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Vision, affärsidé och 
övergripande mål
Vision
Människor ska bo i sina drömhem.

Affärsidé
Vi utvecklar nya hem med kunskap om och förståelse för hur 
människor vill leva sina liv.

Uppdrag
Våra bostäder ska uppfylla människors drömmar och behov.

Övergripande mål

Hög lönsamhet  
och värdetillväxt Nöjda kunder 

Bostads  
utveckling som 

bidrar till en 
hållbar samhälls  

utveckling

En trygg och  
attraktiv  

arbetsplats

Besqab arbetar mot fyra övergripande mål i syfte att kunna erbjuda 
människor möjligheten att leva och bo i sina drömhem:
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Hållbarhet högt på  agendan 
hos en växande befolkning
Besqabs verksamhet befinner sig mitt i verkligheten, i en omvärld där människor blir allt 
mer medvetna om hur vårt sätt att leva och konsumera påverkar samhället,  klimatet 
och inte minst den egna hälsan. Dagens konsumenter väljer i högre grad v  arumärken 
som stämmer överens med de egna värderingarna och kraven på  företagen  växer. 
 Genom att försöka förstå de trender som påverkar oss, genom en kontinuerlig 
 omvärldsbevakning och tack vare en god kundkännedom, kan Besqab ge människor 
möjligheten att leva och bo i sina drömhem, både idag och i morgon.

8 / Kapitel 1. Framtid / Trender

1 Bygg- och anläggningssektorn svarar idag 
för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. 
I takt med att befolkningen ökar, ökar också 
behovet av nya bostäder liksom behovet av 
en utbyggd infrastruktur och fler offentliga 
lokaler. Riksdagens målsättning om växthus-
gasutsläpp på netto noll senast år 2045 ställer 
höga krav på bygg- och anläggningssektorn. 
Produktionsprocesserna behöver göras mer 
resurseffektiva, de smarta materialvalen bli 
fler liksom de energieffektiva husen, vilket i sin 
tur möjliggör grön finansiering; en självklarhet 
för de konsumenter som köper nyproduktion. 
Byggnadernas energiprestanda står dessutom 
högt på agendan för de aktörer som investerar 
i vårdboenden och hyresfastigheter. 

Hållbarhet är grunden DET HÄR GÖR BESQAB
Vi fokuserar på att minska utsläppen av växthus-
gaser, göra genomtänkta materialval och bygga 
energieffektiva hus. Vid utformningen utgår vi från 
kriterier för miljöcertifieringssystem och följer miljö-
kriterierna för Miljöbyggnad Silver. Under 2019 har vi 
dessutom tillämpat Svanenmärkningens kriterier i tre 
projekt. Vi deltar i ett branschinitiativ för att uppnå 
en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 
2045. Ett delmål är att senast 2022 kunna kartlägga 
utsläppen från våra byggnader. Vi arbetar för att 
minska vårt avfall genom att använda hållbara 
material och se till att allt mer går till återanvändning 
och återvinning där det är A och O med bra inköps-
rutiner och en tydlig process för avfallshantering på 
våra byggarbetsplatser.
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3 Sverige växer med Stockholm som en av de 
snabbast växande städerna i Europa. Det är i 
storstadsregionerna som möjligheterna till ut-
bildning och arbete är som störst liksom utbudet 
av kultur och nöje. Det är också här som det 
byggs flest nya bostäder. En hög befolknings-
täthet ställer krav på en effektiv användning av 
mark och befintlig infrastruktur samtidigt som 
storstäderna expanderar geografiskt. Fler och 
fler nya attraktiva stadsdelar i mer perifera lägen 
växer successivt fram. I spåren av de senaste 
årens stora nyproduktion blir det allt viktigare 
att utveckla rätt typ av bostäder med rätt läge 
och som vänder sig till flera olika målgrupper. 
Inte minst för att kunna möta den efterfågan 
som finns på de lokala bostadsmarknaderna.

Vi blir fler och fler

2 I takt med att företag och kunder blir allt mer 
digitala uppstår nya behov och utmaningar. 
Marknadsutvecklingen ställer krav på effek-
tivisering där digitala lösningar är ett viktigt 
steg mot en modernare och mer datadriven 
verksamhet. En verksamhet som dessutom kan 
möta förväntningarna hos dagens digitalt 
mogna konsumenter. Alla företag måste  
anpas sa sig efter var kunden befinner sig i  
sin köpprocess och, oavsett fysisk eller digital 
miljö, erbjuda en tilltalande kundupplevelse. 
Kunderna vill varken känna sig lurade eller ris-
kera att personuppgifter missbrukas, en fråga 
som hamnat högt på agendan i samband med 
att EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft.

