
Hållbarhetsredovisning 2020



Om Sveafastigheter Bostads hållbarhetsrapportering.....3

VD och Hållbarhetschef har ordet ...............................4

Om Sveafastigheter Bostad ........................................6

 2020 ...................................................................8

Väsentlighetsanalys ...................................................12

Socialt......................................................................16

 Fokusområde Arbetsvillkor och arbetsmiljö .............18
  KPIer ...............................................................19

 Fokusområde Diskriminering ..................................20
  KPIer ...............................................................20

 Fokusområde Trygg miljö .......................................22
  KPIer ...............................................................23

 Fokusområde Bostäder för alla ...............................24
  KPIer ...............................................................24

Miljö  .......................................................................26

 Växthusgasutsläpp ................................................28
  KPIer ...............................................................29

 Hållbara material....................................................30
  KPIer ...............................................................30

 Energieffektivitet ..................................................32
  KPIer ...............................................................32

Ekonomi ...................................................................33

 Mutor och korruption ............................................33
  KPIer ...............................................................33

GRI-index .................................................................34

Innehåll



33

Denna hållbarhetsredovisning avser Sveafastigheter Bostad AB och  
verksamhetsåret som påbörjades 1 januari 2020 och avslutades 31  
december 2020. All information i rapporten avser denna tidsperiod  
om inget annat anges. Rapporten är framtagen i enlighet med GRI  
Standards, nivå Core. 

Om  
Sveafastigheter Bostads 
hållbarhetsrapportering 



Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel 
av Sveriges koldioxidutsläpp, och 40% av Sveriges 
energikonsumtion kommer från bostäder och lokaler. 
Samtidigt behövs fler bostäder som passar olika livs- 
situationer i takt med att vi lever allt längre och befolk-
ningen växer. Att brist på passande bostäder leder till 
att människor inte har möjlighet att utbilda sig, ta det 
jobb som erbjuds eller att bo i en smidig bostad när 
man blir äldre, är inte bara en förlust för individen utan 
för hela samhället. 

De bostäder och bostadsområden Sveafastigheter 
Bostad utvecklar och bygger idag ska kunna vara  
hem som människor trivs och mår bra i, och platser 
för organisationer och företag att verka i, under en 
lång tid framöver. Det ställer krav på en grundlig analys 
och förståelse för platsen, lyhördhet till kommunen, 
boende och verksamheter i området, och ett långsiktigt 
perspektiv.

Startskottet och manifestet för vårt långsiktiga hållbar-
hetsarbete skedde i tät dialog med Västerås stad när 
vi började utveckla Neptun 2017. Det är Sveriges första  
flerbostadshus med plusenergiteknik, certifierad med 
Miljöbyggnad Guld. Solceller och tillvaratagande av 

överskottsvärme gör att huset producerar mer energi 
än vad det förbrukar. Hyresgästerna i Neptun har 
verktyg för att kunna påverka sitt eget klimatavtryck 
genom individuell mätning av tappvarmvatten och 
hushållsel. Ett sätt att med tekniska åtgärder och 
beteendeförändringar minska vår energianvändning. 
Vi tror på att konkretisera såväl hyresgästers som vårt 
eget och våra underleverantörers klimatavtryck, för  
att tillsammans arbeta för att år för år minska det. 

Sveafastigheter Bostad har sedan Neptun vuxit. 2020 
hade vi 757 lägenheter i förvaltning och 641 lägenheter 
i produktion. Det ställer krav på oss att ha ett systema-
tiskt sätt att arbeta med hållbarhet i alla led, med tydliga 
mål och KPI:er. Under 2019 togs en hållbarhetsplan 
fram. För ett företag i Sveafastigheter Bostads storlek 
är planen ovanligt grundlig och omfattande.

För alla våra byggen för vi bok över de största koldioxid-
utsläppen där vi tittar på transporter, avfall och material. 
Det har gjorts ett enormt arbete hos Sveafastigheter 
Bostads medarbetare och våra underleverantörer för att 
mäta och beräkna CO2-påverkan. Att mäta koldioxid- 
utsläpp kommer bli en naturlig del för hela branschen 
som en följd av Parisavtalet och Boverkets Klimatdek- 

VD och Hållbarhetschef 
har ordet
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laration. För oss är det viktigt att vidta åtgärder redan 
nu och fortsätta ligga i framkant. Ju tidigare fler aktörer 
räknar, följer upp, ställer krav och transparent visar upp 
sina koldioxidutsläpp, desto snabbare kommer hela 
branschens omställning att gå. 

Samtidigt som hållbarhetsarbetet systematiseras 
värnar vi om vårt innovationsdrivna och utmanande 
projektarbete. Ett exempel från 2020 är Barnbo- ett 
bostadskoncept vi utvecklat tillsammans med White 
Arkitekter med utgångspunkt i barns hälsa, utveckling 
och välbefinnande. Ett annat exempel är Cykelkungen 
i Uppsala. Ett hyresrättshus byggt utan parkerings-
platser för bilar, men många för cyklar. Ett sätt att 
ifrågasätta bilnormen och det bilanpassade stadsut-
vecklingen och samtidigt främja ett klimatsmart, och 
hälsosamt, transportsätt.

Det kommer krävas ett fortsatt dedikerat och systema-
tiskt arbete för att minska vårt koldioxidutsläpp och 
energianvändning, där den här hållbarhetsrapporten är 
en del i det arbetet. Det är ett nödvändigt arbete för 
såväl planeten i sig som för oss som bor på den, som 
för den långsiktiga ekonomiska kalkylen i våra projekt 
och vår konkurrenskraft. Vi på Sveafastigheter Bostad 

kommer fortsätta sträva efter att ligga i framkant för att 
utveckla bostäder anpassade efter kommuners och 
platsers specifika behov, för att efterlämna en bättre 
bostadssituation till nästa generation. 

Viktor Mandel 
VD

Harry McNeil 
Marknads- och Hållbarhetschef
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Sveafastigheter Bostad utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastig- 
heter. Bredden av hyresrätter, kollektivboenden, bostadsrätter, trygghets- 
boenden, vårdboenden och skolor gör Sveafastigheter Bostad till en 
långsiktig aktör som medverkar till att utveckla samhällen. Sveafastigheter 
Bostads vision är att vara en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara 
och funktionseffektiva fastigheter där människor trivs och mår bra. 

Verksamheten genomsyras av ett holistiskt tankesätt, där det inte bara handlar 
om att bygga en viss mängd fastigheter till ett visst pris, utan hur det ska bli 
riktigt bra för de människor som ska bo och verka där. Bostäderna utvecklas 
och byggs efter kommuners behov och den platsspecifika förutsättningar,  
i nära samarbeta med arkitekt och entreprenad. 

Affärsmodell och leverantörskedja
Sveafastigheter bygger och utvecklar hållbara bostäder och samhällsfastig- 
heter för långsiktig förvaltning.

Förvärv och markanvisningar
Sveafastigheter är en långsiktig partner till kommuner genom att utveckla 
högkvalitativa bostadsprojekt med fokus på både social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet. Sveafastigheter förvärvar även existerande bostads- 
fastigheter för långsiktig förvaltning och fastighetsutveckling. 

Byggnation
Med en omfattande erfarenhet av komplexa stadsutvecklingsprojekt och 
stark genomförandeförmåga skapar Sveafastigheter långsiktigt hållbara 
byggnader och arkitektur. Sveafastigheter arbetar aktivt med att minska 
byggnadernas klimatpåverkan under upphandling genom kravställan på 
underleverantörer, då byggnation sker av extern part.

