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1 307 3
Bostäder i pågående  produktion 
som planeras att miljömärkas med 
Svanen (715)

Bostadsrättsföreningar som under 
året erhållit kvalitetsmärkningen 
Trygg BRF (1)

VISSTE DU ATT…
Besqab fokuserar 
särskilt på att skapa 
boendemiljöer 
som inspirerar till 
rörelse och motion i 
 vardagen. 

Så framtidssäkrar vi  
vår affär och våra bostäder
Ett långsiktigt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vi ska nå våra 
mål och utveckla verksamheten i enlighet med Besqabs vision om att alla 
människor ska bo i sina drömhem. Hållbarhetsfrågorna är centrala i vår 
verksamhet och vi vill att vårt arbete ska göra skillnad – för våra bostads-
köpare, våra medarbetare, våra samarbetspartners, våra ägare och för 
samhället i stort. 

Hållbarhet innebär att ta ansvar utifrån 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
aspekter. Det är ett långsiktigt arbete och 
en självklarhet för oss som samhällsbygga-
re. De bostadsområden som vi är med och 
skapar ska vara levande, trygga och hållba-
ra platser där människor ska kunna bo och 
leva under många år. Med hållbar bostads-
utveckling menas sunda materialval, fokus 
på arbetsmiljön, en hållbar leverantörskedja 
och sortering och återvinning av byggmate-
rial. Vi har stort fokus på att utveckla energi-
effektiva bostäder och i merparten av våra 
projekt installeras solceller på taken. Vi vill 
att de som köper en ny bostad av Besqab 
ska få så goda förutsättningar som möjligt 
för att leva ett hållbart liv.  

Fokuserat arbete mot tydliga mål 
Med hjälp av vår hållbarhetsstrategi styrs 
Besqabs verksamhet systematiskt och i 
linje med globala och nationella hållbar-
hetsmål. Syftet är att minska vår negativa 
påverkan och att hantera risker förenliga 
med vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet 

ska  framtidssäkra Besqabs affär och de 
bostadsmiljöer vi är med och skapar. Håll-
barhetsstrategin utgår från fyra fokusom-
råden som tar avstamp i vår affär, våra 
värderingar och vår vision om att människor 
ska bo i sina drömhem. De fyra områdena 
är hälsosamma och hållbara bostadsmil-
jöer, minskad miljö- och klimatpåverkan, 
ekonomiskt ansvarstagande och en hållbar 
arbetsplats. 

Hållbarhetsstrategin är integrerad i vår 
affärsplan och beaktas inom alla strategis-
ka områden. Den ingår i våra ambitioner 
och mål för det kommande året samt våra 
målsättningar på tre års sikt. Styrningen 
utgår förutom från affärsplanen också från 
prioriterade frågor i policydokument samt 
från fastställda processer och uppföljnings-
metoder. Under 2021 har vi formulerat om 
benämningarna för våra fokusområden 
för att på ett tydligare sätt presentera de 
frågor som är centrala i vårt hållbarhetsar-
bete. Strategierna i sig är oförändrade och 
våra ambitioner och målsättningar inom de 
prioriterade frågorna består. 

Hållbarhets-
strategin är 
 integrerad i vår 
affärsplan och 
beaktas inom 
alla strategiska 
 områden.
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GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE: 
Säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar (3.4 

Minska antalet dödsfall till följd av icke smitt-
samma sjukdomar och främja psykisk hälsa och 
välbefinnande; 3.9 Minska antalet sjukdoms- 
och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och 
föroreningar) 

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA: 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt över-
komlig, tillförlitlig, hållbar och modern 

energi för alla (7.2 Öka andelen förnybar energi 
i världen; 7.3 Fördubbla ökningen av energief-
fektivitet) 

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH 
 EKONOMISK TILLVÄXT: 
Verka för varaktig, inkluderande och håll-

bar ekonomisk tillväxt, full och produktiv syssel-
sättning med anständiga arbetsvillkor för alla (8.4 
Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och 
produktion; 8.5 Full sysselsättning och anständiga 
arbetsvillkor med lika lön för alla; 8.6 Främja ungas 
anställning, utbildning och praktik; 8.8 Skydda 
arbetstagares rättigheter och främja trygg och 
säker arbetsmiljö för alla) 

HÅLLBARA STÄDER OCH  SAMHÄLLEN:
Göra städer och bosättningar inkluderan-
de, säkra, motståndskraftiga och hållbara 

(11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad; 11.2 
Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla; 
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering; 11.6 
Minska städers miljöpåverkan; 11.A Främja nationell 
och regional utvecklingsplanering)

HÅLLBAR KONSUMTION OCH 
 PRODUKTION: 
Säkerställa hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster (12.2 Hållbar förvaltning 
och användning av naturresurser; 12.4 An-
svarsfull hantering av kemikalier och avfall; 
12.5 Minska mängden avfall markant; 12.8 Öka 
allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar) 

BEKÄMPA KLIMATFÖR ÄNDRINGARNA:
Vidta omedelbara åtgärder för att be-
kämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser (13.1 Stärka motståndskraften mot 
och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer; 13.2 Integrera åtgärder mot klimat-
förändringar i politik och planering) 

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK 
 MÅNGFALD: 
Skydda, återställa och främja ett hållbart 

nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och 
vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlus-
ten av biologisk mångfald (15.1 Bevara, restaurera 
och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på 
land och i sötvatten; 15.5 Skydda den biologiska 
mångfalden och naturliga livsmiljöer) 

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE 
 SAMHÄLLEN: 
Främja fredliga och inkluderande samhäll-

en för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång 
till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande 
på alla nivåer (16.4 Bekämpa organiserad brotts-
lighet och olagliga finans- och vapenflöden; 16.5 
Bekämpa korruption och mutor)

FN:s globala mål 
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Målen är mycket ambitiösa och syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikhet och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen till år 
2030. Det är en självklarhet att Besqabs verksamhet aktivt ska bidra till att uppnå de globala 
målen. Vi har identifierat ett antal mål som mer relevanta, där vi lyft fram de delmål som har 
en tydlig koppling till vår strategi och där vi på olika sätt och i olika grad har möjlighet att 
påverka och bidra till en hållbar utveckling.
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Hälsosamma och hållbara 
 bostadsmiljöer  
Vi ska utveckla och designa hälsosamma och hållbara 
bostadsmiljöer där man vill bo och leva länge. Det gör vi 
genom att: 
• Genomföra bostadsprojekt med god inomhusmiljö 

och väl utformade planlösningar i kollektivtrafiknära 
lägen. 

