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Hållbarhetspolicyn och uppförandekoden är tätt sammanlänkade.  
 
Hållbarhetspolicyn definierar våra ställningstaganden, åtaganden och värderingar inom det vida begreppet hållbarhet 
medan uppförandekoden beskriver hur vi ska agera för att leva upp till våra ställningstaganden och värderingar.  
Som ett statligt ägt bolag agerar vi på ett föredömligt sätt och tar ansvar för en hållbar utveckling.  
Hållbarhet för oss på Akademiska Hus är att aktivt bidra till hållbara campus- och kunskapsmiljöer  
samt vara en ansvarsfull arbetsgivare, fastighetsägare, byggherre och samhällsaktör. 

Vi ser oss som en engagerad och proaktiv  
partner i utvecklingen av samhället.
Genom ett nära samarbete med våra kunder  
utvecklar, bygger och förvaltar vi ledande och 
hållbara kunskapsmiljöer som skapar attraktions-
kraft för lärosätena.   
Vi bedriver även ett aktivt arbete för att möjliggö-
ra byggande av student- och forskarbostäder på 
eller i anslutning till campus. På detta sätt bidrar 
vi till Sveriges utveckling som kunskapsnation.   
Vårt utvecklingsarbete drivs dels genom utveck-
lingsprojekt och processer men vi prioriterar även 
innovationsprojekt tillsammans med våra kunder 
där vi ser att behovet av hög utvecklingstakt är 
extra stor.

Relationen till våra leverantörer, kunder, samarbets- 
partners och andra intressenter bygger på en öppen  
dialog och att vi har förståelse för varandras uppdrag. 
Det är i samverkan med våra intressenter som vi  
förbättrar och utvecklar vårt hållbarhetsarbete.

Med vårt tydliga hållbarhetsfokus är det en självklarhet  
för oss att säkerställa att våra leverantörer delar  
våra värderingar. 
Våra leverantörer ska arbeta enligt Akademiska Hus  
Uppförandekod för leverantörer och samtidigt arbeta  
aktivt för att den följs hos anlitade underleverantörer. 
 

Hållbarhetspolicyn täcker de nyckelområden inom vår verksamhet som bidrar till utvecklingen av ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Gällande lagstiftning utgör minimikrav, men våra ambitioner sträcker sig 
längre och vi driver en tydlig agenda med fokus på ständiga förbättringar.
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Vi visar omtanke om 
andra och varandra.  

En arbetsuppgift utförs  
säkert eller inte alls.

Social hållbarhet
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CAMPUSUTVECKLING
I samverkan med våra kunder och de intressenter 
som påverkas av utvecklingen på campus, utveck-
lar vi campusplaner som sätter de mänskliga  
behoven i centrum. 
Det sociala livet som erbjuds på och omkring cam-
pus, utöver forskning och utbildning, är viktigt för 
att attrahera forskare och studenter till campus 
men även för att skapa en god livsmiljö för arbete 
och boende. Vi planerar och utvecklar därför de  
fysiska miljöerna på våra campusområden så att 
de erbjuder möjlighet till god hälsa, säkerhet och 
trygghet i flera dimensioner.

MEDARBETARE
Vårt övergripande mål är att ha hållbara, kom- 
petenta medarbetare. Det är genom medarbe- 
tarnas kompetens och motivation som vi skapar  
en kultur och en arbetsmiljö där vi trivs och  
kan prestera. 
För att attrahera och behålla kompetenta och  
engagerade medarbetare erbjuder vi utvecklande 
och ansvarsfulla uppdrag och vi ger goda förut-
sättningar för prestation och utveckling. Jämte  
arbetsgivaransvaret ligger ett medarbetaransvar 
där varje medarbetare ges möjlighet att påverka 
sitt arbetsuppdrag och bidra till både företagets 
och sin egen utveckling.
 
Vi vill ha ett arbetsklimat som bygger på lyhörd-
het, engagemang och ett värdeskapande förhåll-
ningssätt. 
Vi visar respekt och förtroende för varje med- 
arbetare och bemöter varandra ärligt, hjälpsamt  
och stödjande. Vi är alla en del av varandras ar-
betsmiljö. Vi arbetar aktivt med att skapa attrak- 
tiva arbetsplatser i enlighet med vårt arbetsplats-
koncept. 

Mångfald berikar och vi arbetar därför aktivt  
med detta på alla nivåer i verksamheten. 
Genom vår likabehandlingsplan Lika Unika jobbar  
vi för att alla ska ha lika förutsättning till anställ-
ning, utbildning, befordran och utveckling inom  
företaget – oberoende av kön, etnisk tillhörighet, 
ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionsnedsättning. Vi accepterar 
inte kränkande särbehandling eller andra trakass- 
erier i form av ovälkommet uppträdande i ord  
eller handling.

En säker och hälsosam arbetsplats med engage- 
rade medarbetare är en framgångsfaktor som  
prioriteras högt i hela vår verksamhet och i de 
projekt vi bedriver. 
För att stärka vårt arbete och driva kontinuerliga  
förbättringar har vi antagit en målsättning om  
en hälsosam arbetsplats fri från olyckor. 