Sveafastigheter arbetar aktivt med att förbättra bostadskvaliteten för 
de boende. Ambitionen är att skapa långsiktigt attraktiva bostäder där 
människor kan bo och trivas över generationer och där företag och  
organisationer kan verka. Dialog med kommunen samt boende och  
organisationer på platsen är A och O för att utveckla bostäder som  
står sig över tid.

Om  
Sveafastigheter Bostad 

SBB

Sveafastigheter

Sveafastigheter 
Bostad
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Förvaltning och finansiering
Sveafastigheter har ett evighetsperspektiv när det gäller fastighetsförvalt-
ning där långsiktighet och kundnöjdhet står I centrum. Genom att optimera 
energieffektiviteten under förvaltningsfasen kan högre grad av ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet uppnås. Finansiering är en viktig del för att uppnå 
en bärkraftig verksamhet. Sveafastigheter har säkerställd finansiering genom 
banker och en kapitalstark ägare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 
(SBB).

Förvärv och  
markanvisningar

Förvaltning och 
finansiering

Byggnation Fastighets- 
utveckling



2020

Projekten
Under 2020 har Sveafastigheter Bostad fortsatt att investera och utveckla 
hållbara bostäder. Fem unika och platsspecifika projekt, med totalt 262 
bostäder, har färdigställts: Flora, Cykelkungen, Hydran, Apelvägen och 
Björnvägen. 

Under 2020 tilldelades Sveafastigheter Bostad sex markanvisningar, alla 
belägna i Stockholm stad och med särskilt fokus på social hållbarhet. I 
Kista/Husby skapas 181 bostäder och ny stadsgata som kopplar samman 
stadsdelar. I Enskede utvecklas 118 seniorbostäder med gemenskap i fokus. 
I Hagsätra skapas 129 bostäder som ökar områdets trygghet. I Rågsved 
utvecklas 38 bostäder med barnperspektiv. I Bromsten skapas 264 lägen-
heter med mobilitet och gårdsmiljön i fokus. I Hässelby skapas komplet-
terande bebyggelse om 47 hyresrätter. Läs mer om arbetet med social 
hållbarhet i avsnittet Socialt.

Sveafastigheter tror på kraften i samarbete. Sedan 2018 pågår ett samarbete 
med Kronprinsessparets stiftelse Generation Pep för att sprida kunskap 
och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Tillsammans med 
stadsdelsförvaltningen i Stockholm stad arbetar vi för att få till en så kallad 
Pep Park i Hagsätra. 2017 inleddes ett samarbete med Fryshuset vid  
markanvisningen i Mälaräng, som är en del av Fokus Skärholmen. Under 
2020 har samarbetet utökats till Sjöstadshöjden, där Sveafastigheter  
utvecklar 215 bostäder dikt an Fryshusets gymnasium. Ett trettiotal ungdomar 
har involverats i ett omfattande delaktighetsprojekt som en del av detaljpla-
nearbetets parallella uppdrag. Vid Hanstavägen i norra Stockholm utvecklar 
Sveafastigheter 200 lägenheter som kopplar samman Husby, Odde och 
Kista. En viktig del av projektet bygger på ett nytt samarbete med Changers 
Hub- ett innovationshus som idag finns i Alby, Botkyrka och Stureplan. 
2020 inleddes ett samarbete med Friends med visionen att tillsammans 
bygga den första skolan i världen baserat på forskning om den fysiska 
miljön med ambitionen att minska mobbning och ofrivillig ensamhet genom 
utformningen av skolbyggnaden och skolområdet. För de nya kvarteren 
Barnbo inleddes samarbete med välmåendeforskare för att ta fram optimala  
bostadslösningar för hälsa, utveckling och välbefinnande för barn. 2020 
inleddes även ett samarbete med Stockholms Stadsmission för att under-
lätta för människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden att 
kunna erhålla ett förstahandskontrakt. Inom ramen för samarbetet söker 
Stockholm stadsmission och Sveafastigheter ett antal gemensamma mark-
anvisningar i Stockholm stad.
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Stockholm

Flora
Det vackra Flora ligger i Midsommarkransen i Stockholm, 
där det både smälter in och sticker ut på samma gång. 
Cederträbeklädd fasad och flera smarta klimatlösningar  
för de som bor i bostadsrätterna. Taket kläs i solpaneler 
samt sedum och örter, som  ger hem åt insekter och 
fjärilar. 

Västerås

Hydran
Trygghetsboendet Hydran i Västerås är hyresrätter 
byggt med plusenergiteknik, för personer som är 65+ 
och vill ha ett smidigt och klimatsmart boende med 
fokus på gemenskap. Sociala aktiviteter arrangeras av 
vår trygghetsvärd, såväl på gården som i gemensam-
hetslokalen, som är ett förlängt vardagsrum. På taket 
finns 781 kvm solceller.

Älta

Apelvägen
På Apelvägen i Nacka har det byggts 30 yteffektiva 
lägenheter, där kompisar enkelt kan bo tillsammans. 
Taken är klädda i sedum och väggarna med träpaneler. 
Fastigheten ligger i ett villaområde, med närhet både 
till kollektivtrafik och grönområden.

Älta

Björnvägen
Sida vid sida med Apelvägen, på Björnvägen, har 
ett LSS-boende med sex lägenheter utvecklats och 
byggts. Både Apelvägen och Björnvägen är belägna 
intill kanten av ett skogsparti vilket bidrar till en gemytlig 
bostadsmiljö och träfasaderna smälter in i omgivningen. 
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Uppsala

Cykelkungen
Cykelkungen är Uppsalas första hyresrättshus med 
P-Tal: 0, vilket innebär att det finns noll parkeringsplatser 
för bilar, men många för cyklar. Uppsalas hållbarhets- 
arbete ligger i framkant. Staden satsar bland annat på 
att ge plats för cykeln, vilket arkitekten bakom Cykel- 
kungen, Cord Siegel, tog fasta på när han ritade huset. 
Cykelkungen har en cykelverkstad, cykelpool och 
cykeldäckshotell. I nära anslutning finns dessutom en 
bilpool, vars medlemskap ingår i våra hyresgästers hyra 
de fem första åren. Sveafastigheter samarbetar gärna 
med kommuner med ambitiösa hållbarhetsmål och  
arkitekter som vågar och orkar tänka annorlunda när  
det kommer till hållbara och innovativa lösningar.  
Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val, som  
att ta cykeln framför bilen. 



Covid-19
Coronapandemin har givetvis påverkat Sveafastigheter Bostads verksamhet, 
både i egenskap av förvaltare och arbetsgivare. Åtgärder har vidtagits under 
året för att på bästa sätt stötta hyresgäster och säkerställa en säker och 
trygg miljö i och omkring fastigheterna. Medarbetare har arbetat på distans 
i stor utsträckning, vilket ställt nya krav på både privatlivet och den dagliga 
verksamheten. Läs mer om arbetet med dessa frågor i avsnittet Socialt.

Hållbarhetsarbete
Under året har Sveafastigheter Bostads hållbarhetsstrategi, som togs fram 
under 2019, implementerats. Ett resultat av det arbetet är den här hållbar-
hetsredovisningen, Sveafastigheter Bostads första. Alla projektchefer har 
genomgått en hållbarharhetsutbildning med fokus på social hållbarhet. 

