
Ett intensivt år  
med stark tillväxt
Det har varit ett intensivt år med en fram-
gångsrik tillväxt för Besqab. Vi har lyckats 
ta vara på en stark bostadsmarknad och 
en hög efterfrågan på våra bostäder. Tack 
vare alla fantastiska medarbetares målmed-
vetna arbete och personliga engagemang 
har vi tagit ett viktigt steg mot våra mål 
och produktionsstartat rekordmånga nya 
bostäder samtidigt som vi stärkt lönsamhe-
ten. Vi fortsätter att leverera drömhem till 
våra kunder tillsammans med ett personligt 
kundbemötande och detta belönade oss 
med branschens nöjdaste kunder 2021. 
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Stark efterfrågan och rekordhög 
 försäljning
Bostadsmarknaden var stark under 2021 
trots fortsatt ekonomisk osäkerhet i vår om-
värld. Pandemin har bidragit till att hemmet 
och boendet prioriteras och värderas högre 
än tidigare. Vi har nyttjat den höga efter-
frågan på nyproducerade bostäder och 
säljstartat rekordmånga bostadsprojekt. Ett 
av dem är bostadsrätterna Legera i Hagas-
taden där vi tidigt satsade på att bygga 
inspirerande visningslägenheter. Under 
sommaren säljstartades även det unika pro-
jektet Nivå i Bromma som förvärvats i slutet 
av 2020 där vi också satte upp attraktiva 
visningslokaler på plats. Det har funnits ett 
stort intresse för alla våra projekt och på 
helåret sålde vi totalt 552 bostäder i våra 
bostadsrätts- och ägandeprojekt. Det är 
nästan dubbelt så många som de senaste 
fem årens nivåer. 

Flest produktionsstarter någonsin
Den starka bostadsmarknaden och goda 
försäljningen tillsammans med ett intensivt 
arbete med att få alla myndighetsbeslut på 
plats gjorde att vi under året kunde produk-
tionsstarta 802 bostäder. Det är det högsta 
antalet i Besqabs historia! Den höga aktivi-
teten avspeglas i våra intäkter som uppgick 
till 2 618 Mkr (950), en tillväxt på 175 procent 
jämfört med 2020. Även rörelsemarginalen 
ökade på helåret till 8,1 procent, från 6,4 
procent 2020, vilket är ett steg mot målet 
om en rörelsemarginal på minst 10 procent. 
En ökad projektvolym är ett viktigt bidrag 
för att stärka lönsamheten. 

 Som ett led i vår tillväxtstrategi har vi 
också ambitionen att successivt bygga 
upp en fastighetsportfölj av egenutveck-
lade hyresrätter, vårdbostäder och annan 
samhällsservice. Målet är att vid utgången 
av 2023 ha färdigställda och produktions-
startade förvaltningsfastigheter med ett 
årligt underliggande driftnetto om 100 Mkr. 
Vi är redan på god väg mot målet där det 
vid utgången av året uppgick till 59 Mkr. Det 
faktiska driftnettot från förvaltningsportföl-
jen har ökat i och med färdigställandet av 
vårdboendet Juliahemmet i Uppsala. Dess-
utom har vi under 2021 produktionsstartat 
ett nytt hyresrättsprojekt med 137 lägenhe-
ter för eget ägande, också det i Uppsala.  

Branschens nöjdaste kunder
Det finns få saker som är bättre än att 
lämna över nycklarna till ett nytt, fint och 
 efterlängtat hem till nöjda kunder. Vi är där-
för mycket stolta och glada över att de kun-
der som flyttat in i en Besqabbostad under 
2021 är branschens nöjdaste. I februari 2022 

fick vi ta emot en av de finaste utmärkel-
serna man kan få som bostadsutvecklare – 
Sveriges nöjdaste bostadskunder – från det 
oberoende analysföretaget Prognoscentret. 
Besqab var dessutom den bostadsutveckla-
re som kunderna rankade högst vad gäller 
pålitlighet under köpprocessen. För mig är 
utmärkelsen ett kvitto på att våra kunder 
uppfattar oss som en trygg och pålitlig 
affärspartner vilket är viktigt i vår tillväxt 
och vårt långsiktiga värdeskapande som tar 
avstamp i vår förmåga att attrahera kunder 
över tid. 

NKI-resultatet är en bedrift med tanke på 
de utmaningar med restriktioner och global 
material- och kapacitetsbrist som under året 
påverkat vardagen för våra medarbetare 
och samarbetspartners. De har gjort ett 
fantastiskt arbete. Jag är oerhört stolt över 
det engagemang som medarbetarna hela 
tiden visat. Vår kultur tillsammans med den 
breda och djupa expertis som organisatio-
nen och medarbetarna besitter är en viktig 
framgångsfaktor och positionerar oss på 
vår utstakade väg framåt. 

Stigande oro för tillgång på material 
I spåren av globaliseringen och störningar i 
leveranskedjor har råvarutillgången skapat 
nya utmaningar och bidragit till en stigan-
de osäkerhet och ökade kostnader. Under 
2021 har råvaru- och energibristen blivit 
alltmer påtaglig, vilket fått effekter på flera 
verksamheters produktionsled. Dessutom 
kvarstår risken att Cementas kalkstensbrott 
i Slite, en anläggning som årligen bedöms 
stå för cirka 65 procent av den svenska 
cementförbrukningen, stängs ned när det 
nuvarande tillståndet löper ut i slutet av 
2022. Vi har ett  viktigt arbete framför oss 
att säkerställa leverantörskedjor och effek-
tivisera resursutnyttjandet.