Digitalisering in i framtiden DET HÄR GÖR BESQAB
Digitaliseringen föder nya arbetssätt och verktyg 
som förbättrar vår process och vår produkt. Tack 
vare 3D-modeller i planerings- och produktionsskedet 
har vi större möjlighet att planera, effektivisera och 
styra produktionen. Med hjälp av digitala verktyg 
kan vi skapa optimala design- och tekniklösningar 
i våra bostäder. Ökad användning av automatise-
rade processer kan också möjliggöra för Besqabs 
medarbetare att fokusera på andra komplexa och 
värdeskapande arbetsuppgifter. Vid försäljning av 
nyproducerade lägenheter erbjuder vi verklighets-
trogna 3D-visualiseringar och 360-gradersvisningar. 
Vår hemsida är utvecklad så att besökarna kan låta 
sig inspireras och hitta sin drömbostad innan den är 
färdigbyggd.

DET HÄR GÖR BESQAB
Besqab finns på marknaderna i Stockholms län 
och Uppsala samt i större orter i Mellansverige för 
vård- och hyresbostäder. Vi tar alltid ett helhets-
grepp i våra projekt, oavsett om det handlar om en 
mindre insats i etablerade bostadsområden eller om 
vi utvecklar en helt ny stadsdel. Hos oss finns god 
kännedom om hur ett bostadsläges attraktivitet för-
ändras över tid vilket är avgörande för att möta lokal 
efterfrågan. Vi har exempelvis kunskap om framtida 
överutbud av nyproducerade smålägenheter i ett 
specifikt område där vi i stället ser ett behov av fler 
tre- och fyrarummare. Det kan också handla om att 
anpassa upplåtelseformerna för att skapa levande, 
hållbara samhällen. Stadsdelar med blandad be-
byggelse ökar möjligheterna för människor med olika 
bakgrund att leva tillsammans.
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Finansiella mål
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Besqabs finansiella mål syftar till att bibehålla en långsiktigt stabil  
lönsamhet. Det ger en god grund för utveckling och värdetillväxt i 
bolaget vilket i sin tur genererar god avkastning för våra aktieägare. 
En stabil lönsamhet ger också finansiella förutsättningar för att öka 
investeringar i dels byggrättsportföljen, dels utvecklingsfastigheter  
i form av vård- och omsorgsbostäder. 

Räntabilitet > 15% på eget kapital
För 2019 uppgick räntabiliteten på eget 
kapital till 8,1 procent vilket är lägre än 
Besqabs mål om minst 15 procent. En mer 
avvaktande bostadsmarknad från och med 
hösten 2017 till och med våren 2019, med 
lägre försäljningstakt och färre produktions-
startade bostäder som konsekvens, har haft 
negativ effekt på resultatet vilket i sin tur 
påverkat räntabiliteten negativt.

Soliditet > 30%
Besqab har historiskt haft god soliditet, 
ofta över målet om 30 procent. Per den 31 
december 2019 uppgick Besqabs soliditet till 
68,1 procent. Den starka soliditeten möjliggör 
ett aktivt och flexibelt ackvisitionsarbete 
vilket skapar utrymme för Besqab att växa 
ytterligare.

Utdelning > 30% av resultatet
Besqabs utdelningsmål syftar till att säkra 
såväl ägarnas avkastning på sitt insatta 
kapital som bolagets behov av medel för att 
utveckla verksamheten. För räkenskapsåret 
2019 föreslår styrelsen en utdelning om 2,50 
kronor per aktie. Utdelningsbeloppet uppgår 
till totalt 38,4 Mkr motsvarande cirka 35,4 
procent av årets resultat. 0
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Vårt hållbarhetsarbete är prioriterat och en integrerad del i vår  
strategi och verksamhet. Genom god insikt om vad som skapar  
kundvärden och främjar hållbar bostadsutveckling, aktiviteter för att 
minska verksamhetens påverkan på människa, klimat och miljö, samt 
systematiskt arbetsmiljöarbete och bra personalvård är ambitionen  
att kunna möta de hållbarhetsmål vi satt upp som en del i det arbetet.