• Ge bostäderna förutsättningar för exempelvis mil-
jöanpassade transporter, återvinningsstationer och 
möjligheter till återbruk. 

• Utomhusmiljön kring bostäderna utformas för att 
främja barns och vuxnas rörelse. 

• Vara lyhörda för platsens unika förutsättningar 
och behoven i det lokala närområdet sett till bland 
annat platsens karaktär, funktion och bevarande av 
kulturmiljö värden. 

• Boendemiljön kring våra projekt ska kännas trygg och 
säker. 

-> Läs mer på sidorna 56–57. 

Minskad miljö- och  klimatpåverkan  
Vi ska minimera negativ miljö- och klimatpåverkan från 
våra bostäder. Det gör vi genom att:  
• Miljöcertifiera våra projekt i Svanen.  
• Bygga bostäder med sund inomhusmiljö och låg 

klimat påverkan med energi- och klimateffektiva lös-
ningar och tuffa krav på material och kemikalier.  

• Ta hand om och minimera vårt byggavfall genom 
effektiv materialhantering och återbruk för minskade 
kostnader och miljöpåverkan.   

• Löpande utvärdera byggsystem och materialval ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

• Ge ökad insikt och förståelse för vårt gemensamma 
miljöansvar bland personal och kunder genom infor-
mation och utbildning.  

• Effektiv, resursbesparande och miljöanpassad förvalt-
ning av egenägda fastigheter. 

-> Läs mer på sidorna 58–61. 
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Ekonomiskt ansvarstagande  
Vi ska verka för finansiell stabilitet och hållbar ekono-
misk tillväxt för Besqab och dess ägare, kunder och 
hyresgäster, leverantörer och samarbetsparter samt för 
samhället i stort. Det gör vi genom att:  
• Verka för sund konkurrens genom god affärsetik såväl 

inom företaget som i förhållande till kunder, leverantö-
rer och samarbetspartners.    

• Skapa bostäder med möjlighet till grön finansiering av 
våra projekt och förvaltningsfastigheter samt möjlig-
göra gröna bolån för bostadskonsumenterna. 

• Certifiera alla bostadsrättsföreningar med kvalitets-
märkningen Trygg BRF för en transparent och sund 
bostadsmarknad. 

• Erbjuda en variation av bostäder i olika upplåtelse- 
former för olika målgrupper. 

-> Läs mer på sidorna 62–63. 

Hållbar arbetsplats   
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en 
trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare, leverantörer 
och andra personer som vistas på våra arbetsplatser. 
Det åstadkommer vi genom:   
• Systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god 

säkerhetskultur på arbetsplatsen.  
• Välplanerade inköpsprocesser och bra leverantörs-

relationer som främjar ett transparent leverantörsled 
som uppfyller krav på kvalitet och kompetens. 

• Friskvårdsbidrag och företagshälsovård för alla 
 anställda. 

• Årliga medarbetarundersökningar och löpande 
 förbättringsarbete. 

• Praktikplatser och anställningar för studenter och 
unga på väg in på arbetsmarknaden

-> Läs mer på sidorna 64–66. 



Det ska vara enkelt att bo 
och leva klimatsmart
Besqab utvecklar och designar bostadsmiljöer där man vill bo och 
leva under lång tid. Våra hem skapar förutsättningar för en hälsosam, 
 fungerande och trygg vardag och gör det enklare att få ihop livs pusslet. 
Bostadsmiljöerna ska dessutom bidra till en ökad boendekvalitet i de 
områden där vi är verksamma. Vi bygger för att möta behov och uppfylla 
drömmar och för att möta nöjda kunder.

Så tillför vi värden till platserna där vi är 
verksamma
Bostads- och fastighetsutveckling genomförs 
alltid utifrån ett vidare perspektiv. Varje de-
taljplan kräver ett gediget arbete. Dels finns 
övergripande kommunala mål för städer och 
stadsdelars utveckling, dels beaktas lokala 
förutsättningar, hur planområdet hör ihop 
med omkringliggande områden, infrastruktur, 
grönområden med mera. 

När vi har identifierat ett område med 
bra boendekvalitet, antingen kommunal 
mark som ska markanvisas eller privat mark 
som vi vill förvärva, är det viktigt att fullt ut 
tydliggöra platsens potential. Det betyder 
att vi tar fram ett erbjudande som är så 
attraktivt som möjligt för den tilltänkta mål-
gruppen samtidigt som det också ska tilltala 
kommunen, grannar och övriga intressenter 
i näromårdet. Det inkluderar allt från bo-
stadshusets utformning och dess placering 
på fastigheten till bland annat tillgänglig-
het till gårdar, planteringar, parkeringar, 
cykel- och gångbanor och belysning. Alla 
detaljer som kan bidra till platsens värde tas 
i beaktande.

Enkelt att leva hållbart
Vi vill att det ska vara enkelt för våra 
bostadskunder och hyresgäster att göra 
hållbara val i vardagen och ge dem för-
utsättningar för en fungerande och trygg 
vardag. Därför genomför Besqab så tidigt 
som möjligt analyser för att identifiera 
väsentliga hållbarhetsfrågor i det specifika 
projektet. Det kan till exempel handla om att 
göra boendemiljöer mer lättillgängliga och 
trygga med hjälp av upplysta och synli-
ga gångvägar, eller att anlägga grönytor 
och trivsamma innergårdar för att skapa 

naturliga mötesplatser. En inkluderande 
och hållbar urbanisering och tillgång till 
hållbara transportsystem är viktiga frågor 
för oss. I de flesta av våra projekt kan vi 
erbjuda närhet till kollektivtrafik, vilket ökar 
tillgängligheten och ökar möjligheten att 
välja hållbara transportmedel. Vi bygger 
alltid ett större antal cykelparkeringar i an-
slutning till våra bostäder liksom laddplatser 
för elbilar samt förbereder för bilpooler. 
Att analyserna genomförs i ett tidigt skede 
är viktigt för att redan vid ritbordet skapa 
förutsättningar för de boendes möjligheter 
att leva hållbart.