Vi arbetar strategiskt med våra kostna-
der där upphandlingsmodellen med delade 
entreprenader ger oss en ökad flexibilitet 
och en god kontroll över produktionskostna-
derna i projektens alla skeden. Därför har vi 
möjlighet att till viss del parera kostnadsök-
ningar på enskilda material. 

Hållbarhet en självklarhet
De senaste årens omvärldshändelser har 
påskyndat många av de trender vi iden-
tifierat sedan tidigare vad gäller kunders 
förväntningar på bostaden, inte minst 
hållbarhet. Att Besqabs verksamhet bedrivs 
med ett långsiktigt hållbarhetsperspek-
tiv är både en ekonomisk och strategisk 
självklarhet. I utvecklingen av ett nytt 
bostadsområde förväntas vi som bostads- 
och fastighetsutvecklare exempelvis möta 

Det finns få saker 
som är bättre än 
att lämna över 
nycklarna till 
ett nytt, fint och 
 efterlängtat hem 
till nöjda kun-
der. Vi är därför 
mycket stolta och 
glada över att de 
kunder som flyttat 
in i en Besqab-
bostad under 2021 
är branschens 
nöjdaste. 

Ett intensivt år  
med stark tillväxt

BESQAB Årsredovisning 2021

VD har ordet / 5



behoven av social hållbarhet och addera 
nya värden till platsen. Ett bra och tydligt 
exempel på ett område där målet varit att 
skapa en hållbar och hälsosam boendemiljö 
är Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. Här har 
vi byggt ett varierat utbud av bostäder med 
olika upplåtelseformer från villor till flerbo-
stadshus samt ett vårdboende. Vi har också 
lagt stor vikt vid att planera och uppföra 
området i harmoni med naturen och med 
omgivningarna. 

En het byggrättsmarknad
Besqabs projektportfölj är väl positionerad 
för att möta kundernas framtida behov 
och förväntningar. Samtidigt bedriver vi ett 
aktivt ackvisitionsarbete för att den ska bli 
större. Byggrättsmarknaden har liksom bo-
stadsmarknaden varit het under 2021 med 
ett stort utbud av byggrätter, hög aktivitet 
och höga byggrättspriser. 

Under året genomförde vi bland annat 
ett flertal mindre privata affärer i storleken 
50–70 byggrätter i attraktiva lägen på våra 
marknader. Dessutom har vi avtalat om flera 
kommunala markanvisningar i Stockholm och 
Solna. Ett av de större tillskotten i portföljen 
är Kvarteret Blåmesen i Huvudsta där vi 
planerar att uppföra cirka 300 lägenheter 
och 30 stadsradhus i ett läge med mycket bra 
förutsättningar att skapa höga bostadskvali-
teter. Ytterligare en affär vi genomförde under 
året var förvärvet av 50 procent av aktierna i 
bostadsutvecklaren Byggnadsfirman Erik Wal-
lin AB, ett familjeföretag som funnits sedan 
1927 och som utvecklar bostäder i premium-
segmentet i Stockholm. Wallin har haft en god 
utveckling under året och tilldelades bland 
annat tre nya markanvisningar av Stockholms 
stad under det sista kvartalet.

Vår första gröna obligation
Under 2021 breddade vi vår finansiering  för 
att möta vår ökade investeringstakt. I linje 
med vår målsättning att all finansiering ock-
så ska vara grön tog vi under 2021 upp vårt 
första gröna obligationslån på den svenska 
obligationsmarknaden. Vi emitterade obliga-
tioner under ett grönt ramverk om totalt 800 
Mkr där vi inledningsvis under våren tog in 
500 Mkr för att under hösten emittera ytter-
ligare obligationer för de återstående 300 
Mkr i ramverket. Vi är glada för det goda 
mottagandet och intresset.

Dags för nästa steg
Vi kan summera ett starkt första verksam-
hetsår sedan vi breddade verksamheten och 
satte nya ambitiösa mål för 2023. För att nå 
målen om 1 000 årliga produktionsstarter 
och ett underliggande årligt driftsnetto i 
våra förvaltningsfastigheter på cirka 100 
Mkr, behöver vi ta ytterligare tillväxtkliv och 
hela organisationen arbetar målmedvetet 
med att accelerera tillväxtpotentialen i nu-
varande portfölj och i verksamheten.

Tillväxt och utveckling kommer att vara de 
viktigaste punkterna på vår agenda framåt. 
Vi har börjat blicka bortom 2023 och lägga 
grunden för nästa steg i bolagets utveckling. 
I början av mars 2022 kunde vi glädjande 
välkomna Fredrik Jonsson till  Besqab som 
vice VD. Fredrik kompletterar vår lednings-
grupp väl med ytterligare kompetens och 
resurser inom strategi och tillväxt.

Den oroande utvecklingen med Ryss-
lands invasion av Ukraina blev en mörk 
start på 2022. För att stödja det humani-
tära hjälparbetet genomförde vi i mars en 
insamling där både medarbetarna och 
bolaget tillsammans skänkt pengar till FN:s 
flyktingorgan UNHCR. Vi följer händelserna 
noga och är väl medvetna om att kriget kan 
få allvarliga konsekvenser också för Sverige 
och svensk ekonomi. 

Med stöd av våra medarbetares enga-
gemang, erfarenhet och djupa kompetens 
har vi goda förutsättningar att parera och 
anpassa oss till omvärldssituationer. Vi har 
också genom det intensiva arbetet under 
2021 tillsammans lagt en bra grund för att 
fortsätta växa och tillvarata de möjligheter 
som kommer med en stark affär, en tydlig 
strategi och ett fantastiskt team.

Carola Lavén
VD Besqab
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