Nöjda kunder
Besqab har som långsiktigt mål att ha 
de nöjdaste kunderna i branschen. Kund-
nöjdhet mäts i Besqabs bostadsrätt- och 
äganderättprojekt med Nöjd-Kund-Index 
(NKI) genom en extern oberoende part. 
Målsättningen är att genomsnittligt NKI vid 
inflyttning ska vara högre än 80. För bostä-
der inflyttade under 2019 uppnådde Besqab 
ett genomsnittligt NKI vid inflyttning om 74 
(branschsnitt 72).

Minska byggavfall
Besqab har som mål att minska mängden 
byggavfall genom cirkulära resursflöden av 
material och avfall. För projekt med fler-
bostadshus avslutade under 2019 uppgick 
byggavfallet exklusive metall till 32 kg/kvm 
bruttoarea (BTA), att jämföra med det nya 
långsiktiga målet på maximalt 22 kg/kvm 
BTA. Motsvarande siffra för småhus uppgick 
till 34,6 kg/BTA, där den långsiktiga målsätt-
ningen är att produktionen ska generera 
maximalt 30 kg/kvm BTA. 

Jämn könsfördelning
En jämställd arbetsplats är attraktiv för 
både medarbetare och kunder. Besqab har 
en jämn könsfördelning i organisationen och 
strävar efter att ligga inom jämställdhetsin-
tervallet om 40–60 procent. Ambitionen är 
att jämna ut könsfördelningen ytterligare, 
framförallt på våra byggarbetsplatser där 
andelen kvinnor vid årsskiftet 2019/2020 
uppgick till 11 procent. 

BESQAB Årsredovisning 2019
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Strategiska steg för  
att uppnå våra mål
Besqab utvecklar hållbara och välplanerade hem där livet får ta plats. Våra 
bostäder ska hålla i många generationer och vara en plats för trygghet, av-
koppling och gemenskap där människor kan uppfylla sina drömmar och behov. 
Vår verksamhet ska i alla skeden bedrivas med affärsmässighet som ledstjärna 
och med fokus på lönsamhet, kvalitet, hållbarhet och professionalitet.

Hållbara bostäder för livets alla skeden 
Besqabs bostäder ska åldras med värdighet och vara 
hem för flera generationer framöver. Nyckeln till fram-
gångsrik bostadsutveckling handlar om god förståelse 
för den lokala marknadens behov, potential och fram-
tida tillväxt. Bostäderna ska kännetecknas av höga 

AKTIVITETER 2019 
Vår processplan ”Kundresan” säkerställer att vi 
möter kundens förväntningar genom hela projek-
tet. Projektbesök genomförs kontinuerligt för att 
inhämta värdefull information och dela erfarenhet-
er. Sedan 2018 certifieras nya bostadsrättsfören-
ingar med Trygg BRF – en certifiering från ”Trygg 
bostadsrättsmarknad i Sverige” som arbetar för 
stärkt konsumentskydd. Under 2019 har vi tagit 
fram två inredningskoncept, ett klassiskt och ett 
modernt, som förenklar för kunden att välja en ge-
nomtänkt inredningsstil efter eget tycke och smak.

AKTIVITETER 2019 
Vid sidan av bostadsrätter, äganderätter och 
vårdbostäder har vi under 2019 sålt och pro-
duktionsstartat ett hyresrättsprojekt. Med fler 
upplåtelseformer finns möjlighet till fler produk-
tionsstarter. Parallellt arbetar vi med att säker-
ställa låga produktionskostnader i våra pågående 
och kommande projekt. Vi har sett över upphand-
lings- och entreprenadmodeller, implementerat fler 
standardiserade lösningar och processer och fler 
digitala verktyg. Allt för att utveckla och effektivi-
sera projektering och produktion liksom uppfölj-
nings- och analysarbetet.

Vi har en nära dialog med våra kunder och 
vet vad de värdesätter i bostaden och i mötet 
med Besqab. Vår kostnadseffektiva affär ska 

inte ske på bekostnad av den kvalitet som efterfrågas. 
Goda relationer byggs genom hela kundresan och vi 
arbetar löpande med att stärka kundinsikten ytterliga-
re, från första kontakt till inflyttning och boende. Vi har 
ett stort fokus på vår omvärld och hur den påverkar 
våra kunders livsstil, önskemål och behov. Våra proces-
ser anpassas kontinuerligt för att uppfylla högt ställda 
förväntningar.

