbetarnas engagemang, utveckling och kom-
petens som vi skapar den kultur där vi och våra kunder trivs. 
Som arbetsgivare tar vi ansvar där vi eftersträvar ett gott 
arbetsklimat och en trygg arbetsmiljö som är bästa  möjliga 
för alla medarbetare. Vi erbjuder varje medarbetare ett 
utvecklande och ansvarsfullt arbete där också balansen mellan 
arbete och privatliv är viktig. Jämställdhet och mångfald är en 
självklarhet för oss och vi stödjer och följer principerna i FN-
initiativet Global Compact.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Utveckling och utbildning för anställda

För att säkerställa företagets kompetens samt utveckling och 
motivation bland våra medarbetare genomförs utvecklings-
samtal samt uppföljningssamtal varje år. I samband med 
detta kartläggs eventuella kompetensgap vilka sedan ligger 
till grund för vår utbildningsplan. I första hand anpassas 
utbildningar internt med hjälp av interna och/eller externa 
föreläsare. En samlad utbildningsplan ger inte bara kvalitativa 

och relevanta utbildningar, den ger även viktigt kompetensut-
byte mellan kollegor vilket är ett stort mervärde.

För att tydliggöra förväntningar på våra medarbetare 
och samtidigt underlätta uppföljning och feedback infördes 
under året tydligare mål. Initialt omfattas samtliga affärs-
enhetschefer, förvaltare och uthyrare. Därefter kommer 
upplägget utvärderas och anpassas för att omfatta samtliga 
befattningar i Klövern.

Förmåga att rekrytera och behålla talanger

All rekrytering genomförs efter en väl strukturerad process, 
via såväl externa som interna kanaler. Vid rekrytering är vår 
ambition att öka andelen medarbetare med eftergymnasial 
utbildning. Idag har cirka två tredjedelar av vår personal 
eftergymnasial utbildning. För att rekrytera nyutexamine-
rade talanger samarbetar vi med skolor och satsar på som-
martrainees och praktikanter för att tidigt knyta kontakter 
med blivande medarbetare, vilket även ger oss möjlighet att 
presentera branschen i stort.

För att behålla och motivera våra medarbetare arbetar vi 
tydligt med interna karriärvägar i alla rekryteringsprocesser. 
Responsen är god med många internt sökande till lediga tjäns-
ter. Under 2015 har vi lyckats ge möjligheter för 13 anställda 
(15) att gå vidare i nya roller inom bolaget.

ZIMLAT FOR LIFE

Utvecklingsprojektet Zimlat for 
life startades 1997 och har blivit 
möjligt tack vare företags och 
privatpersoners insatser. Klövern 
har i flera års tid skänkt pengar till 
byn och skolan i Zimlat, Kenya. 
  Årets bidrag gick till bygget av 
ett förråd som ska husera ett 
års skolmat åt skolbarnen. Hela 
årsförbrukningen av bönor och 
majs köps in vid ett och samma 
tillfälle och förvarades tidigare i 
ett låsbart klassrum. Synd tyckte 
vi – för rummet behövdes till 
undervisning.

JULGÅVA 2015
Istället för julklappar till medarbetarna 
skänkte Klövern totalt 150 000 kr till 
Läkare utan gränser, UNHCR och 
Barncancerfonden. 
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Klöverns NMI ökade till 73 procent (70). 
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Målet är att den årliga personalomsättningen bör uppgå till 
cirka 10 procent. Personalomsättningen under 2015 uppgick 
till 9 procent (16). 

Medarbetarundersökning

Nöjd Medarbetar Index, NMI, är ett sätt att få en över-
gripande uppfattning kring hur nöjda medarbetare är med sin 
arbetsplats. Metoden bygger på tre frågor som tillsammans 
är framtagna för att enkelt åskådliggöra nöjdhet internt på 
ett sätt som är lätt att mäta och visa upp för medarbetare. 
 Frågorna är också framtagna för att vara generella nog att 
gälla för alla företag och branscher. Klövern genomförde sin 
första medarbetarundersökning 2013 och resultatet har stadigt 
förbättrats sedan dess. 2015 uppgick resultatet till 73 procent 
efter 70 procent 2014 och 68 procent 2013.