Arbetet har också resulterat i implementationen av Sveafastigheter Bostads 
uppförandekod och visselblåsarfunktion.

Uppförandekod
I uppförandekoden specificeras de minimikrav som Sveafastigheter Bostad 
ställer på bolaget och medarbetare avseende förhållningssätt, arbetsmetoder 
och uppförande. Sveafastigheter Bostads uppförandekod tar avstamp i 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s Global Compact 
samt i Sveafastigheter Bostads egna kärnvärden:

• Pålitlig och närvarande förvaltare 

• Innovativ och kreativ utvecklare 

• Långsiktig samhällsbyggare 

• Proaktiv och drivande partner 

Sveafastigheter Bostad arbetar för att dessa kärnvärden tas i beaktande i 
den dagliga verksamheten och att dessa, tillsammans med Sveafastigheter 
Bostads uppförandekod, vägleder de anställda i det dagliga arbetet. Under 
verksamhetsåret 2020 har alla anställda tagit del av uppförandekoden och 
bekräftat att de förstått dess innehåll. Uppförandekoden är även tillgänglig 
för allmänheten på Sveafastigheters hemsida.

Visselblåsarfunktion
Sveafastigheter Bostad är angelägna om att tidigt upptäcka och undersöka  
oriktigheter och/eller missförhållanden som kan skada verksamheten  
eller anställda. För att förenkla processen för den person som vill lämna infor-
mation om händelser som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller 
Sveafastigheter Bostads egna policyer, har det 2020 inrättats en tjänst för  
visselblåsning. Genom denna kan anställda, partners och andra intressenter  
lämna information under total anonymitet. Alla ärenden, klagomål och  
rapporter tas emot och utreds av en tredje part.

Alla anställda och entreprenörer har informerats om visselblåsarfunktionen 
under 2020. Information kring den finns även i uppförandekoden, uppför- 
andekoden för leverantörer och på Sveafastigheter Bostads hemsida. 

Under 2020 har Sveafastigheter Bostad haft en (1) inrapportering via Vis-
selblåsarfunktionen, som bedömdes vara okvalificerad enligt extern part.
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VÄSENTLIGHETSANALYS

Väsentliga fokusområden för Sveafastigheter Bostads hållbarhetsarbete 
och rapportering identifierades genom en strukturerad väsentlighetsanalys 
2019. Väsentlighetsanalysen kommer uppdateras löpande, för att intres-
senters prioriteringar ska vara aktuella.

Processen inleddes med en kartläggning av relevanta konkurrenters håll-
barhetsarbete och en omvärldsanalys av rådande trender och regulatoriska 
krav. Arbetet tog avstamp i rapporteringsramverket GRI Standards och FN:s 
hållbarhetsmål. 

Sveafastigheter Bostads viktigaste intressenter är: 

• Hyresgäster och potentiellt blivande hyresgäster

• Kommuner

• Investerare, långivare och ägare

• Samarbetsorganisationer

• Medarbetare

För att förstå dessa intressenters åsikter och prioriteringar kopplat till Svea-
fastigheter Bostads verksamhet och hållbarhetsarbete, fick de möjlighet 
att delta i en webbaserad enkät. Med ett tiotal personer genomfördes även 
djupintervjuer. Intressentdialogen resulterade, i kombination med en analys 
av Sveafastigheter Bostads påverkan på olika områden, i att åtta väsentliga  
fokusområden identifierades: Arbetsvillkor & arbetsmiljö, Diskriminering,  
Trygg miljö, Bostäder för alla, Växthusgasutsläpp, Hållbara material, Energi- 
effektivitet och Mutor & korruption. Dessa områden utgör grunden för 
Sveafastigheter Bostads hållbarhetsstrategi och riktar även fokuset för 
innehållet i den här rapporten. De är grupperade under rubrikerna Socialt, 
Miljö och Ekonomi.

Väsentlighetsanalys
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VÄSENTLIGHETSANALYS

FOKUSOMRÅDEN

Socialt Miljö Ekonomi
1. Hållbar livsstil 12. Växthusgasutsläpp 20. Tillväxt och avkastning

2. Avfallshantering 13. Miljöcertifiering 21. Mutor och korruption
3. Integritet 14. Hållbara material
4. Diskriminering 15. Energieffektivitet
5. Arbetsvillkor och arbetsmiljö 16. Byggavfall
6. Kompetensutveckling 17. Biologisk mångfald

7. Mångfald och jämställdhet 18. Hållbara leverantörer

8. Trygg miljö 19. Hållbar samhällsbyggnad

9. Inludering och gemenskap

10. Lokalsamhället

11. Bostäder för alla

1
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Sveafastigheter Bostads påverkan

retnessertni röf esledyte
B
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Fokusområden
Socialt 
Miljö 
Ekonomi





16 SOCIALT

Social hållbarhet i praktiken
För Sveafastigheter Bostad innebär social hållbarhet 
att utveckla platser och bostäder där människor trivs 
och mår bra. Det görs exempelvis genom att skapa 
miljöer som uppmuntrar till rörelse, så som genom 
lekfulla innergårdar och att underlätta för att trans-
portera sig med cykel. Det görs genom att tillhanda-
hålla sociala ytor såväl utomhus på innergårdar som 
inomhus i gemensamhetslokaler. Det görs genom att 
koppla samman bostadsområdet med grönytor och ha 
grönska kring husen. Dessa åtgärder är exempel från 
Sveafastigheter Bostads verksamhet som bidrar till att 
människor, oavsett bakgrund, uppväxt och storlek på 
bostaden, får tillgång till trygga och utvecklande miljö-
er för exempelvis träning, hemarbete eller läxläsning i 
lugn och ro. 

Sveafastigheter Bostad kan genom sin egen bostadskö 
tilldela bostäder efter fler aspekter än kötid. Exempelvis 
i Barnbo, Rågsved, där ensamstående föräldrar kommer 
ha förtur till lägenheterna. Sveafastigheter Bostad tror 

på att blanda upplåtelseformer, boendeformer och 
lägenhetsstorlekar i bostadsområden. I många av fast-
igheterna erbjuds hyreskontrakt till människor som står 
utanför den ordinarie bostadsmarknaden, i samarbete 
med kommunernas socialtjänst.

Varje plats är unik, vilket kräver en gedigen platsanalys 
för att bostäderna och områdena som utvecklas och 
byggs ska stå sig över generationer. En stor del av ar-
betet med social hållbarhet är att lyssna in och samtala 
med de som bor i området idag, lokalt näringsliv, orga-
nisationer och kommunen. Vad gillar de med platsen? 
Vad saknar de? Känns platsen trygg?

Social hållbarhet genom  
dialog och delaktighet
Under fjärde kvartalet har Sveafastigheter Bostad, 
tillsammans med White arkitekter, genomfört ett större 
delaktighetsprocess med ett trettiotal gymnasieelever 
från Fryshuset. Fyra workshops om stadsutveckling, där 

Socialt 
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Sveafastigheter Bostad tagit del av värdefull kunskap 
och idéer från gymnasieeleverna, som ska användas när 
150 lägenheter utvecklas i Sjöstadshöjden i Stockholm. 