Vi ska med bibehållen lönsamhet tillvarata 
tillväxtmöjligheter på befintliga marknader 
och öka våra marknadsandelar. Med en stabil 

ekonomisk utveckling har vi möjlighet att investera i 
byggrätter i attraktiva lägen med syfte att produk-
tionsstarta och driva fler eftertraktade och lönsamma 
projekt. I grunden handlar det om att dra nytta av den 
samlade kunskapen om och erfarenheten av affärsut-
veckling, markförvärv, projektering, byggtider, inköp 
och försäljning. Vi vet vad som kostar och vi vet vad 
som ger intäkter.

Nöjda kunderHög lönsamhet och värdetillväxt

Det här gjorde vi 2019

ambitioner för planlösningar och omsorg om detaljer. 
Långsiktigt värdeskapande är en hörnsten i  Besqabs 
företagskultur som beskrivs med orden personligt 
engagemang, respekt, nytänkande, lyhördhet och 
kompetens – starka värderingar som är djupt rotade i 
verksamheten.

BESQAB Årsredovisning 2019



Strategi / Kapitel 1. Framtid / 13

AKTIVITETER 2019 
Under 2019 har Besqab fortsatt arbetet med 
rutiner, processer och utbildningar för en bättre 
arbetsmiljö. Alla medarbetare utbildas återkom-
mande inom HLR och minst en medarbetare på 
varje arbetsplats har fått utbildning i transport 
av farligt gods för att få kunskap om vilka regler 
som gäller och för att förebygga olyckor och 
skador på människor, miljö eller egendom. Det har 
hållits interna föreläsningar om stresshantering 
och kurser i ergonomi. För att främja lojalitet och 
förtroende för Besqab som arbetsgivare har vi 
under året startat ”Ung på Besqab” – ett initiativ 
som tillvaratar nya perspektiv och synpunkter från 
unga talanger. 

AKTIVITETER 2019 
För att öka vår kompetens inom hållbart bostads-
byggande lär vi oss ytterligare system för miljö-
certifiering. Under 2019 har vi utformat tre projekt 
för Svanenmärkning: vårdboendet Juliahemmet 
och hyresprojektet Lindallén i Uppsala samt ett 
kommande småhusprojekt i Stockholm. Vårt vård-
boende i Spånga har certifierats enligt Miljöbygg-
nad Silver. Vi har installerat solceller på småhusen 
Myntan i Tyresö och på flerbostadshusen ZickZack 
i Kärrtorp. Vi har sett över och infört åtgärder 
för att minimera gipsspill i bostadsproduktionen. 
Under 2019 gick vi med i ”Fossilfritt Sverige” för att 
bidra till att Sverige ska bli ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer.

Besqab ska vara en trygg och attraktiv arbets-
plats där människor vill arbeta och utvecklas 
och vara en del av Besqabs framgång. Därför 

arbetar vi systematiskt och förebyggande med arbets-
miljön, vi säkerställer medarbetarnas engagemang och 
förståelse för bolagets strategier och mål samt strävar 
efter tydliga och effektiva processer och beslutsvägar. 
Rätt antal medarbetare med rätt kompetens och enga-
gemang är avgörande och vi arbetar strukturerat med 
rekrytering, personalvård och kompetensutveckling.

Hållbarhet är centralt ur ett affärsstrategiskt 
perspektiv och en nyckelfaktor för att långsiktigt 
attrahera kunder och medarbetare, skapa värde 

för aktieägare och stärka varumärket. Hållbarhetsarbe-
tet på Besqab är integrerat i verksamheten och bedrivs 
i alla delar av värdekedjan. Vi arbetar kontinuerligt för 
att öka kunskapen om hur vi alla kan bidra långsiktigt. 
Ambitionen är att skapa största möjliga värde för våra 
intressenter, göra en positiv skillnad och minimera såväl 
negativ påverkan som hållbarhetsrisker.

En trygg och attraktiv  
arbetsplats

Bostadsutveckling som bidrar till 
en hållbar samhällsutveckling

BESQAB Årsredovisning 2019
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Så skapar Besqab värde 
från idé till nyckelfärdigt 
drömhem
Besqab utvecklar välplanerade hem utformade efter kundernas önskemål och 
 behov. Verksamheten sträcker sig från idé och förvärv av mark till försäljning 
och produktion av nyckelfärdiga bostäder där bostadsrätterna är i majoritet. Vi 
 erbjuder också bostäder med äganderätt samt utvecklar och producerar hyres- 
och vårdbostäder. Hög kompetensnivå, personligt engagemang, stabila finanser 
och viljan att leverera det lilla extra har gjort oss till en av de mest lönsamma 
bostadsutvecklarna på Stockholms- och Uppsalamarknaderna. Med förståelse för 
hur människor vill leva sina liv tillsammans med förmågan att attrahera kunder, 
gör vi det möjligt att uppnå visionen om att alla människor ska bo i sitt drömhem. 