Hälsa och förmåner

En fortsatt låg sjukfrånvaro styrker vikten av strategiskt 
arbete med hälsoinsatser och uppmuntran till fysisk aktivitet. 
Klövern genomför vartannat år en hälsoundersökning och 
årets undersökning visade på ett generellt gott resultat. Upp-
levd stress har minskat med 9 procentenheter, från 17 procent 
2013 till 8 procent 2015. Andelen icke-motionärer har mins-
kat med 7 procentenheter medan andelen överviktiga har 
ökat med 12 procentenheter.

Samtliga tillsvidareanställda har ett årligt friskvårds-
bidrag som nyttjas till 66 procent (77), vilket generellt är 
en hög nyttjandegrad. Utöver dessa förmåner omfattas våra 
medarbetare av en förmånlig sjukvårds försäkring, tjänste-
pension och subventionerade luncher. 

För att stärka vikten av våra medarbetares engagemang och 
delaktighet i verksamheten bildades 2005 en vinstandels-
stiftelse. 

2015 2014

Anställda vid årets slut, antal 214 190

varav kvinnor/män, % 39/61 42/58

varav kollektivanställda, % 23 22

varav kvinnor/män i chefsposition, % 36/64 32/68

varav kvinnor/män i ledningsgrupp, % 33/67 33/67

varav kvinnor/män i styrelsen, % 60/40 60/40

Nyanställda under året, antal 43 32

varav kvinnor/män, % 30/70 34/66

Slutat sin anställning under året, antal 19 31

varav kvinnor/män, % 42/58 26/74

Personalomsättning, % 9 16

Genomsnittsålder, år 43 45

Förädlingsvärde per anställd, mkr 9,1 8,9

Intern kompetensutveckling, tim per person/år 9 16

Kompetensutveckling per anställd, tkr 17 18

Andel av personalstyrkan i skyddskommitté, % 2 2

Rapporterade skador, antal1 15 2

Sjukfrånvaro, % 2,9 2,0

varav långtidsfrånvaro, % 1,4 0,8

1) Skador motsvarande skärskada på första-hjälpen-nivå.

’’Jag upplever att Klöverns medarbetare trivs på 
sitt jobb. Det speglar inte minst deras alltid lika 
trevliga bemötande och bra service.”

MARIA HANSERSJÖ 
Redovisningsansvarig, Sigma IT Consulting
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TRYGGHET OCH ETIK

Säker arbetsmiljö

Våra medarbetare ska känna att de arbetar i en trygg och 
säker arbetsmiljö. Vi arbetar strategiskt med vår arbetsmiljö 
och 2015 har inte varit något undantag. Vi har bland annat 
utbildat chefer inom området, en utbildning som alla nya 
chefer ska genomföra. En ny och tydligare arbetsmiljödelega-
tion har tagits fram och införts under inledningen av 2016 
genom hela organisationen. Ett unikt, webbaserat system 
för att säkerställa vår arbetsmiljö infördes under 2014 och vi 
arbetar successivt med att utveckla och förbättra innehållet. 

Riskanalyser och krisledning

Utöver gemensamma rutiner, handlingsplaner och check-
listor som säkerställer och underlättar arbetet kan vi med 
hjälp av vårt nya system arbeta strategiskt och proaktivt. 
Under 2015 har Klövern genomfört riskanalyser gällande 
driftverksamheten. Rutiner har tagits fram för de risker som 
är mest förekommande och allvarligast. 

En ny krisledningsgrupp är utsedd och har utbildats för 
att kunna agera professionellt och snabbt då det krävs. Nästa 
steg blir att skapa hållbara rutiner samt kontinuerligt hålla 
arbetet uppdaterat.