Målsättningen om en hälsosam arbetsplats fri  
från olyckor innebär att: 

• Samtliga medarbetare ska ha en god fysisk,  
organisatorisk och social arbetsmiljö som  
också främjar balans mellan arbetsliv och  
privatliv.

• Personer som arbetar på uppdrag av oss  
ska ges förutsättningar till en god fysisk  
och psykisk arbetsmiljö. 

Vidare information hänvisas till separat  
Arbetsmiljöpolicy.
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Vår verksamhet ska bli klimatneutral och vi  
använder de tillgångar vi har och de resurser  
vi tar i anspråk på ett effektivt sätt. Vi ger där- 
för hög prioritet åt både energieffektiva lösningar 
och byggprocesser med högt klimatfokus för att 
minska klimatbelastningen från vår verksamhet.
Vi söker långsiktigt hållbara lösningar i både  
befintliga fastigheter och i nybyggnation och  
vi använder digitaliseringen som hjälp för att  
öka resurseffektiviteten. Vi prioriterar tekniska  
lösningar, material och konstruktioner med låg  
klimatpåverkan samtidigt som vi fokuserar på  
kontinuerliga förbättringar genom effektivise- 
ring, optimering samt investering i energibes- 
parande teknik.

Att miljöcertifiera våra byggnader är en själv- 
klarhet och all vår nybyggnation ska uppnå  
Miljöbyggnad Guld och våra större ombygg- 
nationer Miljöbyggnad Silver. 
Vid ny- och ombyggnad av studentbostäder ska 
kriterierna för nivå Silver uppnås, men utan krav  
på formell certifiering. Vi arbetar långsiktigt med 
kontinuerliga förbättringar i vårt befintliga bestånd 
och bidrar aktivt i utvecklingen och planeringen  
av hållbara städer.

Akademiska Hus verksamhet är miljöpåverkande 
och våra mest betydande miljöaspekter är; mate-
rialval, systemval, energi- och resurshushållning. 
Trots områdenas komplexa natur kan vi genom 
tydligt fokus och genomtänkta arbetssätt minska 
miljö- och hälsopåverkan och skapa hållbara  
processer.

Akademiska Hus är miljöcertifierade enligt 
ISO14001:2015.

Miljömässig hållbarhet
Akademiska Hus är en betydande aktör i utvecklingen av det hållbara samhället och  
drivkraften bakom vårt hållbarhetsarbete är att uppnå ständiga förbättringar inom de  
områden där vi har störst påverkan.
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Vår verksamhet ska drivas professionellt och 
kostnadseffektivt och vi vill erbjuda våra kunder 
framsynt och ändamålsenlig utveckling av cam- 
pus, god service i fastighetsförvaltningen och  
konkurrenskraftiga hyror. 

Vi tar avstånd från alla former av korruption  
och tar inte emot, erbjuder, utlovar eller lämnar 
otillbörlig förmån. Likaså avstår vi från handlingar 
som kan uppfattas som försök till opassande  
påverkan av beslut. Vi engagerar oss aldrig i ett 
projekt eller en affär som kan innebära att vi  
medverkar till korruption.

Representation kan användas som ett led i  
att skapa goda arbetsförhållanden med interna  
eller externa representanter och har då alltid  
en direkt koppling till vår verksamhet. 
Vi är mycket återhållsamma när det gäller att  
ge gåvor och vi tackar alltid nej till gåvor som  
erbjuds oss.

Vi avstår från situationer där personliga intress- 
en kan vara i konflikt med Akademiska Hus bästa 
och anlitar därför inte leverantörer och entre- 
prenörer för privat ändamål vilka anlitas av  
Akademiska Hus. 

Akademiska Hus ser allvarligt på skattefusk.  
Vi uppfyller skattelagstiftningens syfte och  
agerar ansvarsfullt inom skatteområdet  
genom följande ställningstagande: 

• Vi betraktar skatt som en kostnad som  
ska effektiviseras inom ramen för gällande  
skattelagstiftning.

• Vi ska inte använda oss av någon aggressiv  
skatteplanering.

• Vi ska för våra intressenter öppet beskriva  
de principer som styr skattehanteringen  
och den skatt som betalas.

• Vi ställer krav på att våra partners, leveran- 
törer och kunder har motsvarande förhåll-
ningssätt i sin skattehantering. 

Ekonomisk hållbarhet och affärsetik

 

EFTERLEVNAD
Att vi agerar i enlighet med Uppförandekoden är grund- 
läggande för förtroendet för Akademiska Hus. Det är därför  
avgörande att få kännedom om eventuella överträdelser  
eller icke-etiskt agerande. 
Inom företaget finns därför ett etiskt råd dit misstanke om  
överträdelse kan rapporteras. Det etiska rådet fungerar även 
som ett stöd till medarbetare som vill diskutera frågeställningar 
kopplade till uppförandekoden. 

Förutom det etiska rådet finns även möjlighet att anmäla  
iakttagelser som upplevs som känsliga via ett externt vissel- 
blåsarombud. Uppgiftslämnaren kan vara anonym och repre- 
sentera Akademiska Hus eller en extern part.
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