Vi skapar flexibla, genomtänkta plan-
lösningar i våra bostäder där rumsfördel-
ningen smidigt kan anpassas i takt med 
förändrade behov. Avfallshanteringen ska 
vara enkel och lättarbetad med hjälp av 
källsortering i gemensamma återvinnings-
anläggningar. Besqabs inredningskoncept 
och tillval är väl genomtänkta sett till ma-
terial, färger och vitvaror. Det är viktigt att 
de utöver krav på miljö- och klimatpåverkan 
också klarar slitage samt kan tilltala många 
för att minimera risken för omfattande reno-
veringar på grund av tycke och smak, vilket 
belastar miljön i onödan. 

Inspirera till mer rörelse i vardagen 
Vi vill att våra bostadsprojekt ska bidra till 
en mer hälsosam livsstil där rörelse är en del 
av vardagen för både vuxna och barn. När-
miljön utformas med inslag som möjliggör 
lek, aktiviteter och träning. Fysisk aktivitet 
såsom raska promenader eller friluftsliv gör 
oss mindre stressade, ger bättre nattsömn 
och kan minska risken för fysisk och psykisk 
ohälsa. Vi ser gärna cykeln som ett priori-
terat transportmedel och i många av våra 

Fokus: Hälsosamma och hållbara bostadsmiljöer

Vi vill att det ska 
vara enkelt för 
våra bostads-
kunder och 
hyresgäster att 
göra hållbara val 
i vardagen och 
ge dem förut-
sättningar för en 
fungerande och 
trygg vardag.
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projekt planerar vi för gott om cykelparke-
ringar och cykelverkstäder i anslutning till 
bostäderna.

Flera av våra bostadsrättsprojekt utrus-
tas med gym för föreningens medlemmar, 
vilket är mycket uppskattat hos de boen-
de. I projekt med gårdar och innergårdar 
skapar vi lekytor för barn med sandlådor, 
gungor och klätterställningar och ibland 
utegym för de vuxna. I våra vårdboenden 
Juliahemmet och Villa Solhem och i flertalet 
bostadsrättsprojekt har vi uppfört växthus 
och gemensamma odlingsytor som bildar en 
mötesplats och bjuder in till gemenskap och 
trädgårdsarbete, något som också påverkar 
hälsan positivt. 

Hälsosam inomhusmiljö
I Sverige tillbringar vi nästan 90 procent av 
vår tid inomhus. Därför anstränger vi oss 
för att skapa en innemiljö där människor 
mår bra. Bostadens luft, temperatur, ljud 

Kunderna har vårt fokus
Vi för en nära dialog med våra kunder 
och förstår vad de värdesätter i bostaden 
och i mötet med Besqab. Goda relatio-
ner byggs genom hela kundresan och vi 
arbetar löpande med att stärka kundin-
sikten ytterligare, från första kontakt till 
inflyttning och boende. Under 2021 har 
vi med stort engagemang fortsatt att 
utveckla kundresan – till exempel med 
en ny inflyttningsservice och uppgra-
dering av hela vårt inredningskoncept. 
Att  Besqab fick utmärkelsen Sveriges 
 nöjdaste kunder i branschmätningen* för 
2021 är ett fint bevis på vårt  systematiska 
arbete med kundnöjdhet i verksamhetens 
och produktionens alla led.

*Utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder delas ut av det obe-
roende analysföretaget Prognoscentret. NKI-undersökningen 
har genomförts i samarbete med branschens aktörer och 
bygger på cirka 13 000 svar från köpare av nyproducerade 
bostäder under 2021. Undersökningen omfattar cirka 65 
företag. 

och tillgång till dagsljus påverkar i hög grad 
vår hälsa och vårt mående. Här arbetar 
vi utifrån Svanens högt ställda krav kring 
sådant som luftkvalitet, ventilation, ljud och 
ljus. Insläpp av dagsljus påverkar trivseln 
samtidigt som det är en utmaning att be-
hålla byggnadens temperaturbalans. Stora 
fönster riskerar att läcka värme på vintern 
och släpper in för mycket värmestrålning 
under soliga sommardagar. Svanens krav 
är vägledande i våra avvägningar vilket gör 
det möjligt att skapa miljöer som är hållbara 
både för klimatet och för de boende. För en 
sund och säker inomhusmiljö är det också 
viktigt att byggnaden fuktsäkras såväl 
genom hela produktionen som när den är 
färdigställd. 

Samtliga byggnadsmaterial bedöms och 
dokumenteras i SundaHus loggbok samti-
digt som de stäms av mot Svanens huspro-
duktportal. Därmed begränsas användning-
en av farliga kemikalier. 
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Vi bygger för ett 
hållbart samhälle
Besqab utvecklar hem som ska hålla i många generationer och vara 
en plats där människor kan uppfylla sina drömmar, förväntningar och 
behov. Förståelsen för vår verksamhets påverkan och dess möjligheter är 
central i Besqabs arbete mot en mer hållbar samhällsutveckling, från idé 
och produktion till inflyttning och användning av bostaden.

Hållbart i alla led
Miljö- och klimatpåverkan är en viktig fråga 
för oss på Besqab liksom för våra kunder, 
våra investerare och för samhället i stort. 
Via vår roll som samhällsbyggare har vi 
stor inverkan på miljön och klimatet. Vi har 
ansvar för att bygga bostäder med en 
sund inomhusmiljö, en låg klimatpåverkan, 
med energi- och klimateffektiva lösningar 
och där vi ställer krav på de material och 
kemikalier som används. Vi arbetar även för 
en ökad medvetenhet hos bostadskunderna 
om hur varje enskild individ kan bidra till att 
minska klimatavtrycket, bland annat genom 
källsortering och minskad elanvändning 
samt genom att välja andra transportmedel 
än bil.