Skyddsombud och skyddskommitté

Skyddsombudens roll är viktig och vi arbetar med att tydlig-
göra rollen och utbilda våra skyddsombud så att de känner sig 
trygga och säkra i vad som förväntas av dem samt föra vikten 
av vår arbetsmiljö ut i organisationen. 

Även arbetet i skyddskommittén har förbättrats och sys-
tematiserats. Skyddskommittén har bland annat arbetat med 
vikten av tillbudsrapportering, vilket gjort att antal rapporterade 
skador har ökat markant jämfört med tidigare år. Rapportering 
av tillbud ger oss underlag för nya viktiga rutiner och handlings-
planer för att undvika skador.

Brister i vår arbetsmiljö

En genomlysning i bolaget under den senare delen av 2015 
har visat på brister gällande säker arbetsmiljö vid ensam-
arbete. Det kan till exempel handla om risk att en tekniker 
som skadar sig inte kan ta kontakt med sina kollegor eller en 
uthyrare som ensam gör en visning för okända potentiella 
hyresgäster och hamnar i en hotfull situation. Arbetet med 
att ta fram en rutin för att undvika denna risk har påbörjats 
och kommer implementeras i början av 2016. Vi har även 
påbörjat arbetet med att tydliggöra vår organisatoriska och 
sociala arbetsmiljö. Våra medarbetare ska inte må dåligt på 
grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande sär-
behandling.

Korruption och mutor

Klövern ska arbeta långsiktigt och enligt principer som 
garanterar hög moral och etik i interna och externa  relationer. 
Målet är att bygga upp ett ömsesidigt förtroende som gör 
att företaget betraktas som en pålitlig och ansvarskännande 
samarbetspartner. Förekomsten av mutor påverkar alla som 
har en relation till Klövern och mutor kan skada företagets 
varumärke och goda rykte. Åtgärder och beteenden som ska-
dar förtroendet för, och tilliten till Klövern accepteras inte.

Som ett led i vårt arbete att verka för en mutfri mark-
nad och för att mutlagstiftningen i Sverige efterföljs har 
vi arbetat med att ta fram en ny genomgripande mutpolicy 
som omfattar tydliga riktlinjer och ska fungera som ett stöd 
i våra medarbetares dagliga arbete. Policyn godkändes av 
vår ledning och styrelse i februari 2016. Nästa steg blir att 
implementera policyn både internt och externt. 

Mångfald och icke-diskriminering

Vår uppförandekod ger vägledning för våra medarbetare i 
relationen med varandra. Syftet är att bland annat se till att det 
inte finns någon diskriminering eller kränkande särbehand-
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LADDSTATIONER  
FÖR ELBILAR

Under hösten installerades 
Klöverns första solcellsan-
läggning för laddning av 
elbilar i Kista. På parkeringen 
intill Kistamässan finns två 
stationer placerade med plats 
för fyra elbilar. Solcellerna 
står i optimal vinkel för att 
producera så mycket el som 
möjligt. Eventuellt överskott 
sparas i en solbank och tas ut 
när panelerna inte producerar 
tillräckligt. 

Andelen kvinnor i Klövern har 
minskat till 39 procent (42) 
medan andelen kvinnliga chefer 
har ökat till 36 procent (32).

Genomsnittsåldern i bolaget har 
minskat till 43 år (45).
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ling i bolaget. Jämställdhet och mångfald är en självklarhet 
för oss – alla medarbetare ska ha samma möjligheter. Dessa 
aspekter är mycket viktiga för oss och de ligger även till grund 
i all rekrytering.

Vi arbetar bland annat för att hitta fler kvinnliga tekniker 
och ser många fördelar i de teknikergrupper som är blandade 
med kvinnor och män. I andra befattningar som förvaltare 
och uthyrare så har vi lyckats väl med en god balans mellan 
kvinnor och män. Detsamma gäller könsfördelningen bland 
chefer, ledningsgrupp och framför allt i vår styrelse.

