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Med fokus på kvalitet, tillväxt 
och hållbarhet 
Besqabs strategi syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar 
 expansion. Vi arbetar målmedvetet inom ett flertal områden för ökad tillväxt 
och lönsamhet. All vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet med 
 fokus på kvalitet, tillväxt och hållbarhet. Oavsett om det handlar om att 
utöka vår produktportfölj eller främja en hållbar samhällsutveckling.

Fastighetsutveckling och 
 Fastigheter
Vi ska växa verksamheten inom Fastighetsutveck-
ling och Fastigheter genom att utveckla och bygga 
en fastighetsportfölj med egenutvecklade hyresrät-
ter samt vårdbostäder och annan samhällsservice. 

AKTIVITETER 2021 
Besqab gick in i 2021 med ett nyligen verkställt beslut 
om att bredda verksamheten genom att inkludera 
ägande och förvaltning av egenutvecklade såväl 
hyresrätter som vårdbostäder och annan samhälls-
service. Under året har vi anställt en chef för det nya 
affärsområdet och ytterligare roller och funktioner 
har tillsatts för att stärka och komplettera affären 
med hyresrätter och vårdfastigheter. Strax innan 
årsskiftet produktionsstartades vårt andra hyres-
rättsprojekt som uppförs för eget ägande. Besqabs 
fastighetsportfölj med pågående och färdigställda 
projekt innefattar därmed två hyresfastigheter med 
283 hyresrätter och en förskola samt vårdboenden 
med totalt 260 vårdbostäder.

 Produktionskostnader
Vi ska stärka vår projektstyrning och sänka våra 
 produktionskostnader genom att utnyttja vår 
 samlade kunskap om och goda erfarenhet av 
 projektering, byggtider, inköp och försäljning. 

AKTIVITETER 2021 
Vi fortsätter löpande att effektivisera våra processer 
bland annat genom standardisering av metoder och 
produkter och har även implementerat fler digitala 
verktyg i olika delar av verksamheten. Våra kostnadsa-

nalyser har haft ett stort fokus på produktionskostna-
der på grund av bristen på råvaror och prisökningen på 
byggmaterial. Vi har haft regelbundna avstämningar 
både centralt och inom respektive projekt för att bibe-
hålla kontrollen över kostnadsutvecklingen och för att 
säkerställa leveranser av material och inredning. Vi har 
dessutom fört en kontinuerlig dialog med leverantörer 
av cementbaserade byggmaterial beträffande Cemen-
tas tillståndsproblematik på Gotland och eventuella 
risker för en potentiell cementbrist. 

Projektutveckling Bostad
Vår kärnverksamhet, Projektutveckling Bostad, 
ska växa genom ett utökat antal produktions-
startade bostäder med bostadsrätter och 
ägande rätter liksom att stötta Fastighetsutveck-
ling med projekterings- och produktionsuppdrag 
för hyresrätter och vårdbostäder. 

AKTIVITETER 2021 
Under året produktionsstartade Besqab totalt 802 
bostäder vilket är det högsta antalet i bolagets 
historia och en ökning med drygt 40 procent jämfört 
med 2020. Av dessa 802 bostäder är 665 bostads-
rätter eller äganderätter och 137 är hyresrätter som 
uppförs för affärsområdet Fastighetsutveckling och 
Fastigheter. Vid årets utgång var hela 1 786 bostäder 
i pågående produktion, att jämföra med 1 194 vid 
årets början. Detaljplaner och bygglov är, utöver för-
säljning och finansiering, avgörande för inplanerade 
produktionsstarter och vi har därför haft stort fokus 
på att vara en effektiv och kompetent part i dessa 
myndighetsprocesser.
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Försäljning och  
Kunderbjudanden
Vi ska säkerställa att vi har nöjda kunder samt 
 utveckla nya attraktiva kunderbjudanden som 
bidrar till ökad försäljning och ökade intäkter. 