Det gjorde det så aktuellt. Enkelt att 
intressera sig för eftersom det berör 
oss direkt, vi känner till platsen, kan 
se skogen där de ska bygga. Sen 
märkte man att deras fokus verkligen 
var på att höra vad vi ungdomar har 
att säga. Det gjorde det också mer 
intressant. Jag tyckte typ det här 
var en favoritlektion.
– Malcolm Flygt,  
elev, Fryshuset  

”
Det har varit enormt lärorikt och  
inspirerande att vara med på lektio-
nerna och ta del av visionerna om 
vilken plats Sjöstadshöjden kan bli. 
Samarbetet med eleverna på  
Fryshusets Gymnasium handlar 
om att unga på riktigt är delaktiga 
i stadsutvecklingen, och att förstå 
ungas syn på framtidens boende.
– Harry McNeil,  
Marknads- och Hållbarhetschef,  
Sveafastigheter

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020
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Sveafastigheter Bostad vill främja bra arbetsvillkor samt en säker och hälsosam  
arbetsmiljö för bolagets anställda och för alla som arbetar i projekten. 
Sveafastigheter Bostads uppförandekod och personalhandbok vägleder 
alla medarbetare i det dagliga arbetet. Personalhandboken reviderades 
2019 och kommer att ses över igen under 2021. Sveafastigheter Bostad är 
anslutna till kollektivavtal.

Medarbetarsamtal genomförs regelbundet, vilket innebär samtal med närmsta 
chef där frågor som personlig utveckling, trivsel och arbetsmiljö diskuteras. 
Under 2020 har dessa samtal genomförts med alla medarbetare, med  
undantag för nyanställda. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 2020 (BASÅR)

Kortvarig frånvaro (<21 dagar ) 761 av totalt 29 848 
timmar

Långvarig frånvaro (>21 dagar) 328 av totalt 29 848 
timmar

Covid-19
Trots pandemins utbrott i början av året har Sveafastigheter Bostads 
verksamhet kunnat fortgå mer eller mindre utan direkt påverkan. För att 
skydda medarbetare och leverantörer och minimera spridningen av viruset 
har ett flertal åtgärder genomförts, såsom ökad användning av videomöten 
för distansarbete och förändringar i schemaläggningen på projekten för att 
undvika trängsel. Bilpool och hyrbil har erbjudits för att minska belastningen på 
kollektivtrafiken för de medarbetare som behövt transportera sig i tjänsten.

Leverantörer och underentreprenörer
Eftersom projekten inom Sveafastigheter Bostad genomförs på totalentre- 
prenad, har företaget en viktig roll i att aktivt ställa krav och arbeta med 
utbildning och uppföljning, för att främja bra arbetsvillkor och en säker 
arbetsmiljö hos leverantörerna. Sveafastigheter Bostad arbetar nära sina 
entreprenörer för att reducera arbetsmiljörisker och för att säkerställa att 
alla byggarbetsplatser lever upp till ställda krav. Det löpande arbetet inne-
bär bland annat att skyddsronder görs varje vecka och att månadsmöten 
genomförs på månadsbasis. 

Socialt | Fokusområde  
Arbetsvillkor och arbetsmiljö

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

FN:s mål för hållbar utveckling

Mål 8 - Anständiga arbets- 
villkor och ekonomisk tillväxt
 •  8.5 Full sysselsättning och 

anständiga arbetsvillkor 
med lika lön för alla

 •  8.8 Skydda arbetstagares 
rättigheter och främja trygg 
och säker arbetsmiljö för alla
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Byggbranschen karaktäriseras av långa och komplexa leverantörskedjor, 
vilket ökar risken för att exempelvis kränkning av mänskliga rättigheter och 
brister i affärsetik kan förekomma. I Uppförandekoden för leverantörer, som 
togs fram 2019, specificeras de minimikrav som Sveafastigheter Bostad 
ställer på leverantörer avseende förhållningssätt, arbetsmetoder och uppfö-
rande kopplat till exempelvis mutor och korruption, arbetsmiljö, respekt för 
mänskliga rättigheter och miljö. Sveafastigheter Bostads direkta leverantörer 
förväntas även i sin tur tillämpa dessa eller likvärdiga krav på sina under-
leverantörer till bästa förmåga. Under året har uppförandekoden översatts 
till engelska och ryska för att öka tillgängligheten. I projektet Fruängen 1 i 
Enköping, som påbörjades i slutet på 2020, signerades uppförandekoden 
för första gången av alla som ska arbeta i projektet. Målsättningen är att 
uppförandekoden för leverantörer ska inkluderas i alla projektavtal framöver, 
vilket mottagits väl av leverantörerna.

I projekten arbetas det även med kravställan, genom vilken projektspecifika  
minimikrav avseende social och miljömässig hållbarhet specificeras. Krav- 
ställan för leverantörer inkluderas i Sveafastigheter Bostads upphandlings-
dokumentation vid upphandling värd minst 1 000 000 SEK. Som en del 
av uppföljningen av kravställan har Sveafastigheter Bostad möjlighet att 
genomföra revisioner, vilket väntas genomföras under 2021. 

Självutvärderingsverktyget syftar till att säkerställa att leverantörer efterlever 
kravställan och uppförandekoden för leverantörer. Verktygen verkar som 
underlag när Sveafastigheter Bostad utför riskutvärderingar på leverantörer 
och när beslut tas angående eventuella leverantörsrevisioner. Självutvärde-
ringsverktyget är även ett sätt för leverantörer att få en påminnelse om vilka 
krav och förväntningar som leverantören bör uppfylla. Under 2020 har alla 
entreprenörer fyllt i självutvärderingsverktyget. 

KPIer
• GRI 403-9: Arbetsrelaterade skador 
 • Sveafastigheter Bostads anställda samt entreprenad

Arbetsrelaterade skador* 2020 (BASÅR)

Antal olyckor 3

Antal dödsfall 0

*Data avser Sveafastigheter Bostads anställda, anlitade entreprenörer samt deras anställda.

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 
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Sveafastigheter Bostad vill skapa en inkluderande och rättvis arbetsmiljö 
på kontoren samt en kultur som främjar rättvis och schysst behandling 
av hyresgästerna. Sveafastigheter Bostad arbetar aktivt för att motverka 
diskriminering och trakasserier av och bland bolagets anställda och av 
hyresgäster, exempelvis i urvalsprocessen.

Sveafastigheter Bostads uppförandekod och personalhandbok ger medar-
betare vägledning för att reducera risken för förekomsten av diskriminering. 
Det finns även en policy mot trakasserier som upprättades 2017 och ses 
över regelbundet. Misstänkta incidenter som chefer uppmärksammas på 
eller som inkommer via visselblåsarfunktionen följs upp och utreds. Under 
2020 har inga diskrimineringsincidenter förekommit. 

Sedan starten av Sveafastigheter Bostad 2015 har uthyrningspolicyn varit 
vägledande i urvalsprocessen för hyresgäster. Dessa riktlinjer, i kombination 
med att alla beslut kring uthyrning fattas i grupp och inte av en enskild 
medarbetare, hjälper till att minska risken för att en potentiell hyresgäst 
skulle diskrimineras baserat exempelvis av sitt kön, sin sexuella läggning 
eller sina politiska åsikter.

KPIer
• GRI 406-1: Diskrimineringsincidenter och vidtagna åtgärder 
 • Under 2020 har inga diskrimineringsincidenter rapporterats 

Socialt | Fokusområde  
Diskriminering
FN:s mål för hållbar utveckling

Mål 5 - Jämställdhet
 •  5.1 Utrota diskriminering av 

kvinnor och flickor

 •  5.5 Säkerställ fullt deltagande  
för kvinnor i ledarskap och 
beslutsfattande

Mål 10 - Minskad ojämlikhet, 
och specfikt undermål
 •  10.3 Säkerställa lika möjlig-

heter och minska förekom-
sten av ojämlika utfall, bland 
annat genom att avskaffa 
diskriminerande lagstiftning, 
politik och praxis och främja 
lagstiftning, politik och 
åtgärder av lämpligt slag i 
detta hänseende.