Samhällsansvar

Vårt sociala ansvar omfattar inte bara våra intressenter och 
medarbetare, det omfattar även ett ansvar för ett hållbart 
samhälle i stort och smått. Det är inte bara vår vision att 
skapa miljöer för framtidens företagande, vi är också med 
och bidrar till samhället genom engagemang och delaktighet 
i stadsutvecklingen på våra orter. Medverkan i bransch-

organisationer och nätverk ökar vår kunskap och vår 
möjlighet att påverka utvecklingen på våra orter positivt. 
Vi sponsrar lokala föreningar och ger bidrag till större 
 organisationer. Nedan är exempel på medlemskap och 
samarbets partners. 

 > Sweden Green Building Council
 > Fastighetsägarna
 > Fastighetsägarföreningar
 > Handelskammaren
 > Företagarföreningar

Vi värnar också om branschens framtid genom att bland annat 
erbjuda praktik- och traineeplatser. Som samhällsaktör vill vi 
vara ett gott föredöme oavsett om det gäller de ekonomiska, 
miljömässiga eller sociala aspekterna.

HANDIKAPPGUNGA I KARLSKRONA

Den är den första av sitt slag i Blekinge, och det 
är många som varit involverade i framtagandet 
av handikappgungan på Solbacka Resurscen-
trum på Gullberna Park. 

Bakom konstruktionen står Nisse Gustafsson 
på Karlskronaföretaget KPLN Design, som 
satsar helhjärtat på tillgänglighet.

– Jag såg ett foto en gång på en liten pojke 
som satt i en rullstol under en klätterställning, 
och en pratbubbla som sade ”Varför får inte 
jag vara med?”, och det fotot har följt och styrt 
mig genom livet, berättar han.

Gungan invigdes i april 2015 och har finansie-
rats av Klövern och Lions Jarramas.

Källa: Sydöstran 
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’’Jag arbetar som drifttekniker 
och ser många fördelar med 
att vi är både kvinnor och 
män inom arbetsgruppen.” 

SUSANNE ENGLUND 
Drifttekniker, Klövern Uppsala 

Totalt anställdes 43 nya medarbetare 
(32) under 2015.

Sammanlagt slutade 19 medarbetare 
(31) sin anställning under 2015. 
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OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Detta är Klöverns andra hållbarhetsredovisning utifrån GRI:s riktlinjer för frivillig redovisning av 
hållbarhetsfrågor, G4 Core.

Hållbarhetsredovisningen riktar sig i första hand till våra 
intressentgrupper som ägare, medarbetare, kunder, leveran-
törer och samarbetspartners. Avsikten är att hållbarhetsredo-
visningen för 2015, tillsammans med vår årsredovisning och 
webbplats, ska möta intressenternas informationsbehov
och ge en bild av Klöverns ekonomiska, miljömässiga
och sociala arbete och resultat.

Innehållet i redovisningen är baserat på en väsentlig-
hetsanalys som genomfördes 2014, med utgångspunkt i 
Klöverns mest väsentliga frågor givet verksamhet och dess 
påverkan på ekonomi, miljö och socialt. Det har därtill tagits 
hänsyn till vad som framkommit under genomförd intres-
sentdialog samt i den webbaserade hållbarhetsenkät som 
genomförts under året där medarbetare samt utvalda kunder 
och leverantörer har svarat på frågor gällande företagets vik-
tigaste hållbarhetsområden. Intervjuer har även genomförts 
med ett urval för en fördjupad dialog. Frågorna har därefter 
identifierats av Klöverns hållbarhetsgrupp, som består av 
representanter från olika delar av organisationen.

Vi har i denna rapport utgått ifrån riktlinjerna i GRI 
(Global Reporting Initiative) G4 Core. Upprättat index 
redovisar den standardinformation som är obligatorisk för 
den grundläggande nivån på redovisningen samt de tilläggs-
indikatorer som Klövern har valt ut för att presentera arbetet 
med de tre hållbarhetsområdena ekonomi, miljö och socialt.

 Information om specifika mätmetoder, som används 
för redovisad hållbarhetsdata, återfinns i anslutning till 
respektive nyckeltal eller i GRI-indexet. Detta gäller 
även eventuella förändringar rörande mätmetoder eller 
beräknings metoder från förra årets redovisning. Inga större 
förändringar i omfattning, avgränsningar eller mätmetoder 
har dock skett mellan de två redovisningarna.

