
Finansiella mål

SOLIDITET 
Mål ≥ 35 %
Soliditeten ska uppgå till minst 35 procent.

Besqabs soliditet uppgick vid årets slut till 40,1 procent, vilket överstiger det 
långsiktiga målet om minst 35 procent. Soliditeten är fortsatt stark men har 
minskat något på grund av en ökad andel extern upplåning för att finansiera 
förvärv och investeringar för tillväxt. En stark soliditet är en fortsatt god grund 
för ett aktivt och flexibelt ackvisitionsarbete vilket möjliggör för Besqab att växa 
ytterligare.

RÖRELSEMARGINAL 
Mål ≥ 10 %
Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent.

Rörelsemarginalen för 2021 uppgick till 8,1 procent vilket understiger målet om 
minst 10 procent. Under året har marginalen stärkts tack vare ett ökat antal 
bostäder i produktion och en stark bostadsmarknad som bidragit till god försälj-
ning i pågående bostadsrätts- och äganderättsprojekt.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 
Mål ≥ 15 %
Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent.

För 2021 uppgick avkastningen på eget kapital till 16,8 procent, vilket överstiger 
målet om minst 15 procent. Jämfört med 2020 har avkastningen stärkts av ett 
bättre rörelseresultat medan resultatet från orealiserade värdeförändringar för 
förvaltningsfastigheter är mindre.
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Mål för en lönsam och  
hållbar  tillväxt
För att nå framgång och utveckla verksamheten i en hållbar riktning arbetar vi mot tydligt 
uppsatta mål. Från och med 2021 har Besqab nya finansiella och operativa mål som styr 
arbetet. Våra nya mål fokuserar på tillväxt och lönsamhet med en bibehållen stark finansiell 
ställning, samtidigt som tillväxten och lönsamheten behöver åtföljas med målsättningar och 
ambitioner för en hållbar affär.

1] De finansiella målen definieras utifrån segmentsredovisningen.



Operativa mål

VINSTMARGINAL BOSTADS- OCH ÄGANDERÄTTER 
Mål ≥ 15 %
Vinstmarginalen i projekt med bostads- och äganderätter ska uppgå till  
minst 15 procent.

Den genomsnittliga vinstmarginalen i projekt med bostads- och äganderätter som 
avslutades under 2021 uppgick till 16,1 procent och översteg därmed målet om minst 
15 procent.

PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER
Mål 1 000 år 2023
Besqab ska senast år 2023 nå en årlig takt av produktionsstarter om 1 000 bostäder 
(bostads-/äganderätter, hyresrätter och vårdbostäder)

Under 2021 produktionsstartade Besqab totalt 802 bostäder vilket är en ökning  
med drygt 40 procent jämfört med 2020. Ambitionen är att starta produktion av 
minst 1 000 bostäder per år senast vid utgången av år 2023.

UNDERLIGGANDE ÅRLIGT DRIFTNETTO 
Mål 100 Mkr år 2023
Besqab ska senast 2023 ha en fastighetsportfölj med ett underliggande årligt drift-
netto om cirka 100 Mkr.

Underliggande årligt driftnetto i Besqabs pågående och färdigställda förvaltnings-
fastigheter per 31 december 2021 bedömdes uppgå till cirka 59 Mkr. Fastighetsport-
följens underliggande driftnetto ökade med cirka 10 Mkr i och med produktionsstar-
ten av hyresrättsprojektet Syrenbersån i Uppsala under fjärde kvartalet 2021.

3] Inkluderar befintlig förvaltningsportfölj samt fastigheter under uppförande vid utgången av perioden.

Utdelningspolicy

UTDELNING
Policy ≥ 30 %
Utdelningen ska uppgå till minst 30 procent av koncernens resultat efter skatt enligt 
segmentsredovisningen, exklusive orealiserade värdeförändringar.

Med avdrag för orealiserade värdeförändringar uppgick koncernens resultat efter 
skatt till 204,9 Mkr. Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2022 beslutar om en 
utdelning om 4,00 kronor per aktie, totalt cirka 61,7 Mkr, vilket motsvarar 30 procent 
av resultatet för 2021. 0
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2] Avser föreslagen utdelning.
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Hållbarhetsmål

NÖJDA KUNDER
Mål Topp 3
Besqab har som mål att uppnå som lägst en tredje placering i branschens årliga 
mätning av Nöjd-Kund-Index vid inflyttning (NKI Inflyttning) för projektbyggda 
lägenheter och småhus.

Besqabs resultat för NKI Inflyttning uppgick för 2021 till 79, vilket är en ökning med 
en poäng jämfört med 2020. Med ett NKI på 79 placerade sig Besqab på en delad 
första plats tillsammans med två branschkollegor och överträffade därmed målet 
om att som lägst nå en tredje placering. Branschsnittet för 2021 uppgick till 76. 

NÖJDA MEDARBETARE
Mål 80/88
Medarbetarundersökningar genomförs årligen och det långsiktiga målet är att 
nå resultaten 80 för Arbetsglädje och 88 för Lojalitet. 

Besqab har en historik av mycket nöjda medarbetare och ambitionen är att bevara 
och inom vissa områden stärka medarbetarnöjdheten. Årets medarbetarunder-
sökning genomfördes under hösten 2021 och visade på fortsatt höga resultat. 
Både arbetsglädjen och lojaliteten hade ökat med en resultatenhet vardera 
 jämfört med 2020. Resultatet för Arbetsglädje uppgick till 77 och Lojalitet till 84.

SVANENMÄRKTA BOSTÄDER
Mål 100%
Alla bostäder som projekteringsstartas från och med 2021 ska miljömärkas med 
Svanen.

 
Under 2021 har Besqab erhållit sin första Svanenmärkning för ett  bostadsprojekt, 
nämligen vårdboendet Juliahemmet i Uppsala. Av samtliga 1 786 bostäder i 
pågående produktion vid utgången av 2021 genomgår 73 procent processen för 
att Svanenmärkas.

GRÖN FINANSIERING
Mål 100%
All kommande extern projektfinansiering ska ske med grön finansiering, från 
byggnadskreditiv till fastighetslån. 

Under året har Besqab arbetat mycket aktivt med upphandling av nya bygg-
nadskreditiv, fastighetsbelåning och annan finansiering såsom bolagets första 
gröna obligationslån. Vid utgången av 2021 var 37 procent av koncernens 
upptagna lån gröna, vilket inkluderar byggnadskreditiv, fastighetslån och 
 obligationslån.

TRYGG BRF
Mål 100%
Alla nya bostadsrättsföreningar ska certifieras med Trygg BRF.

Sedan arbetet med Trygg BRF påbörjades har 18 bostadsrättsföreningar för 
 Besqabs bostadsrättsprojekt ansökt om kvalitetsmärkningen, vilket utgör 100 
 procent av alla nya föreningar. Totalt har fyra bostadsrättsföreningar färdig-
ställts, överlämnats och uppfyllt samtliga krav för certifiering, varav tre föreningar 
har certifierats under 2021.
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