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020
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I Rågsved utvecklar Sveafastigheter, tillsammans med White 
Arkitekter, konceptet Barnbo. Där bostäderna och bostads-
området utvecklas med barns välbefinnande i fokus.

Rendering för konceptet Barnbo i Rågsved
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Sveafastigheter Bostad vill att alla sina hyresgäster ska känna sig trygga i 
bostäderna och bostadsområdena samt känna tillit till sina fastighetsförvaltare. 
Sveafastigheter Bostad arbetar med trygghet genom utformningen av  
omgivningen kring fastigheterna och genom att erbjuda fastighetsförvaltning 
av hög kvalitet. 

Sveafastigheter Bostad arbetar för att vara en närvarande hyresvärd. En del  
i detta är att finnas tillgänglig för felanmälningar och eventuella klagomål, som 
primärt görs via hemsida eller appen Avy, som används som ett kommuni-
kationsverktyg och förenklar för hyresgästerna att exempelvis betala hyran. 
Återkoppling till hyresgästen om att anmälan mottagits görs omedelbart, 
och inom 24 timmar ska förvaltare göra besök på plats. Under året har 
processen kvalitetssäkrats för att säkerställa att hyresgästerna känner sig 
trygga med felanmälningssystemet. 

För att följa upp hur hyresgästerna upplever sitt boende och Sveafastigheter 
Bostad som hyresvärd genomförs enkäter några månader efter inflyttning 
och i samband med avflyttning. Det genomförs även så kallade kvarboen-
deundersökningar varje år, där boende i några utvalda fastigheter får svara 
på frågor kring varför de valt att bo kvar och hur de trivs i sitt boende och 
sin närmiljö. Denna typ av undersökningar ger möjlighet att sätta in rätt 
åtgärder på rätt ställe och på så sätt förbättras kontinuerligt. 

Kvarboendeundersökningen 2020
Under 2020 har kvarboendeundersökning gjorts bland hyresgäster som bor 
i Neptun och Focken i Västerås. 56% svarade på enkätens cirka 80 frågor 
om hur de trivs i sitt boende och hur Sveafastigheter Bostad är som hyres-
värd. Enkätsvaren visar ett glädjande resultat. 94% av hyresgästerna trivs 
på det stora hela väldigt bra i sina bostäder och 91% kan rekommendera 
andra att flytta dit. Positiva svar som sticker ut är trygghet i trapphus (97%), 
möjlighet till källsortering (98%) och bemötande av fastighetsskötare (97%). 
Förbättringsområden inkluderar att svara på mail snabbare, höja inomhus-
temperaturen på vintern och oftare städa soputrymmen. 

Socialt | Fokusområde  
Trygg miljö

av hyresgästerna trivs  
bra i sina bostäder

94% 

av hyresgästerna känner  
sig trygga sitt trapphus 

97% 

av hyresgästerna upplever  
positivt bemötande från  

fastighetsskötare 

97% 

av hyresgästerna kan  
rekommendera andra  

att flytta in i bostäderna

91% 

av hyresgästerna är positiva  
till möjligheter till källsortering

98% 
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Covid-19
Sedan pandemins utbrott har Sveafastigheter Bostad anpassat verksamheten 
för att säkerställa både hyresgästers och förvaltares hälsa och trygghet. 
Digitala visningar av våra bostäder har införts, nya riktlinjer för nyckelut-
lämning och möjliggjort besiktning på distans. Extra städning har satts in 
i allmänna utrymmen och för äldre och andra hyresgäster i riskgrupp har 
hjälp erbjudits med handling. I trygghetsboende Hydran i Västerås finns en 
trygghetsvärd tillgänglig för att hjälpa hyresgästerna med olika behov och 
för att skapa sociala sammanhang som är säkra, exempelvis grillning och 
fika utomhus. Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer är själv-
klart och utvecklingen följs noga för att kunna fortsätta erbjuda ett tryggt 
boende och en trygg närmiljö för hyresgästerna. 

KPIer
• 87,1% av hyresgästerna känner sig trygga i sitt boende och i sin närmiljö

Trygghet –per fastighet

Mycket bra Ganska bra Inte så bra Dåligt

10,3%
14,6%13,7%

89,7%
85,4%86,3%

Focken 1 Focken 2 Neptun 1

0%

50%

100%
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Bostadsbranschen är en människobransch. Sveafastigheter Bostad vill  
skapa diversifierade och inkluderande bostadsområden där människor 
känner sig välkomna och bostäderna är prisvärda. Detta möjliggörs bland 
annat med yteffektiva planlösningar, användande av det statliga investe-
ringsstödet i vissa projekt för att sänka hyresnivåer samt samarbete med 
kommuner för att erbjuda sociala kontrakt.

Ett annat exempel på när bostäder tilldelas efter andra kriterier än kötid är 
på Apelvägen i Nacka, där 30 lägenheter byggts och utvecklats. I över-
enskommelse med kommunen och efter individuell prövning hyrs tio av 
lägenheterna ut till personer som är under 25 år. Lägenheterna hyrs ut med 
så kallade kompiskontrakt, där två kompisar flyttar ihop. Ett sätt att under-
lätta för unga att kunna flytta hemifrån. Resterande lägenheter hyrs ut till 
blandande åldrar via Sveafastigheter Bostads ordinarie bostadskö.

För att bo i Sveafastigheter Bostads lägenheter ska en regelbunden 
inkomst i minst 6 månader före och efter inflyttningsdagen kunna visas. 
Förutom inkomst av tjänst räknas egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, 
inkomst av kapital, pension, A-kassa, försörjningsstöd samt studiemedel 
som inkomst. Hyresgästens inkomst ska räcka till både hyran samt övriga 
levnadskostnader. När hyran är betald ska en ensamboende ha minst  
5 016 kr kvar att leva på och samboende 8 287 kronor kvar att leva på. 

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. 2028 kommer det vara  
300 000 fler personer som är 75 år eller äldre. Samtidigt breder den ofrivilliga 
ensamheten ut sig, där äldre är hårdast drabbade. Hydran i Västerås vänder sig 
till personer som är 65+ och som vill ha ett smidigt och klimatsmart boende 
med gemenskap i fokus. Sveafastigheter Bostads trygghetsvärd ordnar sociala 
aktiviteter, såväl utomhus på gården som inne i gemensamhetslokalen. Att 
både bidra till att minska ensamheten och samtidigt tillhandahålla smidiga 
bostäder är något Sveafastigheter Bostad är stolta över. 

Gemensamhetslokaler finns i fler projekt än i Hydran. Ett sätt att erbjuda 
plats för läxläsning, arbetsplats och ett förlängt vardagsrum. I Cykelkungen 
i Uppsala finns förutom cykelverkstad även gym och bastu.