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela vår verksamhet; 
Klövern AB och samtliga dotterbolag. Hållbarhetsredo-
visningen omfattar detta dokument samt information som 
hänvisas till i Klöverns årsredovisning och på vår webbplats. 
Rapporteringscykeln avser helår. Denna rapport omfattar 
perioden 1 januari–31 december 2015. Hållbarhetsredovis-
ningen har inte granskats externt. 

Föregående hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2015, 
nästa hållbarhetsredovisning kommer att publiceras våren 
2017.

HÅLLBARHETSMÅL 2016

Det redovisade resultatet för 2015 har lett till nya hållbar-
hetsmål för 2016 och framåt. Målen baseras på väsentlighets-
analysen från 2014, som vi fortfarande anser är högst relevant, 
tillsammans med en hållbarhetsenkät till medarbetare och 
djupintervjuer med intressenter som gjorts under 2015. Håll-
barhetsmålen har fastställts av Klöverns styrelse. 

Område Väsentliga aspekter  Mål

EKONOMI Lönsamhet och 
finansiell stabilitet

 > Den justerade soliditeten ska 
långsiktigt uppgå till 40 procent.

 > Överskottsgraden ska uppgå till 
minst 65 procent.

MILJÖ Miljösmart och  
energieffektiv

 > Värmeförbrukningen ska minska 
med minst 6 procent under 
2016–2018.

 > Eleffektbehovet ska minska med 
minst 8 procent under 2016–2018.

SOCIALT Attraktiv  
arbetsgivare

 > Personalomsättningen bör uppgå 
till cirka 10 procent per år.

Trygghet och etik  > Sjukfrånvaron ska understiga 
3 procent per år.

FRAMTID

Klövern har som ambition att fullständigt kunna redovisa 
samtliga väsentliga indikatorer i hållbarhetsredovisningen 
för 2016, enligt GRI G4 Core. Ambitionen är också att 
 hållbarhetsredovisningen för 2017 ska granskas externt.
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GRI-INDEX

Klövern redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. Redovisningen 
beskriver hur Klövern arbetat med hållbarhetsfrågor under 2015. Indexet nedan inkluderar den 
 standardinformation som är obligatorisk samt ytterligare standardinformation som är väsentlig 
för bolaget tillsammans med tilläggsindikatorer och indikatorer från branschtillägget för Bygg- och 
fastighets branschen (CRESS).

Informationen i redovisningen omfattar hela vår verksamhet, 
Klövern AB samt dotterbolag. Klövern har som ambition att 
fullständigt kunna redovisa samtliga väsentliga indikatorer i 

hållbarhetsredovisningen för 2016. Hållbarhetsredovisningen 
har inte granskats av extern part.

ALLMÄNNA STANDARDUPPLYSNINGAR

Sida Kommentarer och avgränsningar

STRATEGI OCH ANALYS

G4-1 VD-ord s. 2

ORGANISATIONSPROFIL

G4-3 Organisationens namn Omslag

G4-4 De viktigaste varumärkena, produkterna 
och/eller tjänsterna

ÅR s. 32, 143 Klövern fokuserar på kommersiella lokaler med en blandning av privata, 
publika och offentliga företag som hyresgäster. First Office är Klöverns 
varumärke för kontorshotell och Big Pink för förrådsanläggningar.

G4-5 Huvudkontorets lokalisering Omslag

G4-6 Länder där organisationen är verksam www.klovern.se Klövern har endast verksamhet i Sverige.

G4-7 Ägarstruktur och bolagsform ÅR s. 60 
www.klovern.se

Klövern består av moderbolaget Klövern AB samt 26 direktägda aktiva dot-
terbolag. Klövern är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq 
Stockholm. 

G4-8 Marknader ÅR s. 13–23 
www.klovern.se

Klövern finns med 17 affärsenheter i prioriterade städer uppdelade på fyra 
regioner.