BESQAB Årsredovisning 2019
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Idéarbete och markförvärv
Tillgång till mark och en god byggrätts-
portfölj är grunden för långsiktigt lönsam 
bostadsutveckling. Sökandet efter nya 
projekt sker proaktivt och intressanta lägen 
utvärderas löpande. Marknads- och mål-
gruppsanalyser ger stöd för produktutveck-
lingen och vilken målgrupp vi ska utveckla 
för. Kreativitet och god förmåga att hitta 
nya lösningar är framgångsfaktorer för att 
skapa värde. Samtidigt utvärderas projek-
tets risker, kvalitet och effektivitet. 

Detaljplaneprocess 
I detaljplaneprocessen beslutas markan-
vändningen i samarbete med bland annat 
kommunen, fastighetsägare och sakägare. 
Tiden för denna process varierar normalt 
mellan två och sex år. Slutkundens behov 
och förväntningar, liksom centrala hållbar-
hetsfrågor såsom hållbar stadsutveckling 
och biologisk mångfald, står i fokus hos 
Besqab under hela detaljplaneprocessen. I 
takt med att markanvändningen tydliggörs 
sker en successiv värdeökning av marken.

Projektering
Projektledaren tar fram produktionshand-
lingar i samråd med projektörer, arkitekter, 
och projektets blivande platschef. Värdefull 
kunskap inhämtas från Besqabs verksam-
hetsstöd inom mark, inköp, teknik, produk-
tion, hållbarhet och inredning. Tillsammans 
har vi god insikt om vad som genererar 
kostnader och intäkter samt vad som krävs 
för att bygga eftertraktade bostäder. Med 
hjälp av bästa möjliga material-, teknik- och 
designlösningar kan vi underlätta för våra 
kunder att leva hållbart. 

Projektgenomförande
Vi har inga anställda hantverkare utan 
tecknar avtal med underentreprenörer 
för byggprocessens olika delar där alla 
entreprenader konkurrensutsätts för rätt 
pris, kvalitet och hållbarhet. Våra egna 
resurser består av platschefer, arbetsledare 
och entreprenadingenjörer som säkerställer 
kvalitet och kontroll över produktionen. Ett 
väl fungerande samarbete med entrepre-
nörer och leverantörer är avgörande för 
att effektivisera produktionen, minimera 
miljöpåverkan och tillförsäkra en trygg och 
säker arbetsmiljö. 

Överlämnande
Vi är väl medvetna om vikten av ett välpla-
nerat överlämnande av våra bostäder till 
kunderna. Alla lägenheter och hus besiktigas 
noga innan inflyttning och tillsluts därefter 
med ett sigill. Vi säkerställer att upplåtelsen 
och tillhörande transaktioner är korrekt 
genomförda samt att bostadsköparen fått 
all erforderlig information inför tillträdet. Kun-
derna ska känna förtroende för såväl Besqab 
som bolag som de medarbetare och samar-
betsparter de kommer i kontakt med. 

Förvaltning
Efter färdigställandet och överlämnandet av 
bostäder med bostadsrätt sköter Besqab, 
enligt avtal med bostadsrättsföreningen, 
den ekonomiska förvaltningen åt bostads-
rättsföreningen den första tiden efter inflytt-
ningen. För våra vårdboendeprojekt har vi 
även fastighetsförvaltning, vilket ger oss 
möjlighet att försäkra oss om att boendet 
fungerar som det var tänkt. Det ger oss 
ovärderlig information och erfarenhet att 
använda i kommande projekt. 

 FörvaltningIdéarbete och 
markförvärv

Detaljplane 
process

Projektering Projekt
genomförande

Överlämnande

Finansiering

Försäljning

Marknadsföring

 Kundvård & Eftermarknad
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Kontakten med 
Besqab ska upp
levas som person
lig, okomplicerad 
och lyhörd för att 
skapa trygghet.

Finansiering
Projektutveckling av bostäder är kapitalin-
tensivt där stora tillgångar binds i exploate-
rings- och utvecklingsfastigheter. En viktig 
del av värdeskapandet handlar därför om 
att effektivt utnyttja balansräkningen ge-
nom god bedömning av kapitalbehovet.