Hur en fastighet kommer att påverka och 
påverkas av människor och miljö under en 
livscykel är beroende av de beslut som tas 
tidigt i projektfasen. Redan under plan-
arbetet formas förutsättningarna för en 
eventuell miljöcertifiering och hållbarhets-
perspektivet är väsentligt för om vi även i 
framtiden ska få tillgång till mark att bygga 
på. Dessutom ska byggnaderna som vi 
uppför stå kvar under lång tid och behö-
ver därför vara motståndskraftiga mot till 
exempel de extremväder som klimatföränd-
ringarna kan föra med sig. Mycket av detta 
arbete genomförs redan under planarbetet 
där anpassningar görs för att förebygga 
klimatrisker såsom översvämning, erosion, 
dricksvattenförsörjning och påverkan av 
höjda havsnivåer.

Bygg- och fastighetsbranschen omfat-
tas av EU:s taxonomi som ska fungera som 
ett klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter. Besqab 

Bevara biologisk mångfald
Besqabs projekt ska medföra minsta möjliga påverkan på den 
biologiska mångfalden. Vi tar ansvar för att bevara, återställa 
och använda ekosystemen hållbart enligt gällande lagar och 
föreskrifter och med hjälp av noggranna naturinventeringar 
arbetar vi för att minimera förstörelse av naturliga livsmiljöer. 
Nyplantering av träd och växter i gaturum och på gårdar ska 
främja artrikedomen för växter och insekter. Genom att an-
vända sedumtak och sätta upp insektshotell och fågelholkar 
där det är möjligt, bidrar vi till den biologiska mångfalden. 

Fokus: Minskad miljö- och klimatpåverkan
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behöver ännu inte tillämpa rapporterings-
kraven men vi följer noggrant utvecklingen 
av taxonomin liksom andra förordningar och 
direktiv inom hållbarhet.

Svanenmärkningen ett viktigt steg
Kraven på byggnaders hållbarhetspre-
standa ökar successivt och för att Besqab 
ska vara en delaktiga i utvecklingen tar vi 
hjälp av erkända kriterier för miljömärkning. 
Sedan 2020 har vi som målsättning att alla 
kommande bostadsprojekt ska miljömärkas 
med Svanen. Grundlicensen godkändes i 
juni 2020 och det innebär att vi har grund-
kraven på plats så att vi kan fortsätta 
arbetet med att Svanenmärka enskilda 
bostadsprojekt. Av samtliga 1 786 bostäder 
i pågående produktion vid utgången av 
2021 genomgår 73 procent processen för 
Svanenmärkning.

Svanenmärkningen har ett särskilt fokus 
på miljöaspekter men också på hälsa, 
kvalitet och vissa sociala aspekter där det 
bedöms relevant. Det innebär att hållbar-
hetsarbetet integreras i byggprocessen 
genom projektets alla faser. Från projekte-

ring till inköp, produktion och så småning-
om överlämning till kund. Det är också en 
garanti för att byggnaden har granskats 
av en oberoende part som ställer krav och 
följer upp dessa under hela byggprocessen 
liksom att de boende flyttar in i ett hus med 
en så låg miljöpåverkan som möjligt och 
med en sund inomhusmiljö. 

En Svanenmärkt byggnad granskas 
utifrån ett livscykelperspektiv. Byggmaterial 
och kemiska produkter kontrolleras, exem-
pelvis premieras användandet av cement- 
och betongprodukter med lägre energi- och 
klimatpåverkan, liksom användandet av 
förnybar råvara såsom trä i byggnadsdelar 
som stomme, takstolar och underhållsfri 
fasad. Det ställs även hårda krav på låg 
energianvändning liksom på att stimulera 
användandet av förnybar energi och gröna 
innovationer. Besqab har under lång tid 
använt SundaHus miljödatabas i samband 
med val av material och produkter. Inne-
hållsdeklarationer och produktbedömningar 
i databasen ger bra underlag för att göra 
miljömedvetna val och är ett bra hjälpmedel 
för att uppfylla Svanens högt ställda krav.  

Kraven på bygg-
naders hållbar-
hetsprestanda 
ökar successivt 
och för att Besqab 
ska vara delaktig 
i utvecklingen tar 
vi hjälp av erkän-
da kriterier för 
miljömärkning. 

Egenproduktion av förnybar el
Vi vill bidra till att öka andelen förnybar energi i världen bland 
annat genom inköp av grön el till våra kontor och byggar-
betsplatser liksom våra förvaltningsfastigheter samt genom 
installation av fler solcellsanläggningar i de bostadsprojekt vi 
uppför. Avsikten är att installera solceller i de projekt som har 
bra förutsättningar för att nyttja solenergi. Under 2021 har vi 
installerat solceller i bostadsrättsprojektet Vélo i Stockholm. 
Även vårt vårdboende Juliahemmet i Uppsala har fått solceller 
installerade, vilket har ökat tillgängligheten till förnybar energi 
i Besqabs förvaltningsfastigheter. 
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Ökad resurseffektivitet
Den absoluta merparten av en byggnads 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv 
härrör från byggmaterial och byggproduk-
ter. Att öka resurseffektiviteten, använda 
hållbara material samt att hantera avfallet 
på ett ansvarsfullt sätt är viktiga frågor 
för Besqab. Genom att följa Svanens krav 
säkerställer Besqab att alla aspekter för 
att minska byggnadens klimatpåverkan 
tillvaratas. 

Med välplanerade, flexibla och funk-
tionella ytor som tillgodoser kundernas 
behov kan vi bygga energi- och yteffektiva 
bostäder som ökar resurseffektiviteten och 
minskar materialåtgången. En yteffektiv lä-
genhet kan vara lika funktionell som en med 
fler kvadratmeter, men fördelen är att det 
går åt mindre mängd material under pro-
duktionen vilket i sin tur kan leda till minska-
de produktionskostnader och ett lägre pris 
på bostaden. I en mindre bostad förbrukas 
även mindre energi till uppvärmning. Detta 
tillsammans med att byggnaden är ener-
gieffektiv leder till minskad klimatpåverkan 
och lägre uppvärmningskostnader för de 
boende eller för fastighetsägaren. 