G4-9 Bolagets storlek s. 7, 15, 
ÅR s. 1–2, 9, 17, 19, 
21, 23, 26–29, 63, 94, 
97, 141

Klövern hade vid utgången av 2015 totalt 415 fastigheter belägna i 38 kommu-
ner. Det totala fastighetsvärdet uppgick till 35 032 mkr, den uthyrningsbara 
arean var 2 872 tkvm och hyresvärdet uppgick till 3 182 mkr. 

G4-10 Personalstyrka s. 15

G4-11 Kollektivavtal s. 15

G4-12 Leverantörskedja s. 11, 13
www.klovern.se

Klövern använder sig av ett värdekedjeperspektiv för att kartlägga och 
arbeta med de mest relevanta ekonomiska, miljömässiga och sociala frå-
gorna. Angreppssättet ger en överblick av Klöverns påverkan, var den upp-
står och är som störst samt hur olika områden påverkar varandra.

G4-13 Förändringar under redovisningsperio-
den

s. 2, 15, 
ÅR s. 2–3, 60 

Information om eventuella förändringar i leverantörskedjan saknas.

G4-14 Försiktighetsprincipen s. 4

G4-15 Externa principer som organisationen 
stödjer

s. 4, 13 Värdekedjeperspektiv samt FN Global Compact.

G4-16 Medlemskap i organisationer s. 12, 17

REDOVISNINGENS OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR

G4-17 Princip för redovisning av dotterbolag s. 18, 
ÅR 2015, not 1, s. 92

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela Klöverns verksamhet, Klövern AB 
och samtliga dotterbolag.

G4-18 Processer för definition av innehållet s. 18

G4-19 Identifierade indikatorer s. 19–21

19
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Sida Kommentarer och avgränsningar

G4-20 Begränsningar inom organisationen s. 18–21

G4-21 Begränsningar utom organisationen s. 18–21

G4-22 Förklaring av effekten av förändringar s. 18,  
ÅR s. 30–31, 99

G4-23 Väsentliga förändringar sedan föregående 
 rapport

s. 18–19

INTRESSENTRELATIONER

G4-24 Intressentgrupper s. 4, 18

G4-25 Principer för urval av intressenter s. 4

G4-26 Intressentdialog s. 4–5, 18

G4-27 Viktiga frågor som identifierats i intres-
sentdialog

s. 4–5, 18

REDOVISNINGSPROFIL

G4-28 Redovisningsperiod s. 18

G4-29 Datum för publicering av senaste redovis-
ning

s. 18

G4-30 Redovisningscykeln s. 18

G4-31 Kontaktpersoner för redovisningen s. 21

G4-32 GRI-Index s. 19–21

G4-33 Granskning och bestyrkande s. 18–19 Klöverns hållbarhetsredovisning har inte granskats externt.

STYRNING

G4-34 Organisationens styrning och styrelse ÅR s. 68–73 Klöverns aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets  styrning 
samt tillsätter styrelsen.

VÄRDERINGAR

G4-56 Interna värderingar och policyer s. 3,
www.klovern.se

EKONOMISKA INDIKATORER

G4-EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt 
värde

s. 6–7,  
DMA s. 3–7

Ingen uppdelning på regionnivå har gjorts.

MILJÖINDIKATORER

Energi

G4-EN 3 Direkt energianvändning s. 10–12, 
www.klovern.se 
DMA s. 3–5, 10–12 

Direkt energiförbrukning avser bränsle som används i våra fastigheter, 
men även vår produktion av el från egna solceller. All energidata kommer 
från vårt energiuppföljningsprogram E4. SMHIs graddagar används som 
korrigering av energiprestanda för värme. Nyckeltal räknas fram på årsba-
sis för aktuell total uthyrningsbar yta. 
Direkt energiförbrukning (bränsle) som används till våra tjänsteresor redo-
visas separat.