Samtliga Besqabs projekt är externfinan-
sierade vad gäller såväl byggnadskreditiv 
som slutlig finansiering för bostadsrätts-
föreningen. Kapitalbehovet varierar mellan 
olika fastigheter. Bedömning av framtida 
behov sker kontinuerligt utifrån likviditets-
prognoser och analyser. Goda relationer till 
kreditgivare och Besqabs historiskt stabila 
finansiella ställning och lönsamhet är viktiga 
parametrar för att säkerställa förmånlig 
finansiering av verksamheten.

Marknadsföring
Försäljningsarbetet och kundkontakten ska 
kännetecknas av att vi är lättillgängliga 
och serviceinriktade med kunden i fokus. 
För att ge bästa möjliga förutsättningar för 
köpbeslut anpassar vi marknadsförings- och 
försäljningsinsatser efter förväntande kund-
grupper och utifrån var kunden befinner sig i 
sin köpresa. Vår hemsida är utvecklad för att 
besökare ska inspireras och enkelt hitta den 
bostad de söker. Tidigt i projekten bygger vi 
visningslägenheter och inspirerande försälj-
ningslokaler i anslutning till våra projekt.

Försäljning 
Besqabs affärsmodell innebär försäljning 
av ännu inte uppförda bostäder. Avtal ingås 
mellan Besqab och bostadsrättsföreningen 
för bostadsrättsprojekt, alternativt privat-
personer för äganderättsprojekt. Byggan-
det påbörjas när marknadskontakten är god 
och cirka 30–50 procent av bostäderna är 
bokade. Externa fastighetsmäklare med god 
kännedom om den lokala marknaden för-
medlar bostäderna till slutkund på uppdrag 
av bostadsrättsföreningen, eller Besqab i de 
fall det avser äganderätter.

Vid fastighetsutveckling av hyresbostäder 
ingår Besqab avtal med köparen, en extern 
fastighetsägare, innan projektet påbörjas. 
För vårdboenden som uppförs i egen förvalt-
ning ingår Besqab avtal med en hyresgäst, 
det vill säga vårdoperatören, innan produk-
tionen påbörjas. Försäljning av vårdfastighe-
ter sker i regel först efter färdigställandet.

Kundvård och Eftermarknad
Kontakten med Besqab ska upplevas som 
personlig, okomplicerad och lyhörd för att 
skapa trygghet. Kunderna ska känna sig 
engagerade och delaktiga och uppleva att 
vi bygger för just dem. Besqabs eftermark-
nadsavdelning finns tillgänglig för kunden 
när det uppstår frågor och behov gällande 
den nya bostaden.
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1)  I koncernredovisningen tillämpar Besqab IFRS vilket innebär att intäkter och vinster från bostadsutveckling av småhus med ägande-
rätt som säljs till privatpersoner redovisas först vid färdigställandet, samt att resultat från projektutveckling av bostäder inom joint 
ventures redovisas i enlighet med kapitalandelsmetoden.

Effektivt kassaflöde
Med långa ledtider i projekten krävs en 
effektiv kassaflödeshantering för att behålla 
en stabil likviditet och betalningsberedskap. 
På grund av stora betalningsströmmar 
vid förvärv och produktionsstart måste 
dessa föregås av beslut som grundas på 
omfattande analyser och bedömningar. 
När Besqab förvärvar mark för bostäder 
tas marken upp i balansräkningen som 
exploateringsfastighet. Vid produktionsstart 
med en bostadsrättsförening som kund, 
det vill säga vid majoriteten av Besqabs 
bostadsprojekt, överförs marken genom 
att en nybildad bostadsrättsförening med 
extern styrelse köper fastigheten av Besqab. 
Bostadsrättsföreningen faktureras därefter 
löpande under pågående projekt utifrån 
upprättat entreprenadavtal mellan fören-
ingen och Besqab. Det är bostadsrättsfören-
ingen som tar upp finansiering med banken 
och som lyfter byggkreditiv från projektets 
kreditgivare och därigenom finansierar 
markförvärvet och entreprenaden. 

Intäkter från bostadsutveckling
Huvuddelen av Besqabs bostadsut-
vecklingsverksamhet avser projekt med 
 bostadsrätt där Besqab överlåter en fastig-
het till och ingår ett entreprenadavtal med 
en bostadsrättsförening som beställare. 
 Intäkter och vinster från projektutveckling av 
bostäder redovisas över projektets  löptid1). 
Intäktsredovisningen över tid påbörjas i 
samband med att avtalet med beställaren 
är undertecknat och produktionsstart de 
facto har skett. Lagakraftvunnen detaljplan 

och bygglov är alltid beslutade innan ett 
projekt kan produktionsstartas och intäkter 
och resultat kan redovisas.

