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Denna hållbarhetsredovisning avser Sveafastigheter Bostad AB (i Hållbarhets- 
redovisningen benämnt som Sveafastigheter) och SBB Kåpan AB (i Håll-
barhetsredovisningen benämnt som Sveafastigheter Hemvist) för  
verksamhetsåret som påbörjades 1 januari 2021 och avslutades 31 december 
2021. All information i rapporten avser denna tidsperiod om inget annat 
anges. Rapporten är framtagen i enlighet med GRI Standards, nivå Core.

Sveafastigheter är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget 
i Norden AB (SBB). De projekt Sveafastigheter utvecklar, bygger och 
förvärvar förvaltas långsiktigt i Sveafastigheter Hemvist, som är ett samägt 
bolag mellan SBB och Kåpan Pensioner. 

Om Sveafastigheter  
hållbarhetsrapportering 



Vi på Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar 
människors hem och livsmiljöer långsiktigt. Ett stort 
ansvar som kräver omtanke om människor, klimatet 
och framtida generationer. 

Vi vill att de som bor i våra hus och kvarter trivs, känner 
sig trygga och mår bra. Därför skapar vi grönskande och 
sociala bostadsgårdar och gemensamma utrymmen 
som takterrasser och gemensamhetslokaler för allt 
från släktmiddagar till läxläsning. Därför arbetar vi för 
att grannar ska vara mer än namn på en dörr. Under 
året har vi bland annat arrangerat sommarfest i kv Tryffeln 
i Uppsala, julbak i trygghetsboendet Hydran i Västerås 
och öppna rörelseaktiviteter för barn och vuxna i  
Hagsätra, i samarbete med En Frisk Generation. 

Våra hus är av hög arkitektonisk kvalitet och lägenhe-
terna är ytsmarta. Vi har en bredd av olika boendefor-
mer som passar olika människor i olika delar av livet. 
Det, i kombination med att vi har generösa ekonomis-
ka krav för inflyttning och erbjuder sociala kontrakt till 
kommuner, gör att vi kan erbjuda hem till fler. Vi ser att 
vårt omtänksamma arbetssätt sträcker sig utanför våra 
husväggar och innebär att vi tar ansvar inte bara som 
en fastighetsägare utan som en samhällsaktör. 

Med omtanke om klimatet och framtida generationer 
har vi under 2021 tagit krafttag för att minska vårt 
koldioxidutsläpp från våra byggnationer. Ett exempel är 
i Jordbro, Haninge, där vi bygger 367 lägenheter och 
en förskola. I tätt samarbete med totalentreprenören 
använder vi en optimerad stomme, återvunnet arme-
ringsjärn och klimatförbättrad betong. Tre åtgärder 
som beräknas minska koldioxidutsläppet från den 
utsläppstunga grunden och stommen med minst 40 
procent, jämfört med om vi använt traditionella meto-
der. Det är åtgärder som gör att vi tar rejäla kliv för att 
minimera vårt klimatavtryck.

Samtidigt som klimatavtrycket måste minska måste 
den biologiska mångfalden öka. Det handlar bland 
annat om att skapa livsmiljöer där en bredd av insekter 
trivs. Växtoaser framför gräsmattor. Våra projektchefer 
och förvaltare har därför gått en utbildning i perma-
odling. Det är ett arbetssätt vi tar med oss för att 

framöver öka den biologiska mångfalden kring våra 
hus genom att exempelvis odla växter i olika höjd och 
livslängd som lockar en bredd av insekter. 

För att snabba på omställningen till en hållbar bostads-
bransch krävs samarbete. Därför har vi på Sveafastig-
heter under året varit med och initierat HS30, Hållbart 
Stockholm 2030. Ett operativt hållbarhetsforum för att 
transparent dela kunskap och för att driva på branschens 
hållbarhetsarbete.

Våra höga hållbarhetsambitioner kräver ihärdigt och 
uthålligt arbete från alla medarbetare, vilket i sin tur 
kräver att Sveafastigheter som arbetsgivare är omtänk-
sam. Under året har en löpande medarbetarundersök-
ning införts som ett kompletterande sätt att fånga upp 
medarbetares arbetssituation, eftersom vi har ett högt 
tempo med höga kvalitetskrav. Under året har vi gått 
från 700 - 1 200 lägenheter i beståndet. Byggtakten 
kommer öka ytterligare 2022.