KPIer
•  Sveafastigheter har i de bostäder som färdigställdes 2020 erbjudit 22% 

(50 st) av hyreslägenheterna som sociala kontrakt

•  Socialförvaltningen har förmedlat 0% av de erbjudna kontrakten

Socialt | Fokusområde  
Bostäder för alla
FN:s mål för hållbar utveckling

Mål 11 - Hållbara städer och 
samhällen
 •  11.1 Säkra bostäder till  

överkomlig kostnad

 •  11.3 Inkluderande och  
hållbar urbanisering
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Miljö

Under 2019 tog Sveafastigheter Bostad fram en hållbarhetsplan. För ett 
företag i Sveafastigheters storlek är planen ovanligt grundlig och omfattande. 
Planen är kostsam att implementera, främst i form av merarbetet som den 
innebär i praktiken, men det är utan tvekan värt det menar Sveafastigheter. 
En av de störst vinsterna är, sa en av Sveafastigheters grundare Svante 
Jernberg när den först togs i bruk, prägeln som initiativet har på alla anställdas 
inställning till hållbarhet.

– När vi gör utfästelser på det här viset startas diskussioner. Och det får 
organisationen att anstränga sig. Social hållbarhet, miljöpåverkan och liknande 
teman – det är lätt att de blir abstrakta, något som någon annan ska göra, 
något människor upplever att de inte kan påverka. Med en sådan här strategi 
på plats blir det högst reellt. Alla börjar att tänka på det, alla börjar att göra 
saker, säger Svante Jernberg.

Nu har implementeringen av hållbarhetsplanen kommit ännu längre och 
organisationen producerar för 2020 sin första hållbarhetsrapport någonsin. 
För den används indikatorer enligt rapporteringsramverket GRI Standards, nivå 
Core. I och med det har Sveafastigheter Bostad sett att hållbarhetsplanen 
sätter prägel på långt mer än bara det egna företaget.

– För alla våra byggen för vi bok över koldioxidutsläppen. Vi tittar på alla 
transporter till byggena; hur många, hur tungt lastade, vilket bolag, bränsle, 
och så vidare. Vi gör samma sak med allt avfall och slutligen tittar vi på all 
stål, betong och aluminium, säger Görel Hällqvist, affärsområdeschef,  
Projekt, Sveafastigheter Bostad. 

Detta innebär att alla Sveafastigheter Bostads leverantörer också måste ta 
fram sina siffror och plocka fram all information. Sveafastigheter betalar för 
den extra tiden det tar och också för om extra personal anställts. På några 
håll har ett visst motstånd funnits inledningsvis. 

– Men när de väl förstått förtjänsten med det och ser hur smidigt det går 
att utföra när arbetssättet är på plats så har alla omfamnat det, säger Görel 
Hällqvist.

26 MILJÖSVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020
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Det har gjorts ett enormt arbete hos Sveafastigheters 
underleverantörer att mäta och beräkna CO2-påverkan 
från framförallt grundsättning och stommar. 

– Det är först när vi börjar mäta som vi kan sätta mål 
och följa upp. Det här är ett arbete som kommer bli  
en naturlig del för hela branschen som en följd av  
Parisavtalet och Boverkets Klimatdeklarationer, men 
för oss är det viktigt att fortsätta ligga i framkant,  
säger Harry McNeil, Marknads- och Hållbarhetschef,  
på Sveafastigheter.

Att kunna uppvisa hållbarhetsarbete med siffror och 
data för leverantörer inom byggbranschen innebär att 
de enklare kan få mer jobb och uppdrag. Till exempel 
har H2 Entreprenad, en av Sveafastigheters samar-
betspartners, nu anställt en person som enbart jobbar 
med hållbarhetsfrågor och som ser över hållbarhetsar-
betet. Det har delvis hänt på grund av att Sveafastig-
heter påbörjat sitt omfattande hållbarhetsarbete.

Ju fler som gör som vi och ställer 
krav, desto snabbare kommer hela 
branschens omställning att gå. Det är 
en stor utmaning vi står inför och det 
kommer att ta tid men är väldigt roligt 
att få vara med om det här skiftet
– Görel Hällqvist,  
affärsområdeschef, Sveafastigheter Bostad

27MILJÖ SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 
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Sveafastigheter Bostad vill ligga i framkant i branschen vad gäller att minska 
vår och våra underleverantörers klimatpåverkan. Vi arbetar med att år för 
år minska vår verksamhets koldioxidutsläpp genom att mäta, följa upp, 
utvärdera och hela tiden utmana oss. Allt mer betong byts ut mot mer 
hållbara material som trä, allt mer el kommer från förnybara energikällor som 
solceller och allt mer avfall från byggen sorteras. En stor del av utsläppen 
kopplade till Sveafastigheter Bostads verksamhet ligger i värdekedjan. För 
att reducera den totala klimatpåverkan ställs därför krav på leverantörers 
arbete för att minska sitt klimatavtryck i upphandlingarna. Vi arbetar också 
för att det ska vara enkelt för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val, 
som att ha grön el i lägenheten eller att ta cykeln framför bilen.

Under 2020 har klimatpåverkan kartlagts från verksamheten i enlighet med 
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Arbetet har omfattat direkta 
och indirekta utsläpp i Scope 1 och 2 samt indirekta utsläpp i Scope 3, 
med fokus på de delar av vår/Sveafastigheters värdekedja som har särskilt 
stor påverkan på klimatavtrycket. En stor utsläppskälla för verksamheten 
är byggmaterial, där fokus varit på användningen av de utsläppsintensiva 
materialen aluminium, betong och stål. Kartläggningen utgör en baslinje för 
verksamhetens klimatpåverkan och är en förutsättning för att kunna följa 
upp – och reducera – utsläpp under de närmsta åren. 

Sveafastigheter Bostad har redan vidtagit åtgärder för att reducera påverkan 
på vår planets klimat. Under 2020 har byggprocessen fortsatt varit i fokus, 
vilket lett till ökad användning av mer klimatvänlig betong. Läs mer om 
detta i avsnittet Hållbara material. 

Sveafastigheter Bostads första plusenergihus, Neptun, invigdes 2019. Under 
2020 färdigställdes Hydran, ett hus byggt med motsvarande plusenergiteknik. 
Alla fastigheter, inklusive kontoren, drivs av förnybar energi. Läs mer om 
arbetet med energieffektivitet i fastigheterna i avsnittet Energieffektivitet.

I Uppsala har Cykelkungen färdigställts. Ett boende med P-Tal: 0, där cykeln 
får ta plats framför bilen. Ett hyresrättshus med cykelverkstad, cykeldäcks-
hotell och cykelpumpar, där de boende har tillgång till lådcykelpool och 
bilpool. Ett sätt att ifrågasätta rådande parkeringsnormer och samtidigt  
underlätta för ett mer klimatsmart liv. Det största klimatavtrycket gör trans-
porterna till och från byggen. Dialog pågår med underleverantörer om att 
fasa ut fossila drivmedel för transporter. 

Miljö | Fokusområde  
Växthusgasutsläpp

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020
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KPIer
• GRI 305-1: Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp
• GRI 305-2: Indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp från energianvändning
• GRI 305-3: Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp
•  GRI 305-4: Intensitetsmått för växthusgasutsläpp 

Intensitetsmått för växthusgasutsläpp kommer redovisas per slutfört projekt,  
som byggstartats som byggstartats från 2020 och framåt.