Intäktsredovisning över tid innebär att in-
täkterna från projektet redovisas i takt med 
projektets genomförande med hänsyn till 
försäljningsrisken. Beräkningen sker i huvud-
sak på basis av nedlagda projektkostnader i 
förhållande till de kalkylerade totala projekt-
kostnaderna, vilket rimligen bedöms avspeg-
la den så kallade upparbetningsgraden. 
Upparbetningsgraden motsvarar därmed 
den prestation uppdragstagaren Besqab 
vid var tid har utfört och levererat till bestäl-
laren (bostadsrättsföreningen).  Givet att be-
ställaren äger marken där  bygget pågår får 
beställaren kontroll över själva byggnaden 
i takt med att  arbetet utförs och är enligt 
avtal skyldig att betala Besqab i den takt 
uppförandet sker.  Bostadsrättsföreningen 
är en självständig juridisk person med 
en  styrelse oberoende av Besqab. Under 
 produktionsfasen företräder styrelsen de 
enskilda bostadsrätts köparna och värnar 
deras intressen. Bostadsrättsföreningen 
finansierar sina kostnader via eget bygg-
nadskreditiv. Se även not 2 på sidan 98.

En annan viktig bedömning vid intäktsre-
dovisning över tid är prognosen avseende 
projektets slutliga ekonomiska utfall, vilken 
revideras löpande. Företagsledningen utvär-
derar avvikelser från tidigare prognoser och 
varje förändring av en prognos behandlas 
i den period den blir känd och medför en 
korrigering av tidigare redovisat resultat i 
det berörda projektet.

Beslut om 
förvärv

Beslut om 
produktionsstart

BRF förvärvar 
mark av Besqab

Fakturerade 
entreprenadintäkter

Kostnader för 
produktion

Besqab förvärvar 
eventuella osålda 
bostäder

Slutbesiktning 
och över-
lämnande 
av entreprenad

Försäljning av 
eventuella förvär-
vade bostäder

Entreprenad- och 
markavtal tecknas 
med BRF

Besqab
förvärvar 
mark

KASSAFLÖDEN I PROJEKTUTVECKLING AV BRFPROJEKT
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Besqab utvecklar bostäder 
för livets alla skeden
Under åren mellan 25 och 40 förändras livet som mest och vi flyttar 
oftare än annars. Många går från singelettan till sambolägenheten och 
vidare till familjebostaden. En stor del av Besqabs kunder tillhör denna 
kategori, men vi utvecklar bostäder för alla åldrar. Med förståelse för 
människors behov och drömmar kan vi erbjuda bostäder som motsvarar 
alla våra kunders förväntningar.

Vår verksamhet fokuserar på utveckling av 
bostäder och vårdboenden där slutkund-
erna i huvudsak är bostadskonsumenter. En 
målgrupp som vi delat in i fem kategorier 
– se nedan – baserat på vilket skede i livet 
man befinner sig i. Detta för att på bästa 
sätt möta respektive grupps specifika behov 
och önskemål.

Valet av kategori(er) för respektive projekt 
bestäms genom analyser av demografi, 
utbud och efterfrågan, vilket ofta hänger 
samman med läget och vilka möjligheter 
som finns för olika bostadstyper och upplå-
telseformer. Besqabs flerbostadshusprojekt 
riktar sig till en bredare målgrupp där vi 

1 Förstagångsköpare 
Förstagångsköparen är ofta en ensam-
stående ung vuxen som ska flytta hemi-

från till första egna bostaden. Han eller hon 
efterfrågar mindre, yteffektiva, lättskötta 
lägenheter i bra kollektivtrafikläge. Föräld-
rarna har ofta ett stort inflytande på köpet.

2 Unga vuxna 
Unga vuxna, såväl singlar som par, 
efterfrågar kompakta, välplanerade 

och kostnadseffektiva lägenheter. Bostaden 
ska ligga i en trygg miljö med bra kollektiv-
trafiklägen.

Vår verksamhet 
 fokuserar på 
utveckling av 
 bostäder och 
vårdboenden 
där  slutkunderna 
i  huvudsak 
är bostads
konsumenter. 