Varje år genererar bygg- och anlägg-
ningssektorn cirka 10 miljoner ton avfall, 
exklusive gruvavfall motsvarar det cirka en 
tredjedel av allt avfall i Sverige. På Besqab 
arbetar vi målinriktat för att minska den 
totala mängden byggavfall samt andelen 
osorterat avfall på byggarbetsplatserna. 
Osorterat avfall innebär en extra kostnad 
eftersom det betyder att avfallsentreprenö-
ren behöver göra sorteringen åt oss. 

Det genomsnittliga byggavfallet för fler-
bostadshus har ökat i projekt färdigställda 
2021, jämfört med 2020. Utfallet om 33,2 kg/
kvm BTA ligger dessvärre långt ifrån målet 
om högst 22,0 kg/kvm BTA. Endast två pro-
jekt omfattas av årets statistik, vilka båda 
har haft höga avfallsmängder i relation till 
Besqabs andra flerbostadshusprojekt. Byg-
gavfallet kan variera stort mellan projekten 
beroende på exempelvis olika konstruktions-
lösningar, materialval och entreprenörer. Vi 
arbetar vidare med att se över processerna 
och införa ytterligare rutiner med syfte att 
minska byggavfallet i olika typer av projekt 
för att uppnå de uppsatta målen. Andelen 

osorterat avfall under 2021 har glädjande 
nog minskat till 3,5 procent och närmar sig 
vår målsättning om maximalt 3,0 procent. 
Under 2021 färdigställdes inga småhuspro-
jekt varför det inte finns något utfall att 
redovisa.

Byggavfallet omhändertas via effektiv 
hantering av avfallsresurserna i syfte att 
minska både vår miljöpåverkan och våra 
kostnader, men ökad återvinning och åter-
användning är en logistisk utmaning i res-
pektive projekt. Det måste finnas plats för 
rena sorteringsfraktioner liksom rätt avfalls-
containrar i rätt skede under produktionen. 
Tillsammans med vår avfallsentreprenör 
har vi skapat en god rutin för skedesplane-
ring av avfallet med syfte att förenkla och 
effektivisera avfallshanteringen. Avfallssta-
tistiken följs upp månadsvis för att kunna 
identifiera avvikelser och aktivera åtgärder 
vid behov. Vi genomför även ADR-utbildning-
ar för att säkerställa att vi har rätt kompe-
tens avseende hantering av farligt avfall på 
våra arbetsplatser. Att öka medvetenheten 
om avfallets miljöpåverkan och samtidigt 
minska kostnaderna för avfallshantering är 
fortsatt viktiga frågor för oss på Besqab.

Gemensamt arbete för att nå klimatmålen
Klimatförändringarna är en av vår tids stora 
utmaningar, inte minst för vår bransch. I 
början av 2018 introducerade bygg- och 
anläggningssektorn Färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft, inom ramen för initiati-
vet Fossilfritt Sverige. Besqab är anslutna 
sedan 2019. Visionen är att bygg- och 
anläggningssektorns värdekedja ska vara 
klimatneutral till år 2045. I färdplanen finns 
ett antal delmål som ska vägleda branschen 
i rätt riktning. Ett delmål är att bygg- och 
anläggningssektorns aktörer ska kartlägga 
sina utsläpp under åren 2020 till 2022 och 
sätta upp klimatmål. 

Besqab har under 2021 förberett arbetet 
med att ta fram klimatdeklarationer för nya 
bostadsprojekt, vilket är ett lagkrav från 
1 januari 2022. Klimatdeklarationen är en 
beräkning och sammanställning av den kli-
matpåverkan som sker vid byggskedet och 
omfattar uttag av råvaror, tillverkning av 
byggprodukter, arbete på byggarbetsplat-
sen och transporter.

n Projekterade för  
 Svanen 73% 
n  Ej projekterade för 

Svanen 27%

Planerad Svanen-
märkning i pågående 
produktion

Genom att följa 
Svanens krav är 
vi med och bidrar 
till 11 av FN:s 17 
globala hållbar-
hetsmål, med störst 
påverkan på mål 
nummer 12 – hållbar 
konsumtion och 
produktion.
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Byggavfall exklusive metall, kg/kvm bruttoarea (BTA)

Färdigställda projekt under året Mål 2021 2020 2019 2018

Småhus 30,0 – 44,7 34,6 38,7
Flerfamiljshus 22,0 33,2 26,8 31,8 26,5
Osorterat avfall i % av totalt byggavfall 3,0 3,5 14,0 11,8 5,9



Hållbara finanser
Besqab ska vara en framträdande aktör på bostads- och fastighetsmark-
naden över tid. Därför behöver vi uppnå finansiell stabilitet och hållbar 
ekonomisk tillväxt för bolaget och för branschen, liksom för aktieägare, 
kunder, leverantörer och samhället i stort. Det handlar i grunden om att 
använda, vårda och underhålla de resurser vi har till vårt förfogande, 
såväl mänskliga som materiella, för att skapa långsiktigt hållbara värden. 

En sund och transparent byggbransch
Vi verkar för en sund och attraktiv bygg-
bransch och har nolltolerans mot olagligt el-
ler olämpligt agerande både inom det egna 
bolaget och inom branschen i stort. Besqab 
är medlem i Byggföretagen och förbinder 
sig därmed att följa deras uppförandekod. 
Det betyder att vi, förutom att följa lagar 
och föreskrifter, också ska verka för sund 
konkurrens och tidsenliga relationer såväl 
inom företaget som i förhållande till kunder 
och leverantörer. 