AKTIVITETER 2021 
Under 2021 har coronapandemin fortsatt att påverka 
vårt sätt att möta kunder och intressenter men vårt 
fokus har varit intakt. Kunderna ska känna sig trygga 
både i projektgenomförandet och i kontakten med 
medarbetare och samarbetsparters. Det har varit ett 
stort intresse för Besqabs olika projekt med en hög 
boknings- och försäljningstakt och rekordmånga sålda 
bostads- och äganderätter, vilket visar att vi är bra 
på att ta fram rätt produkter i efterfrågade lägen. Vi 
fortsätter att förädla våra kundrelationer genom hela 
kundresan och arbetar kontinuerligt med att öka kund-
insikten, från första kontakt till inflyttning och boende. 

Varumärke
Vi ska tydliggöra vår profil och vårt varumärke för 
ökad kännedom och för att stärka förtroendet hos 
kunder, kommuner och andra samarbetspartners. 

AKTIVITETER 2021 
Besqabs varumärke formas i alla våra möten. Vi 
strävar alltid mot att kunder, kommuner, medarbeta-
re och samarbetspartners ska känna förtroende för 
och bli inspirerade att samarbeta med oss, oavsett 
vem på Besqab man kommer i kontakt med.  Under 
året har vi genomfört en större varumärkeskampanj 
och ett flertal målgruppsanpassade kampanjer för 
våra pågående och kommande bostadsprojekt. Vi 
har också fokuserat på att stärka våra relationer 
med bland annat banker, kommunrepresentanter 
och andra samarbetspartners. Genom personliga 
möten har vi fått möjlighet att presentera Besqab, 
våra kvaliteter och ambitioner.

Säker arbetsplats och 
 Attraktiv arbetsgivare
Vi ska erbjuda en säker arbetsplats samt vara en 
attraktiv arbetsgivare för både potentiella och 
befintliga medarbetare.

AKTIVITETER 2021 
Besqab har fortsatt att arbeta med rutiner, pro-
cesser och utbildningar för en bättre arbetsmiljö. 
Coronapandemin har även under 2021 haft en 
stor påverkan på det organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöarbetet och medarbetarnas fysiska och 
psykiska hälsa har varit högsta prioritet tillsammans 
med att minimera risken för smittspridning. Resul-
tatet från vår årliga NMI-undersökning var återigen 
mycket högt och förutom att förvalta svaren, arbetar 
vi vidare med att utveckla medarbetarresan för 
befintliga och potentiella medarbetare. 

Hållbar samhällsutveckling
Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling 
genom att utveckla hem och boendemiljöer med 
omtanke om miljö, människa och samhälle.

AKTIVITETER 2021 
Besqab fick grundlicens för Svanen 2020 och under 
2021 erhöll vi vår första Svanenmärkning för vårdbo-
endet Juliahemmet i Uppsala. Vi arbetar kontinuerligt 
med att säkerställa att våra arbetsprocesser och 
inköp följer de fastställda kraven och har under året 
informerat och fortsatt att utbilda våra medarbetare 
i Svanen. I december anslöt sig Besqab till Hållbart 
Stockholm 2030 (HS30), ett nystartat hållbarhetsfo-
rum för proaktivt och lösningsorienterat arbete med 
hållbarhetsfrågor i bostadsutvecklingssektorn. Vi har 
också fokuserat på att öka andelen grön finansiering 
och har bland annat framgångsrikt emitterat vårt 
första gröna obligationslån.

Ackvisition
Vi ska driva ett aktivt arbete med ackvisition så 
att vår byggrättsportfölj växer och förädlas med 
 attraktiva bostads- och fastighetsprojekt. 

AKTIVITETER 2021 
Tack vare Besqabs stabila finansiella ställning kan vi 
investera i byggrätter i attraktiva lägen, vilket i sin tur 
gör det möjligt att starta och driva eftertraktade och 

lönsamma projekt. Vår byggrättsportfölj har under 
året tillförts cirka 1 230 nya bostadsbyggrätter genom 
markanvisningar och förvärvsavtal, inklusive förvärvet 
av bostadsutvecklaren Byggnadsfirman Erik Wallin 
AB (Wallin). Vi söker aktivt efter intressanta byggrätter 
bland annat genom att delta i kommunala markanvis-
ningstävlingar och genom att förhandla med privata 
fastighetsägare.