Trots att vi växer behåller vi vår entreprenöriella anda 
där vi är på tårna för att testa nya idéer. Vi vill åt de 
bästa hållbarhetslösningarna. Det har bland annat  
resulterat i att vi startat en fullskalig studie i Vallentuna  
om trä vs betong. Två “likadana” hus byggs. Det ena 
med betongstomme, det andra med trästomme. 
Vi kommer studera och problematisera de bägge 
materialens miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv, hur 
arbetsmiljön på respektive byggarbetsplats är och  
hur hyresgäster trivs i de olika husen. Självklart delar 
vi med oss av resultaten.

Vi fortsätter pusha vårt hållbarhetsarbete framåt,  
projekt för projekt.

VD har ordet

Viktor Mandel 
VD
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Tryffeln - vinnare av Uppsala  
kommuns Arkitekturpris 2021
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Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar hem 
med omtanke om människor, klimatet och framtida 
generationer. Bostäderna utvecklas efter platsens 
unika behov, byggs med hållbarhetslösningar i framkant 
och förvaltas långsiktigt. Sveafastigheters vision är att 
vara ledande utvecklare och förvaltare av attraktiva och 
hållbara hem och kvarter, med ansvar för att människor 
trivs och känner sig trygga.

Då olika boendeformer passar olika människor och 
i olika delar av livet har Sveafastigheter en bredd av 
bostäder under utveckling och i förvaltning. Det rör sig 
om hyresrätter och bostadsrätter, trygghetsbostäder 
och LSS, kollektivhus och lägenheter där kompisar 
enkelt kan bo tillsammans. 

Sveafastigheter är lyhörda efter kommuners behov 
och samtidigt proaktiva utvecklare som driver hållbar-
hetsarbetet framåt. Projekten utvecklas efter platsens 
specifika behov i nära samarbeten med arkitekt och 
entreprenad, ofta i dialog med lokala föreningar och 
människor som bor och vistas på platsen. 

Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plus- 
energihus, Neptun, som certifierats med Miljöbygg-
nad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris i Västerås. 

Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera bostäder 
med ledande hållbarhetslösningar, exempelvis mobili-
tetshuset Cykelkungen i Uppsala med noll parkerings-
platser för bilar men många för cyklar, och Drabanten, 
“Guldhusen”, i Upplands Väsby, med fokus på gemen-
skap, rörelse och guldkant på livet för seniorer. Hösten 
2021 togs spadtag för kvarteret Näckrosen i Jordbro, 
Haninge. Näckrosen byggs med klimatförbättrad be-
tong i grundplattan, platsgjutna källarväggar och under-
gjutningar, återvunnen armering och har i nära dialog 
med H2 Entreprenad en optimerad, slimmad stomme. 
Dessa tre åtgärder kapar koldioxidutsläppet med över 
40 procent, i jämförelse med traditionella metoder som 
användes när Neptun uppfördes.

Organisation
Sveafastigheter är ett helägt dotterbolag till Samhälls-
byggnadsbolaget i Norden AB (SBB). De projekt  
Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvärvar  
förvaltas långsiktigt i Sveafastigheter Hemvist, som är  
ett samägt bolag mellan SBB och Kåpan Pensioner.

Om  
Sveafastigheter 



SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 7OM SVEAFASTIGHETER

Affärsmodell och  
leverantörskedja
Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar plats-
specifika bostäder med ett starkt hållbarhetsfokus.

Förvärv och markanvisningar
Sveafastigheter är en långsiktig och lyhörd partner 
till kommuner genom att utveckla högkvalitativa 
bostadsprojekt med fokus på social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet. Sveafastigheter förvärvar även 
existerande bostadsfastigheter för långsiktig förvalt-
ning och fastighetsutveckling. 

Byggnation
Med en omfattande erfarenhet av komplexa stads-
utvecklingsprojekt och stark genomförandeförmåga 
skapar Sveafastigheter långsiktigt hållbara byggnader 
och kvalitativ arkitektur. Sveafastigheter arbetar aktivt 
med att minska byggnadernas klimatpåverkan under 
produktion. Det görs genom ett tätt samarbete med 
arkitekt och totalentreprenad, där kravställan används 
för hållbarhetsaspekter på underleverantörer. 

Fastighetsutveckling
Ambitionen är att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara 
hem 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. Sveafastigheter arbetar aktivt med att löpande 
förbättra bostadskvaliteten, exempelvis genom kvarbo-
endeenkäter. 

Förvaltning och finansiering
För Sveafastigheter står långsiktighet i fokus och att 
de som bor i Sveafastigheters hus trivs och känner sig 
trygga i sin bostad och sitt kvarter. Bostäderna förvaltas i 
bolaget Sveafastigheter Hemvist, som ägs av SBB och 
Kåpan pensioner. Genom att optimera energieffektivite-
ten under förvaltningsfasen kan högre grad av miljö-
mässig och ekonomisk hållbarhet uppnås. Finansiering 
är en viktig del för att uppnå en bärkraftig verksamhet. 
Sveafastigheter har säkerställd finansiering genom 
banker, Kåpan Pensioner och en kapitalstark ägare, 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). 