Våra fem kategorier

kan erbjuda både smålägenheter för singel- 
 eller sambohushållet och större lägenheter 
för barnfamiljen eller villasäljaren. Småhus 
och radhus däremot har en mer avgränsad 
målgrupp där vi i första hand vänder oss till 
barnfamiljer och par som planerar för familj. 

Förstagångsköpare är en växande mål-
grupp som ofta har en hög tröskel för finan-
siering av kontantinsatsen till bolån. De har 
därmed svårt att ta sig in på bostadsmark-
naden. För att öka möjligheterna för våra 
unga att äga sitt eget boende, har Besqab 
ett beprövat koncept som omfattar välpla-
nerade och funktionella ungdoms lägenheter 
till en lägre kostnad. 

3 Barnfamiljer 
Barnfamiljer och par som planerar för 
familj söker antingen välplanerade 

lägenheter i urbana lägen nära nuvarande 
bostad eller lättskötta och välplanerade 
småhus en bit ut från stadskärnan.

4 Villaägare 50+
Villaägare i övre medelåldern, 50 år och 
äldre, som planerar för att sälja villan, 

efterfrågar rymliga och lättskötta lägenheter 
i närområdet eller i mer urbana lägen.

5 Äldre med vårdbehov
Besqabs vårdbostäder vänder sig 
specifikt till en äldre målgrupp, ofta 

80 år eller äldre, som inte klarar av att bo 
kvar hemma och som eftersöker funktionella 
och trivsamma vårdboenden.
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Stadslägenheten med 
plats för hela familjen
I Norra Djurgårdsstaden bor Markus och Lovisa med barnen Lilly 
och Henning. Lilly och Henning går på förskola en kort promenad 
bort. Lovisa jobbar inne i city och Markus på Stockholms Universitet.

Det är snart ett år sedan familjen flyttade 
in i sin fyra i den nya miljöstadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden. Möblerna är på plats, 
familjefotografier har börjat pryda väggarna 
och vi vill veta hur familjen har det. 

Att Markus och Lovisa föll för just den här 
lägenheten var dels på grund av den stora 
balkongen, men också för att lägenheten 
är så välplanerad med lagom antal rum för 
familjen, utan en massa döda ytor. Takhöj-
den är också något som gör att lägenheten 
sticker ut lite extra. Bostaden matchade helt 
enkelt familjens behov.

– Det bästa med att bo i det här huset är 
att det är modernt och okomplicerat. Och 
det bästa med att bo i det här området är 
att du har sju minuter med bussen till Sture-
plan och två minuter till naturen och skogen, 
säger Markus. 

Långpromenad till Stora Skuggan
En ledig dag åker pappa Markus och Lilly 
gärna till simhallen. Men de allra bästa 
helgdagarna är när familjen tar en långpro-
menad ut till Stora Skuggan. Henning sover i 
vagnen och Lilly kör sin springcykel.

– Då får vi tid att prata och vara med 
varandra ute i naturen, säger Lovisa. 

– Sen trivs vi ju hemma också fortsätter 
Markus. När man är på jobbet hela dagarna 
är det skönt att bara vara hemma, laga mat 
och baka med barnen. Muffins, sockerkaka 
och chokladbollar är några av favoriterna. 

Paret tycker att det är väldigt okompli-
cerat att bo i en nyproducerad lägenhet. 
Markus berättar att de garantiärenden de 
hade har gått smidigt och bra.

– Om det var några små märken på 
golvet eller någon fläck på väggen så var 
Besqab där och fixade det direkt.

Vi frågar Markus och Lovisa hur de upp-
levt att köpa bostad på ritning och hur den 
resan varit, från början till slut.

– Jag tycker att allt har varit väldigt tydligt 
och det känns som att vi har vetat hela tiden 
vad vi ska göra och vad Besqab ska göra 
och vad det är som händer härnäst. Det har 
känts väldigt tryggt och bra, säger Lovisa.

Markus avslutar med att säga att de är 
mycket nöjda med Besqab och med hant-
verket i lägenheten.

– Det känns som att Besqab bryr sig lite 
mer om detaljerna än vad andra byggare 
gör. Det är i alla fall vår upplevelse.

Familjens vårprojekt blir att sätta upp 
gardiner i vardagsrummet. 

Jag brukar säga att 
jag har Stockholms 
bästa pendlings
sträcka, jag cyklar 
10 minuter genom 
nationalstadsparken 
och sen är jag på 
jobbet.
Markus
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