Ökat kapitalbehov för att 
nå tillväxtmålen 
Tillgång till kapital är en förutsättning för att Besqab ska växa i enlighet 
med vår strategi och för att nå våra uppsatta mål. Vi har en lång historik 
av finansiell styrka och ett gott renommé hos banker och kapitalmarknad. 
God styrning och kontroll av kapitalstruktur och finansieringskostnader i 
 kombination med en effektiv kassaflödeshantering möjliggör fortsatt tillväxt 
och långsiktigt värdeskapande.  

Kapitalstruktur
Besqabs verksamhet är kapitalintensiv och 
kräver god tillgång till långsiktig och stabil 
finansiering via eget kapital alternativt ge-
nom extern upplåning. Affärernas kapitalbe-
hov bedöms utifrån olika parametrar för att 
skapa en optimal kapitalstruktur. Valet av 
kapitalstruktur sker genom en avvägning av 
krav på avkastning och finansiell stabilitet 
samt en önskad kombination av finansiell 
risk i förhållande till finansieringskostnad. 
Finansieringsverksamheten regleras av 
Besqabs Finanspolicy som prövas och fast-
ställs av styrelsen minst en gång per år. 

Upplåning
Låneverksamheten är utformad för att 
möta de samlade finansieringsbehoven. Vid 
samtliga upplåningsbeslut beaktas Besqabs 
soliditet enligt segmentsredovisningen vilken 
ska uppgå till minst 35 procent. Hänsyn tas 
även till likviditetsprognoser, fördelning av 
låneförfall, räntebindningstider, säkerheter, 
valuta och leasing. 

Vid utgången av 2021 stod bankfinansie-
ring för 57 procent av Besqabs totala upp-
låning. Bankrelationerna är goda och vi för 
dialog med samtliga större bankkoncerner 
verksamma på den svenska kreditmarkna-
den. Bankfinansieringen innefattar bygg-
nadskreditiv för äganderätter, hyresrätter, 

vårdboenden och annan samhällsservice 
samt fastighetslån för koncernens färdig-
ställda förvaltingsfastigheter. Byggnads-
kreditiv för bostadsrättsprojekt avtalas 
mellan bostadsrättsföreningen och banken. 

Besqab har under 2021, i maj respektive 
november, emitterat seniora icke-säkerställ-
da gröna obligationer om 500 Mkr till en 
ränta om Stibor 3 månader plus 5,25 pro-
cent respektive 300 Mkr till ett pris om 101,75 
procent av nominellt belopp vilket motsvarar 
en kupong om Stibor 3 månader plus 4,45 
procent. Obligationsemissionerna möttes av 
stort intresse från nordiska investerare och 
var övertecknade.

Grön finansiering
Strategin att arbeta med  miljöcertifieringar 
och energieffektiva bostäder gör det 
enklare för oss att ”finansiera oss grönt”, 
det vill säga att teckna skuldebrev med en 
grön tillgång som säkerhet. Under året har 
vi ökat andelen grön upplåning i koncernen 
till 37 procent (0). Ökningen kan till stor del 
kopplas till vårt nya obligationslån som är 
emitterat i enlighet med villkoren i ett grönt 
ramverk som klargör hur emissionslikviden 
får användas. Vårt gröna ramverk har gran-
skats av Cicero Shades of Green som har 
givit betyget Medium Green. 

n Eget kapital 1 872 Mkr
n  Räntebärande  

skulder 1 858 Mkr
n Övriga skulder 935 Mkr

Eget kapital  
och skulder
4 665 Mkr

Räntetäckningsgrad

2021 2020 2019 2018 2017

Resultat efter finansiella poster enligt 
 segmentsredovisning, Mkr 207,5 59,0 106,8 117,3 338,3
Finansiella kostnader, Mkr 6,8 3,0 3,7 1,3 2,5
Räntetäckningsgrad, ggr 31,5 20,7 29,9 91,2 136,3
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Ambitionen är att all extern finansiering, 
från byggnadskreditiv till fastighetslån, 
ska vara grön. Våra kommande miljö-
certifierande projekt kommer också att 
möjliggöra för bostadskunderna att teckna 
förmånliga gröna bolån vid köp av en 
 Besqabbostad.