G4-EN 5 Energiintensitet s. 10–12, 
www.klovern.se 
DMA s. 3–5, 10–12

Nyckeltal över total bränsleförbrukning per år av olika bränsletyper i förhål-
lande till total uthyrningsbar yta. 

G4-EN 6 Minskad energianvändning s. 10–12, 
www.klovern.se 
DMA s. 3–5, 10–12

All energidata kommer från vårt energiuppföljningsprogram E4. SMHIs 
graddagar används som korrigering av energiprestanda för värme. Nyckel-
tal räknas fram på årsbasis för aktuell total uthyrningsbar yta. Exempel på 
energibesparingsprojekt redovisas separat.

G4-EN 8 Vattenanvändning s. 10–12,
www.klovern.se 
DMA s. 3–5, 10–12

Vattenanvändningen avser vår förbrukning av kommunalt dricksvatten till 
hyresgäster i våra lokaler. All förbrukningsdata kommer från vårt energi-
uppföljningsprogram E4.

G4-CRE1 Energiprestanda i byggnader s. 10–12, 
DMA s. 3–5, 10–12

Nyckeltal över total energiförbrukning per år i förhållande till total uthyr-
ningsbar yta. Någon uppdelning av ytan efter olika lokalanvändning eller 
klimatzoner m m är inte gjord.

G4-CRE2 Vattenförbrukning i byggnader s. 10–12, 
DMA s. 3–5, 10–12

Nyckeltal över total vattenförbrukning per år i förhållande till total uthyr-
ningsbar yta. Någon uppdelning av ytan efter olika lokalanvändning eller 
klimatzoner mm är inte gjord.

Utsläpp

G4-EN 15 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) s. 10–12,
www.klovern.se 
Publiceras under  
Q2 2016, 
DMA s. 3–5, 10–12

Avser klimatutsläpp från förbränning av olja och gas för uppvärmning, 
fordonsbränsle till våra tjänste- och servicebilar samt köldmedialäckage 
(HFC). Beräkningsfaktorer är tagna från SPBI (olja, bensin, diesel, E85), 
Miljöfaktaboken (gas), samt Naturvårdsverket (köldmedia).
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Klöverns hållbarhetsredovisning har 
producerats av Klövern i samarbete med 
Intellecta Corporate. Bilderna har i huvud-
sak tagits av Per-Erik Adamsson. 

Omslag bilder
Framsida: Jonna Styhre, fastighets-
tekniker på Klövern i Göteborg.
Baksida: Interör från fastigheten 
Aprikosen 2, Solna Gate.

KONTAKTPERSON 

Elisabeth Norling, HR-chef
Tel: 08-400 500 54

elisabeth.norling@klovern.se

Sida Kommentarer och avgränsningar

G4-EN 16 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) s. 10–12,
www.klovern.se 
Publiceras under  
Q2 2016, 
DMA s. 3–5, 10–12

Avser klimatutsläpp från vår användning av energi (el, fjärrvärme, fjärrkyla) 
i våra lokaler. Beräkningsfaktorer är tagna från energileverantörer (el och 
fjärrkyla) samt branschorganisationen Svensk fjärrvärme när det gäller 
fjärrvärme. 

G4-EN 17 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser  
(Scope 3)

s. 10–12,
www.klovern.se 
Publiceras under  
Q2 2016, 
DMA s. 3–5, 10–12 

Avser klimatutsläpp från vår användning av energi (el, fjärrvärme, fjärr-
kyla) i våra lokaler. Beräkningsfaktorer är tagna från energileverantörer 
(el och fjärrkyla) samt branschorganisationen Svensk fjärrvärme när det 
gäller fjärrvärme. Avser även klimatutsläpp från våra tjänsteresor (bil, tåg 
och flyg). För beräkning av utsläpp från egen bil i tjänsten används emis-
sionsfaktorer från SMED, PM 150130. För tjänste- och servicebilar används 
uppgifter från Autoplan. För flyg- och tågresor används uppgifter från 
Ticket Biz. Beräkningsfaktorer för utsläpp av fordonsbränsle (från brunn till 
tankställe) är från NTH och Miljöfaktaboken.