I vårt arbete för att upprätthålla en god 
affärsetik och för att förhindra korruption 
och andra oegentligheter uppmuntras med-
arbetare och annan personal som vistas 
på Besqabs arbetsplatser, att rapportera 
misstänkta överträdelser samt att delge an-
dra iakttagelser. Som ett komplement till or-
dinarie rutiner för dialog och kommunikation 
finns en visselblåsarfunktion som nås via 
Besqabs webbplats. Där kan medarbetare 
och externa intressenter anonymt rapporte-
ra misstanke om befarade allvarliga oegent-
ligheter, missförhållanden på arbetsplatsen, 
brister i den interna kontrollen eller risker 
som kan skada individer, bolaget eller miljön. 
Anmälan görs till ett från Besqab fristående 
företag. Under 2021 har inga anmälningar 
inkommit. Det har heller inte rapporterats 
något fall av föroreningar eller andra miljö-
skador.

Utöver våra egna visselblåsarmekanismer 
hänvisar vi också till Fair Play Bygg. Fair 
Play Bygg är en organisation som stöttar 
myndigheter vid bekämpning av brottsliga 
aktörer och aktiviteter i byggbranschen. 

Trygg bostadsrättsaffär
Att köpa sin bostad är ett av livets största 
ekonomiska åtaganden och vi vill att det 
ska upplevas som en bra investering oavsett 
om du planerar att byta bostad om fem år 

eller ska bo kvar resten av livet. Det ska vara 
tryggt att köpa en bostad av Besqab. 

Sedan 2018 är målsättningen att alla 
bostadsrättsföreningar ska certifieras med 
kvalitetsmärkningen Trygg BRF. Trygg BRF 
är framtagen av branschinitiativet Trygg 
bostadsrättsmarknad i Sverige där Besqab 
är en av initiativtagarna. Under 2021 cer-
tifierades tre nya bostadsföreningar med 
Trygg BRF: Brf Vackra Vägen vid Lötsjön i 
Sundbyberg, Brf Myntan i Tyresö och Brf 
Tetris i Stockholm. Det innebär att Besqab 
uppfört totalt fyra bostadsrättsföreningar 
där samtliga krav för kvalitetsmärkningen 
Trygg BRF uppfyllts. Vid utgången av året 
var ytterligare 14 bostadsrättsföreningar i 
process för att certifieras med Trygg BRF. 

Bra bostäder för många
Den ökande urbaniseringen ställer nya 
krav på en hållbar stadsutveckling och ett 
hållbart byggande. Det behövs ett diffe-
rentierat utbud av bostäder för att nå en 
balanserad bostadsmarknad där människ-
ors bostadsbehov tillgodoses och alla har 
tillgång till felfria, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder. Vår bostadsaffär är 
bred och flexibel vilket gör att vi kan erbjuda 
ett varierat utbud av bostäder vad gäller 
prisklass, läge, typ och upplåtelseform. Ut-
över bostadsrätts- och äganderättsprojekt 
uppför vi, med start 2021, hyresfastigheter 
och vårdboenden för eget ägande och 
förvaltning. Till skillnad från bostads- och 
äganderätt kräver hyresrätten ingen kapi-
talinsats vilket gör boendeformen attraktiv 
och tillgänglig för en bredare målgrupp. 

Ytterligare ett komplement till ett mer 
traditionellt bostadserbjudande är de 
oinredda lägenheter som Besqabs dotter-
bolag RAW Property utvecklar, där köparen 
har full frihet vad gäller planlösning, ytskikt 
och interiör. Eftersom lägenheterna inte är 

Att köpa sin 
bostad är ett 
av  livets störs-
ta ekonomiska 
åtaganden och 
vi vill att det ska 
upplevas som en 
bra investering 
oavsett om du 
planerar att byta 
bostad om fem år 
eller ska bo kvar 
resten av livet. Det 
ska vara tryggt att 
köpa en bostad av 
Besqab. 

Fokus: Ekonomiskt ansvarstagande
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fullt ut färdigställda blir priset lägre. Med en 
större och varierad produktportfölj skapas 
förutsättningar för en sundare och mer 
motståndskraftig bostadsmarknad med ett 
utbud som bättre möter det lokala behovet. 

Hållbar investering och finansiering
Vår målsättning att Svanenmärka alla 
kommande bostadsprojekt betyder att det 
blir möjligt att ansöka om så kallad grön 
finansiering. Det är en typ av finansiering 
som banker och kreditinstitut har öronmärkt 
för miljö- och klimatmässigt hållbara initiativ 
och tillgångar, till exempel energieffekti-
va bostäder. Ränterabatter är ett vanligt 
incitament för att investera i och miljömärka 
bostäder och därmed erbjudas gröna fi-
nansieringsalternativ. Rabatterna kan gälla 
såväl byggnadskreditiv under produktion av 

n Gröna obligationer,  
 kreditiv och fastighets-  
 lån 37% 

Andel grön  
finansiering

bostäder som bolån för bostadskonsumen-
ten och fastighetslån för bostadsrättsför-
eningen eller Besqab. Det betyder att med 
grön finansiering får både föreningen och 
bostadsköparna lägre räntekostnader. 

Besqabs målsättning är att all finansiering 
i verksamheten framöver ska vara grön. Under 
2021 har Besqab vid två tillfällen emitterat 
gröna obligationer om totalt 800 Mkr på den 
svenska obligationsmarknaden. Likviden från 
emissionerna används för att finansiera för-
värv och investeringar i enlighet med Besqabs 
upprättade ramverk för grön finansiering. 
Under året har även gröna banklån tagits 
upp för drygt 600 Mkr. Vid utgången av året 
var 37 procent av koncernens upptagna lån 
gröna, vilket inkluderar byggnadskreditiv, 
fastighetslån och obligationslån.