Finansiell stabilitet och god beredskap
Besqab hade på balansdagen räntebä-
rande skulder om cirka 1 858 Mkr (496). Av 
dessa är 800 Mkr (0) obligationsfinansiering 
och 1 058 Mkr (496) är hänförliga till banklån 
för färdigställda vårdboenden samt bygg-
nadskreditiv i pågående projekt avseende 
vårdbostäder, hyres- och äganderätter. 

Den genomsnittliga räntan för extern 
finansiering, exklusive byggnadskreditiv i 
bostadsrättsföreningar, uppgick vid årets 
slut till 3,2 procent (1,5) och belåningsgra-
den uppgick till 56,8 procent (5,2). Besqabs 
finansiella kostnader är fortsatt låga och 
räntetäckningsgraden för 2021 uppgick till 
31,5 ggr (20,7). Räntetäckningsgraden visar 
Besqabs förmåga att täcka sina räntekost-
nader och baseras på koncernens resultat 
efter finansiella poster enligt segmentsre-
dovisningen med återläggning av finan-
siella kostnader, i förhållande till finansiella 
kostnader.

Koncernens likvida medel enligt seg-
mentsredovisningen uppgick per den 31 
december 2021 till 595 Mkr (417). Beaktat 
räntebärande skulder om 1 858 Mkr (496) 
uppgick därmed räntebärande nettoskuld 
till 1 263 Mkr (79).

Soliditeten enligt segmentsredovisning-
en var vid årets utgång 40,1 procent (66,2) 
vilket överstiger det långsiktiga målet om 
minst 35 procent. Besqabs starka balans-
räkning ger förutsättningar för finansiering 
till bra räntenivåer och finansieringen är 
säkerställd för samtliga pågående projekt. 

Effektiva kassaflöden
Med långa ledtider i projekten krävs en 
effektiv kassaflödeshantering för att behålla 
en stabil likviditet och betalningsbered-
skap. Förvärv och produktionsstart inne-
bär stora betalningsströmmar och dessa 
beslut föregås av omfattande analyser och 
bedömningar. Mark- och projektfinansie-
ringen består i regel av en kombination av 
byggnadskreditiv från bank och eget kapital 
där det senare utgör cirka 20–30 procent. 
Kreditiven nyttjas i samband med betalning 
för marken och därefter successivt för att 
finansiera nedlagda produktionskostnader 
under projektets genomförande. I projekt 
med bostadsrätter överförs marken till 

bostadsrättsföreningen genom ett mark-
förvärv i samband med produktionsstart. 
Därefter faktureras bostadsrättsföreningen 
löpande under pågående produktion utifrån 
upprättat entreprenadavtal mellan fören-
ingen och Besqab. 

Byggnadskreditiv för bostadsrätter och 
äganderätter är ofta villkorande av försälj-
ningskrav såsom att minst 30 procent av 
bostäderna ska vara bokade innan krediten 
kan nyttjas, vilket är i linje med Besqabs 
interna krav för godkännande av en produk-
tionsstart.

Byggnadskreditiv Brf, Mkr
Snittränta Besqab Lån Besqab*, Mkr
Snittränta Brf

Utveckling av lånevolym  
och snittränta

*Lån Besqab innefattar byggnadskreditiv för äganderätter, 
hyresrätter och vårdboenden, samt fastighetslån för färdig-
ställda förvaltningsfastigheter.
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