G4-CRE3 Utsläppsintensitet i byggnader www.klovern.se
Publiceras under  
Q2 2016,
DMA s. 3–5, 10–12

Nyckeltal över utsläpp CO
2
 ekvivalenter per år i förhållande till total uthyr-

ningsbar yta. Någon uppdelning av ytan efter olika lokalanvändning eller 
klimatzoner mm är inte gjord.

Avfall

G4-EN 23 Avfall per typ och hantering www.klovern.se, 
DMA s. 3–5, 10–12

Avser allt avfall som omhändertas från våra fastigheter med två  undantag:
 > Avfall från hyresgäster som av olika anledningar har eget abonnemang.
 > Avfall från våra byggprojekt, där avfallet tas om hand av våra 

entreprenörer. 
Beräkningsfaktorer kommer från ca 30 avfallsentreprenörer och är av olika 
kvalité, då merparten av avfallet inte vägs. Där vägning inte sker uppskattas 
volym/vikt utifrån olika fyllnadsgrad av avfallskärlen.

SOCIALA INDIKATORER

Anställning och arbetsvillkor

G4-LA1 Personalomsättning s. 14–17, 
DMA s. 3–5, 14–17

Uppdelning på ålder och region görs ej.

G4-LA2 Förmåner för heltidsanställda s. 14–17, 
DMA s. 3–5, 14–17

Uppdelning på kön, ålder, minoritetsgrupper samt övriga mångfaldsfak-
torer görs ej.

G4-LA5 Skyddskommitté s. 14–17, 
DMA s. 3–5, 14–17

G4-LA6 Arbetsrelaterad skada och sjukfrånvaro s. 14–17, 
DMA s. 3–5, 14–17

Fördelning på kön och region görs ej. Information gällande leverantörer 
finns inte tillgänglig.

G4-LA9 Utbildningstimmar per anställd s. 14–17, 
DMA s. 3–5, 14–17

G4-LA11 Utvärdering och uppföljning av 
 prestationer

s. 14–17, 
DMA s. 3–5, 14–17

Av våra medarbetare har 98 % haft utvecklingssamtal 2015. Information 
finns i dagsläget inte tillgänglig uppdelat på kön och personal kategori.

G4-LA12 Sammansättning av styrelse, ledning och 
anställda

s. 14–17, 
ÅR s. 74–75, 
DMA s. 3–5, 14–17

Uppdelning enligt minoritetstillhörighet görs inte, i enlighet med svensk 
lag.

Samhällsfrågor

G4-SO4 Utbildning för motverkan av korruption s. 14–17, 
DMA s. 3–5, 14–17

Utveckla hållbara samarbeten med 
kunder

G4-PR5 Resultat från kundundersökningar s. 8–9, s. 15, 18, 
DMA s. 3–5, 8–9, 
15, 18

Branschspecifika indikatorer

G4-CRE8 Typ av hållbarhetsmärkningar och antal 
hållbarhetsmärkta nybyggnationer och 
ombyggnationer

s. 12, 
www.klovern.se, 
DMA s. 3–5, 12

Befintliga fastigheter: Tre fastigheter har under 2015 certifierats. Miljö-
byggnad silver: Kungsängen 10:1, Uppsala samt Majorna 219:7, Göteborg. 
Breeam in use: Arenan 8, Stockholm.  
Nyproduktion: Ingen certifierad fastighet i nyproduktion.

DMA (Disclosure on Management Approach) = hållbarhetsstyrning
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Servicekontor:  
Nyckelvägen 14, Box 1024, 611 29 Nyköping

Huvudkontor:  
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm

Tel: 08-400 500 50

info@klovern.se
www.klovern.se

’’Vi tekniker är involverade i allt från driftbudget 
och energioptimering till serviceanmälan, i 
våra respektive fastigheter. Kunderna får därför 
en kontaktperson med stort engagemang och 
snabb service.”
 PATRIK OLSSON
 Fastighetstekniker, Klövern Linköping 
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