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Social hållbarhet - från filantropi till strategi

Idag →

Från filantropiskt, frivilligt och separat till värdeskapande, reglerat och integrerat  

Industrialismen
Lokalt ansvar Klassisk CSR

Internationella 
konventioner

Lagstiftning, 
uppföljning och 

del av grön 
omställning

Strategi



Det nya sociala landskapet slår igenom i företagens 
verksamheter 

Mänskliga rättigheter

Leverantörskedja 

Arbetskraft Samhälle

           Rättvis                         omställning“S”

Kunder



En mängd regelverk innehåller sociala aspekter

Samarbete Social finansiering KPI:er och förflyttning

CSRD - Corporate Sustainability 
Reporting Directive 

CSDDD - Corporate Sustainability 
Due Diligence Directive 

MiFID - Markets in Financial 
Instruments Directive

SFDR - Sustainable Finance 
Disclosure Regulation 

OECD - Organization for Economic 
Cooperation and Development 

UNGP- United Nations general 
principles for human rights

Hållbarhetsrapportering
CSRD

Leverantörskedjan
CSDDD

Gröna omställningen
Taxonomin 

MiFID 
SFRD 

Minimum safeguards 

Mänskliga rättigheter
OECD& FN



Ansvar för mänskliga rättigheter - en 
affärskritisk fråga

Företagen behöver ha processer på plats:

Ansvarsfullt företagande i policyer och 
ledningssystem

Identifiera och utvärdera negativ påverkan 
i verksamheten, hos leverantörer och i 
affärsrelationer

Upphöra med, förhindra och begränsa 
negativ påverkan

Följ upp genomförande och resultat

Informera om hur påverkan hanteras

Arbeta för eller samverka så negativ 
påverkan avhjälps 

OECD:s 6 steg i riktlinjerna för multinationella företag



Social hållbarhet är nästa steg för 
fastighetsbranschen
I en rapport som nyligen publicerats har vi gått igenom hur 34 
välkända fastighetsbolag arbetar med social hållbarhet.

Exempel på hur Exempel på varför

Minska utanförskap, 
otrygghet och bostadsbrist 

Sysselsättning för lokalt 
arbetslösa 

Långsiktigt engagerade i 
samarbeten och 
föreningslivet 

Samhällsekonomiskt och 
företagsekonomiskt lönsamt

Attraktionskraften för 
området ökar

Social finansiering hos 
banken och på 
obligationsmarknaden 

“Social hållbarhet i fastighetsbranschen” 
PwC oktober 2022



Atusa Rezai
Social hållbarhet Brunswick Real Estate

Théo Jaekel 
Mänskliga rättigheter Ericsson

Panelsamtal

8

Christina Båge Friborg
Hållbarhetschef SSAB 
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“Hållbar prestation är 
vad vi måste diskutera 
mer nu - det är kritiskt att 
förstå vart våra 
medarbetare står när det 
kommer till psykisk, 
känslomässig och fysisk 
hälsa” 

HR-Direktör
Jordbruk & Livsmedel

Utmaningen att attrahera och behålla arbetskraft är nu 
en affärskritisk fråga i alla organisationer 

65% 33%
Av alla medarbetare globalt 
omvärderar arbetets roll i livet 

Av svenska medarbetare funderar på 
att byta arbetsgivare det närmsta året 



ESG-prioriteringar skiljer sig mellan olika intressenter

Investerares topp tre prioriteringar

Annan samhällspåverkan 

Miljöpåverkan utöver koldioxidutsläpp

Minskade koldioxidutsläpp

Företagsledares topp tre prioriteringar

Hälsa och säkerhet

Medarbetarnöjdhet 

Risk 

Arbetstagarnas topp tre prioriteringar i arbetslivet 
arbetslivet

Medarbetarnöjdhet ErsättningMeningsfullhet



Nyttjandet av incitamentsprogram för att styra företags 
ESG-arbete är stort utomlands, men Sverige är efter

35%
av brittiska företag inkluderar ESG in 
deras långsiktiga incitamentsprogram*  

“Investerare vill att 
ESG-frågor ska få dubbelt 
så mycket utrymme i 
incitamentsprogram mot 
vad de får idag”

* Statistik baserad på FTSE 250 år 2022.

36% inkluderar E i bonus66%
av brittiska företag inkluderar ESG i 
deras årliga incitamentsprogram 
(bonus)*

48% inkluderar S i bonus

9% inkluderar G i bonus

21% inkluderar E i LTIP

6% inkluderar S i LTIP

4% inkluderar G i LTIP



80% av svenska 
medarbetare är 
nöjda med sitt jobb 
vilket är mer än 
det globala snittet, 
men samtidigt 
mår vi sämre - 
både fysiskt och 
psykiskt  

25% Av alla kvinnor som påverkas av 
ohälsa i det dagliga arbetet16%

31%
Medarbetare inom hälso- och 
sjukvården som påverkas av 
ohälsa i det dagliga arbetet17%

22%
Av medarbetare som lider av 
psykisk eller fysisk ohälsa i en 
sådan utsträckning att det påverkar 
det dagliga arbetet 

17%

Globalt Sverige



Välmående och engagerade medarbetare är mer 
produktiva, mer närvarande och stannar längre 

2,34x 
sitt värde, om investerad rätt

Varje investerad krona kan 
generera

Minskad personalomsättning

Välmående & Stress 

Kompetensutveckling

Utvecklingsmöjligheter

Ledarskap

Kompensation

Autonomi

Reducering av frånvaro Ökning i produktivitet

Faktorer som driver relativa fördelar i frånvaro, personalomsättning och produktivitet

Påverkan på procent av bolagets totala intäkter