Trygg BRF
Många av Besqabs projekt uppförs i 
bostadsrättsform där vi har som mål att 
certifiera samtliga bostadsrättsförening-
ar med Trygg BRF för ökad trygghet och 
transparens. För att erhålla kvalitetsmärk-
ningen Trygg BRF ställs ett antal krav som 
berör hela byggprocessen, från vad som 
ska ingå i ansökan, ordning på bygglov, 
ansvarsförsäkringar och garantiåtagand-
en till vad som ska ingå i överlämningen av 
projektet. För att certifieras med Trygg BRF 
krävs att bostadsrättsföreningens ekonomi 
och redovisning kvalitetssäkras. Därmed 
blir den enklare att jämföra med andra 
nyproduktionsprojekt med bostadsrätter. 
Syftet med Trygg BRF är en sund och väl-
fungerande marknad för nyproduktion. Ett 
projekt som har godkänts uppfyller fler och 
tuffare villkor än vad lagstiftningen och 
myndigheternas regelverk kräver. Bostads-
affären blir mer transparent och bostads-
köparen kan enkelt jämföra och utvärdera 
olika föreningar och bostadsprojekt vilket 
leder till en tryggare affär.
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Attraktiv och ansvarsfull 
arbetsgivare
Besqab tar ett stort socialt ansvar i det egna bolaget och i våra bostads-
projekt, men också via ett flertal engagemang ute i samhället. Vi är en 
ansvarsfull arbetsgivare och samhällsbyggare med stort fokus på en 
hållbar arbetsmiljö och leverantörskedja samt på kompetensförsörjning 
av befintliga och potentiella medarbetare.   

Fokus: Hållbar arbetsplats

BESQAB Årsredovisning 2021

64 / Kapitel 3. Hållbarhet / Fokus: Hållbar arbetsplats



Hälsa och säkerhet i arbetet
Det ska vara säkert att vistas på Besqabs 
arbetsplatser och det är av största vikt att 
hela vår organisation tar såväl eventuella 
risker som skyddsfrågor på största allvar. 
Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt 
och förebyggande. Vi har en skyddskom-
mitté, skyddsombud och en årsplan där 
vi går igenom den fysiska såväl som den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Under coronapandemin har även en särskild 
”coronagrupp” inrättats med syftet att följa 
utvecklingen, ge stöd och råd till chefer och 
medarbetare samt besluta och informera 
om erforderliga åtgärder. Särskilda ”coro-
naskyddsronder” har genomförts på samtli-
ga arbetsplatser för att bedöma arbetsmil-
jörisker utifrån ett smittspridningsperspektiv. 

Besqabs personal är byggarbetsmiljö-
samordnare för planering och projekte-
ring (BAS-P) samt utförandet (BAS-U) av 
byggnads- och anläggningsarbetet på 
våra arbetsplatser. På byggarbetsplatsen 
genomförs protokollförda skyddsronder 
minst varannan vecka. Protokollen från 
ronderna registreras i en databas och 
skyddskommittén skriver ut rapporter som 
underlättar uppföljningen samt att vanligt 
förekommande problem kan förebyggas. På 
arbetsplatserna finns skydds- och ord-
ningsföreskrifter som alla medarbetare som 
vistas där måste signera och följa för en 
säker arbetsmiljö. Föreskrifterna innehåller 
också förtydligande bilder. Som ett komple-
ment till arbetsplatsens skyddsronder görs 
korsvisa revisioner arbetsplatserna emellan. 
Det innebär att platsledningen får möjlighet 
att granska andra projekt än det egna, för 
att kontrollera efterlevnaden av bolagets 
skydds- och ordningsföreskrifter samt 
identifiera eventuella arbetsmiljörelaterade 
risker. På grund av coronapandemin har 

dessa korsrevisioner begränsats under 2021 
för att undvika smittspridning av covid-19 
mellan Besqabs olika byggarbetsplatser.

Det är Besqabs målsättning att ingen 
anställd ska uppleva att det konstant är för 
mycket att göra och temat för den årliga 
säkerhetsdagen i november 2021 var risker 
på grund av en ohälsosam arbetsbelast-
ning. Diskussionerna utgick från respek-
tive arbetsplats och handlade om hur vi 
kan arbeta för att undvika en ohälsosam 
arbetsbelastning och i förlängningen risk 
för utmattning och psykisk ohälsa. Att ha 
för mycket att göra kan även vara orsak till 
oönskade händelser i form av olyckor och 
tillbud. Trötthet och bristande koncentration 
försämrar förmågan att bedöma situa-
tionen och sitt eget agerande, vilket ökar 
risken för felbedömningar. Därför är det 
viktigt att planera arbetsmiljöer, arbetsför-
hållanden, system och arbetsrutiner.

Under 2021 rapporterades 18 tillbud 
och nio olyckor på Besqabs arbetsplatser. 
Tillbuden har ökat jämfört med föregående 
år, men bör sättas i relation till att aktivite-
ten i verksamheten har ökat väsentligt med 
fler bostäder i produktion och fler aktiva 
byggarbetsplatser. Hälften av de inrappor-
terade tillbuden 2021 avsåg smittorisker i 
samband med exponering för coronaviru-
set. Resterande nio tillbud har i huvudsak 
avsett förlorad kontroll över föremål och 
föremål som faller eller glider. De inrappor-
terade olyckorna 2021 var lyckligtvis färre 
än 2020. Olyckorna har i majoriteten av 
fallen avsett hanteringsskador, exempelvis 
klämskador eller skärsår från vassa föremål, 
samt fallskador. Definitionen på en olycka 
är när man behöver uppsöka läkare. En av 
de nio olyckorna betraktas som allvarlig 
enligt Arbetsmiljöverkets definition, men var 
inte av livshotande karaktär.

Det ska vara 
 säkert att vis-
tas på Besqabs 
arbetsplatser och 
det är av största 
vikt att hela vår 
organisation tar 
såväl eventuella 
risker som skydds-
frågor på största 
allvar. 