 • T.ex. kg CO2e/omsatt SEK, kg CO2e/boarea

Växthusgasutsläpp 2020 (BASÅR) KOMMENTAR

Scope 1 14 063

Scope 2 (market based) 178 014

Scope 2 (location based)  164 426

Scope 3 3 719 240

1.  Inköpta varor och tjänster: 
Material

2 651 729 Inkluderar aluminium, 
betong och stål som 
använts i projekten

3. Energirelaterade utsläpp 36 214

4. Transporter 1 007 906 Inkluderar transporter av 
material till projekten

5. Avfall 4 064 Inkluderar byggavfall

7. Resor till och från arbete 19 327

Totalt (kg) 4 075 743

Beräkning och rapportering av Sveafastigheter Bostads påverkan på klimatet 
har gjorts enligt GHG Protocol Corporate Standard, där Scope 2-utsläppen 
beräknats i enlighet med GHG Protocol Scope 2 Guidance, vilket innebär att 
både marknads- och platsbaserade utsläpp redovisas. 

Sveafastigheter Bostad använder konsolideringsmetoden finansiell kontroll.  
Beräkningarna baseras på interna data och data från leverantörer och samar-
betspartners såsom fakturauppgifter samt modeller. Applicerade emissions- 
faktorer har hämtats från offentligt tillgängliga databaser såsom DEFRA (2020)  
och ICE V3 (2020) och från leverantörer när så har varit möjligt. För byggma-
terial har även emissionsfaktorer från forskningsprojektet Betongbygglådan 
som Sveafastigheter Bostad deltagit i kunnat användas. De konverterings-
faktorer (GWPs) som använts för beräkning av CO2e baseras på IPCCs fjärde 
utvärderingsrapport (AR4) över en 100-årig period. Utsläppsberäkningar har 
vissa inneboende osäkerheter på grund av ofullständig vetenskaplig kunskap. 
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Sveafastigheter Bostad vill erbjuda bostäder med strukturellt och miljömässigt 
hållbart material både för hyresgäster och miljön. Det sker ett aktivt arbete 
både för att optimera materialanvändningen och för att hållbara material ska 
användas redan vid utvecklingen av fastigheten. Byggvarudeklarationer 
för alla ingående varor ska finnas. Det ska finnas ett gemensamt system, 
såsom BASTA eller likvärdigt, för dokumentation och materialval.

Under 2020 har strävan fortsatt mot mer hållbara material och minskade  
utsläpp, och i två projekt – Nacka Nya Gatan och Hydran – har en grönare typ 
av betong använts i all platsgjuten betong, vilket gett en utsläppsminskning 
med 10% per kubikmeter jämfört med vanlig svensktillverkad husbetong. 

 KPIer
• GRI 301-1: Materialanvändning i vikt eller volym
 • Aluminium, betong och stål

Materialanvändning 2020 (BASÅR) KOMMENTAR 

Aluminium 200 kg

Betong, typ A 2 486 m3

Betong, typ B 5 207 m3

Stål 512 685 kg

Miljö | Fokusområde  
Hållbara material
FN:s mål för hållbar utveckling

Mål 3 - Hållbar energi för alla
  3.9  Minska antalet sjukdoms- 

och dödsfall till följd av 
skadliga kemikalier och 
föroreningar
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När vi utvecklade Neptun, Sveriges första stora plus- 
energihus, var fokus att skapa ett hus som producerar 
mer energi än det förbrukar. Det uppnåddes bland 
annat genom 1 210 kvm solceller på taken. Insatserna 
gjorde att Neptun certifierades med Miljöbyggnad 
guld. Sedan Neptun fokuserar vi på att också minska 
koldioxidutsläppet vid uppförandet av våra hus, där 
betonganvändande står för en stor del av utsläppet. 

Trots betongens stora klimatpåverkan kommer den 
fortsatt behövas, exempelvis för grunden till våra 
fastigheter. I en studie, som tagits fram med hjälp av 
Boverkets ”Stöd till innovativt och hållbart bostads-
byggande”, har vi tillsammans med bland andra Reflex 
Arkitekter, WSP och RISE undersökt hur vi kan minska 
koldioxidutsläppet om vi skulle bygga Neptun igen 
med betonggrund och betongstomme. Resultatet 
visar på en halvering.

I studien har optimeringar gjorts i alla delar av stommen 
och grunden. Av de 52 procent som klimatutsläppen  
skulle kunna minskas med har 41 procent kommit 

från mer klimatsmarta material och 11 procent från en 
optimering av konstruktionen. Det belyser vikten av att 
ställa krav på så kallad grön betong vid upphandling 
och att betongproducenter redovisar klimatpåverkan 
kopplat till deras produkter, något Sveafastigheter 
ställer krav på i allt större utsträckning.

Åtgärder som kan göras redan idag för att minska 
utsläpp från byggande med betong: 

·  Premiera flerbostadshus med låg klimatpåverkan vid 
kommunala markanvisningar. 

·  Ställ krav på mer klimatsmarta material och transporter 
vid upphandling.

·  Verifiera stommens klimatutsläpp och utformning i 
tidigt skede för att optimering av konstruktionen ska 
leda till stora minskningar av klimatutsläppet. 

·  Minska antal parkeringsplatser och tillhandahåll 
el-bilpool och cykelpool.

·  Använd existerande BIM-verktyg för att ta fram  
nyckeltal för klimatutsläpp.

Studie visar halverade utsläpp  
med klimatsmart byggande  
redan med dagens teknik
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Sveafastigheter Bostad utvecklar bostäder med hög energieffektivitet och 
som det så långt det är möjligt drivs av elektricitet och värme från förnybara 
energikällor. Vid utveckling av fastigheter arbetas det aktivt med energi- 
effektivitet och vid projektering uppfylls minst kraven för Miljöbyggnad 
Silver. Det innebär bland annat att det finns solceller på alla våra projekt där 
det är möjligt. En investering för såväl klimatet som för kostnader över tid.

För varje projekt eftersträvas den bästa sammansättningen av senaste 
installationstekniken. Solceller har blivit en självklarhet. Fönster och isolering 
förbättras ständigt och Sveafastigheter Bostad driver på leverantörer att 
göra det bättre.

Vårt plusenergihus Neptun, i Västerås, producerade via den 1 210 kvm stora  
solcellsanläggningen på taket 232,4 mWh under 2020. Under samma period 
användes 148,5 mWh till fastighetsel, vilket ger ett överskott på 83,9 mWh 
2020.

Neptun 3.0 finns ännu bara på papper. Vi har med Neptun som utgångspunkt 
undersökt framtida tekniklösningar och systemkoncept för att uppnå högre 
resurseffektivitet och lägre klimatpåverkan.

KPIer
• GRI 302-1: Energianvändning inom organisationen
• GRI 302-3: Intensitetsmått för energianvändning
 •  Intensitetsmått för Sveafastigheter Bostads bostäder

Energianvändning 2020 (BASÅR) KOMMENTAR 

Inom organisationen 2 566 000 kWh

Intensitetsmått 84,5 kWh/BOA

Miljö | Fokusområde  
Energieffektivitet
FN:s mål för hållbar utveckling

Mål 7 - Hållbar energi för alla
  7.3  Fördubbla ökningen av 

energieffektivitet

Mål 8 - Anständiga arbetsvill-
kor och ekonomisk tillväxt
  8.4  Förbättra resurseffektivi-

teten i konsumtion och 
produktion

Mål 12 - hållbar konsumtion 
och produktion
  12.2  Hållbar förvaltning och 

användning av naturresurser

  12.5  Minska mängden avfall 
markant
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Sveafastigheter Bostad har nolltolerans mot mutor och korruption i vår 
verksamhet och det säkerställs att detta inte förekommer någonstans i  
företagets värdekedja. Alla medarbetare informeras i frågan årligen och 
detta utgör ett eget avsnitt i Sveafastigheter Bostads uppförandekod.  
Riktlinjerna kring mutor och korruption är även inkluderade i uppförande- 
koden för leverantörer.

Inga fall relaterade till mutor eller korruption har anmälts till Sveafastigheter 
Bostads visselblåsarfunktion under 2020. Läs mer om visselblåsarfunktionen 
i rapportens inledning. 

 

 KPIer
• GRI 205-2: Kommunikation och utbildning kring antikorruption
 • Under 2020 har alla medarbetare tagit del av uppförandekoden 
• GRI 205-3: Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder
 • Inga fall har rapporterats

Ekonomi | Fokusområde  
Mutor och korruption

FN:s mål för hållbar utveckling

Mål 16 - Fredliga och  
inkluderande samhällen
 16.5  Bekämpa korruption och 

mutor
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Sveafastigheter Bostad tillämpar Global Reporting Initiative, 
GRI Standards. Rapporteringen följer det finansiella året och 
publiceras årligen. Redovisningen beskriver hur Sveafastigheter 
Bostad arbetat med hållbarhetsfrågor under 2020. Sveafastig- 
heter Bostad har definierat redovisningens omfattning till de 
områden som GRI-index hänvisar till. På följande sidor finns en 
sammanställning av vilka GRI-upplysningar som redovisas samt 
var informationen om upplysningarna återfinns i Sveafastigheter 

Bostads hållbarhetsrapport. Redovisningen har ej granskats av 
extern part.

Kontaktperson angående redovisningen och dess  
innehåll är Marknads- och Hållbarhetschef, Harry McNeil,  
harry.mcneil@sveafastigheter.se 

Nedan återfinns information om de upplysningar som inte  
redovisas på annan plats i hållbarhetsrapporten.

GRI-index
GRI Standard UPPLYSNINGAR  INFORMATION /  

SIDHÄNVISNING
KOMMENTAR / 
AVGRÄNSNINGAR

Allmänna upplysningar

GRI 102:
General Disclosures
2016

102-1 Organisationens namn Omslag

102-2 Varumärken, produkter och tjänster Sid 6-7

102-3 Huvudkontorets lokalisering Fannys väg 5, Nacka

102-4 Verksamhetsländer Sverige

102-5 Ägarstruktur och bolagsform Sid 6-7

102-6 Marknader där bolaget är verksamt Sid 6-7

102-7 Bolagets storlek Sid 4

102-8 Information om arbetsstyrkan 19 heltidsanställda,  
tre inhyrda

102-9 Leverantörskedja Sid 6 och 33

102-10 Väsentliga förändringar under redovisningspe-
rioden

sid 6-7 SBB förvärvade Sveafast-
igheter i december 2020

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning Sveafastigheter agerar i 
många fall med försiktig-
hetsprincipen, även om 
det inte används som 
begrepp i styrning och 
strategier. Försiktighets-
principen används exem-
pelvis vid arbetet med att 
identifiera, analysera och 
följa upp risker.

102-12 Externa initiativ Sid 8

102-13 Medlemskap i organisationer  Sveafastigheter har krav 
att ingående material ska 
finns i BASTA, Sunda Hus 
eller liknande. Sveafast-
igheter bygger i enlighet 
med minst Miljöbyggnad 
Silver.

102-14 Uttalande från VD Sid 4

102-16 Värderingar, principer, standarder och beteende Sid 18-20

102-18 Styrningstruktur Sid 6

102-40 Intressentgrupper Sid 12

102-41 Kollektivavtal Sid 18

102-42 Identifiering och urval av intressenter Sid 12-13

Sveafastigheter Bostads GRI-redovisning
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GRI Standard UPPLYSNINGAR  
INFORMATION /  
SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR / 
AVGRÄNSNINGAR

Allmänna upplysningar

102-43 Metod för intressentdialog Sid 12-13

102-44 Viktiga områden som har lyfts via  
kommunikation med intressenter

Sid 12-13

102-45 Enheter som ingår i redovisningen Alla enheter omfattas av 
GRI-rapportering

102-46 Process för definition av redovisningens innehåll Sid 12-13

102-47 Väsentliga fokusområden Sid 13

102-48 Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter n/a

102-49 Förändringar i rapporteringsomfattning  
eller avgränsningar 

n/a

102-50 Redovisningsperiod 1 jan 2020-31 dec 2020

102-51 Tidpunkt för senaste redovisningen n/a

102-52 Redovisningscykel Sid 3

102-53 Kontaktperson för rapporten Harry McNeil

102-54 Påståenden om rapportering i enlighet  
med GRI Standards

Sid 3

102-55 GRI index Sid 37-38

102-56 Policy för extern granskning n/a

Väsentliga fokusområden

SOCIALT

ARBETSRELATERADE SKADOR    

GRI 103: Styrning av  
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 18-19

103-2 Policy och styrning Sid 18-19

103-3 Granskningsförfarande Sid 18-19

GRI 403: Arbetsrelate-
rade skador

403-9 Arbetsrelaterade skador Sid 19

DISKRIMINERING    

GRI 103: Styrning av  
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 20

103-2 Policy och styrning Sid 20

103-3 Granskningsförfarande Sid 20

GRI 406: Diskriminering 406-1 Diskrimineringsincidenter och vidtagna åtgärder Sid 20

TRYGG MILJÖ    

GRI 103: Styrning av  
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 22-23

103-2 Policy och styrning Sid 22-23

103-3 Granskningsförfarande Sid 22-23

Egen indikator Andel av hyresgäster som svarar att  
de känner sig trygga i sitt boende 
 och i sin närmiljö

Sid 23

BOSTÄDER FÖR ALLA

GRI 103: Styrning av  
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 24

103-2 Policy och styrning Sid 24

103-3 Granskningsförfarande Sid 24

Egen indikator Andel sociala kontrakt Sveafastigheter Bostad 
erbjudit och andel kontrakt som förmedlats via 
Socialförvaltningen

Sid 24

 



GRI Standard UPPLYSNINGAR  
INFORMATION /  
SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR / 
AVGRÄNSNINGAR

Väsentliga fokusområden

MILJÖ

VÄXTHUSGASUTSLÄPP    

GRI 103: Styrning av  
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 28-29

103-2 Policy och styrning Sid 28-29

103-3 Granskningsförfarande Sid 28-29

GRI 305: Utsläpp till luft 305-1 Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp Sid 29

305-2 Indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp från 
energianvändning

Sid 29

305-3 Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp Sid 29

305-4 Intensitetsmått för växthusgasutsläpp n/a Visas fr o m färdigställt  
projekt som påbörjats 
tidigast 2020.

HÅLLBARA MATERIAL        

GRI 103: Styrning av  
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 30

103-2 Policy och styrning Sid 30

103-3 Granskningsförfarande Sid 30

GRI 301: Material 301-1 "Materialanvändning i vikt eller volym 
- Aluminium 
- Betong

Sid 30

ENERGIEFFEKTIVITET 

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 32

103-2 Policy och styrning Sid 32

103-3 Granskningsförfarande Sid 32

GRI 302: Energi 302-1 Energianvändning inom organisationen Sid 32

302-3 Intensitetsmått för energianvändning Sid 32
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EKONOMI

MUTOR OCH KORRUPTION

GRI 103: Styrning av  
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 33

103-2 Policy och styrning Sid 33

103-3 Granskningsförfarande Sid 33

GRI 205: Antikorruption 205-2 Kommunikation och utbildning kring antikorruption Sid 33

205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder Sid 33
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