Hälsa och säkerhet

2021 2020 2019 2018

Antal tillbud 18 10 12 31 
Antal olyckor 9 14 15 20 

Anställda och personalomsättning

2021 2020 2019 2018

Antal anställda 119 111 100 109 
Personal-
omsättning, % 7,0 6,3 15,0 17,4 

Antal medarbetare uppdelat per kön och 
ålder, 2021-12-31

Män Kvinnor

18–29 år 5 4
30–39 år 21 9
40–49 år 18 19
50–59 år 20 11
60+ år 11 1

75 44

Nöjd-medarbetarindex

2021 2020 2019 2018

Arbetsglädje 77 76 73 74
Lojalitet 84 83 80 83
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Transparens och kravställan i 
 leverantörskedjan
En av Besqabs framgångsfaktorer är vår 
kompetens och erfarenhet inom upphand-
ling. I våra byggprojekt är vi beroende av 
att leverantörerna gör ett bra jobb. Det är 
centralt att de erbjuder rätt kompetens för 
att säkerställa kvaliteten i projekt och för en 
trygg arbetsmiljö med goda arbetsvillkor. Be-
sqabs leverantörskedja är komplex och val av 
leverantör har stor påverkan på hållbarheten 
i ett projekt sett till sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekter. Vi arbetar kontinuerligt 
med att förbättra styrningen och trans-
parensen för att uppnå våra mål. 

Regelbundna leverantörskontroller är ett 
led i arbetet med att förbättra styrningen av 
leverantörskedjan och transparensen i värde-
kedjan. Inför upphandling och löpande under 
arbetets gång kontrolleras leverantörerna 
utifrån ett antal parametrar såsom bolags-
form, F-skatt, moms- och arbetsgivarregist-
rering, arbetsgivaravgifter samt eventuella 
skulder hos Kronofogden eller Skatteverket. 
Upphandlade entreprenörer ska också ha 
tecknat kollektivavtal och kunna uppvisa 
medlemskap i en arbetsgivarorganisation.

Inom byggbranschen använder entrepre-
nörerna och de personer som är verksamma 
på arbetsplatsen systemet ID06 för närva-
roregistrering i elektronisk personalliggare. 
För en ökad transparens i leverantörskedjan 
har ID06 utvecklat ett verktyg för företags-
kontroll. På så sätt skapas en digital förteck-
ning över alla företag som är engagerade i 
ett projekt vilket vi använder för att bedöma 
och följa upp det sociala ansvarstagandet i 
leverantörskedjan för varje enskilt projekt. 

Med start 2021 har vi också anlitat ett 
externt företag som har gjort två oannon-
serade revisioner på slumpmässigt utvalda 
byggarbetsplatser där de kontrollerar 
samtliga personer som vistas på bygget och 
stämmer av det mot personalliggaren och 
de av entreprenören anmälda arbetarna. 

Attraktiv arbetsgivare 
En trygg och attraktiv arbetsplats med 
engagerade medarbetare ger kvalitet i våra 
byggprojekt och leder till nöjdare kunder. Vi 
har en historik av hög medarbetarnöjdhet 
och resultatet från den årliga NMI-undersök-
ningen ger en god grund för fortsatt arbete 
med att kontinuerligt förbättra vår verksam-
het. Vårt långsiktiga mål är ett resultat på 
80 för variabeln arbetsglädje och 88 för va-
riabeln lojalitet. Under 2021 ökade resultatet 
med en enhet för respektive variabel vilket 
innebar ett resultat på 77 för arbetsglädje 
och 84 för lojalitet. Besqab har en historik av 

mycket högt NMI och utfallet har konsekvent 
varit högre än jämförelseindex. Medarbetar-
undersökningarna ger ovärderligt underlag 
för att identifiera såväl våra svagheter som 
styrkor och vi arbetar kontinuerligt med att 
nå våra högt satta mål.

”Besqabandan” är central och innebär 
att vi arbetar tillsammans och hjälper varan-
dra i vårt arbete. Den utgör en viktig del av 
kulturen på Besqab, tillsammans med våra 
värdeord som beskriver oss väl – personligt 
engagerade, nyfikna och bäst tillsammans! 
Det är av stor vikt att alla medarbetare har 
god förståelse för vad värderingarna står 
för och hur deras agerande påverkar om-
givningens uppfattning av Besqab. Medar-
betare, kunder, leverantörer, kommuner och 
andra samarbetsparter ska känna förtroen-
de för oss som bolag samt de medarbetare 
de kommer i kontakt med.

Vi tar avstånd från all typ av diskrimi-
nering och arbetar förebyggande för att 
arbetsförhållanden, löner och anställnings-
villkor, rekrytering och befordran, kompe-
tensutveckling samt möjlighet till att förena 
arbete och föräldraskap ska vara jämställ-
da. En arbetsplats fri från diskriminering är 
attraktiv både för kunder och medarbetare.

Tillväxt och kompetensförsörjning
För att framgångsrikt implementera vår 
affärsstrategi och växa i enlighet med våra 
mål behöver vi kunna rekrytera och behålla 
kvalificerade medarbetare. Arbetet med rekry-
tering, personalvård och kompetensutveckling 
sker strukturerat och löpande. Utveckling 
och lärande sker till största del i det dagliga 
arbetet. Coaching och feedback från chef 
och kollegor är också en viktig del i medarbe-
tarens utveckling. Där är medarbetarsamtalet 
vårt främsta verktyg för att konkretisera och 
sätta upp en plan för medarbetarnas mål 
inom personlig utveckling och utbildning. 
Kurser och annan formell utbildning är också 
viktigt, men utgör ofta en mindre del av med-
arbetarens totala utveckling. Under 2021 har 
Besqabs platschefer utbildats inom ledarskap, 
där arbete med bland annat det personliga 
ledarskapet och feedback utgjorde en central 
del av utbildningen. Projektledare, biträdande 
projektledare och affärschefer kommer att gå 
samma typ av utbildning under 2022. 

Vi bidrar till branschens kompetensförsörj-
ning bland annat genom att erbjuda praktik-
platser åt studenter från yrkesskolor, högsko-
lor och universitet. På så sätt upptäcks och 
skapas relationer med nya talanger. Under 
2021 har vi erbjudit fyra så kallade LIA-prak-
tikplatser (lärande i arbete). Vi har också haft 
sommaranställningar för studenter.

En trygg och att-
raktiv arbetsplats 
med engagerade 
medarbetare ger 
kvalitet i våra 
byggprojekt och 
leder till nöjdare 
kunder.
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