Projektutveckling 
och produktion Förvaltning

SBB

Sveafastigheter

SBB

Sveafastigheter 
Hemvist

Kåpan
Pensioner



2021  
Sju höjdpunkter från året

1.92 procent trygga  
hyresgäster

Hyresgäster känner sig trygga hos Sveafastigheter. 
Från den senaste enkätundersökningen med hyres-
gäster, som genomfördes i september, framgick att 92 
procent känner sig trygga i och omkring Sveafastig-
heters fastigheter. Tre aspekter som sticker ut positivt 
är utomhusbelysning, säkerhet i trapphusen och god 
kontakt med grannar.

2.Samarbete med  
En Frisk Generation

Två gånger i veckan med start hösten 2021 har En 
Frisk Generation anordnat öppna rörelseaktiviteter för 
barn och vuxna i Hagsätra. Ett sätt att stärka grannge-
menskapen genom rörelseglädje, som också breddar 
nätverk och bidrar till tryggare bostadsområden, 
redan innan Sveafastigheter satt spaden i marken.  

3.40 procent lägre  
koldioxidutsläpp

Vid byggnationen av kv. Näckrosen i Jordbro används 
återvunnen armering och klimatförbättrad betong i  
grundplattan, platsgjutna källarväggar och under-
gjutningar. Tillsammans med en optimerad stomme 
beräknas koldioxidutsläppet reduceras med minst 40 
procent, i jämförelse med traditionella metoder.

4.Samarbete med H2  
Entreprenad och Prodikt

Under året har samarbetet kring hållbarhetsinitiativ  
blivit tätare med H2 Entreprenad, som initierade  
samarbetet med Prodikt. Det är en hållbarhetsplatt-
form för byggmaterial som ger en överblick av materials 
klimatpåverkan i ett helt projekt.

5.Biologisk  
mångfald

Precis som klimatavtrycket måste minska måste den 
biologiska mångfalden öka. Sveafastigheter har under 
året satt sig in i hur bostadsgårdar kan bidra till att 
en bredd av växter och insekter trivs. Ett sätt är att 
använda permaodling, där växter av olika livslängd 
och höjd blandas.

6.Initierat studie om  
trä vs betong

I Vallentuna ska Sveafastigheter bygga två kvarter 
där två “likadana” hus kommer att studeras. Det ena 
huset byggs i trä, det andra i betong. Tre aspekter 
kommer jämföras: miljöpåverkan ur ett livscykelper-
spektiv, arbetsmiljön på respektive arbetsplats och 
hyresgästernas trivsel.

7. 
HS30 

Sveafastigheter var med och initierade HS30, Hållbart 
Stockholm 2030. Ett operativt hållbarhetsforum för 
bostadsutvecklare för att tillsammans snabba på  
omställningen till en hållbar bostadsbransch. Under 
året har HS30 växt till 17 medlemmar som aktivt  
arbetar med konkret hållbarhetsarbete.
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För att snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch krävs samarbete. 
Därför har Sveafastigheter under året varit med och initierat HS30, Hållbart 
Stockholm 2030. Ett operativt hållbarhetsforum för att transparent dela kunskap 
och lärdomar med branschkollegor och bidra till medlemmars konkreta hållbar- 
hetsarbete.

HS30 fokuserar på Mälardalsregionen och ska mynna ut i användbart lärande 
och konkreta åtgärder inom miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Det 
kan handla om hur verksamheterna arbetar med livscykelanalyser, minskar  
koldioxidutsläpp, främjar urbana ekosystemtjänster och hur branschen kan 
utveckla trygga bostadsområden där människor trivs och mår bra. Den kunskap 
som samlas sprids, bland annat genom öppna seminarier. 

HS30 koordineras av forskningsinstitutet RISE. Från varje företag medverkar 
motsvarande hållbarhetschef samt operativ chef, för att åtgärderna ska vara 
verksamhetsnära och därmed snabbt kunna klargöra vilka insatser som gör 
skillnad. 

– I HS30 medverkar aktörer som på riktigt vill arbeta för att kraftfullt minska 
det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på 
än större allvar. Vi vill tillsammans öka takten i omställningen, säger Andreas 
Huss, arkitekt och stadsplanerare, RISE.

Medlemmar vid slutet av 2021 var Arwidsro Fastighet, Besqab, Brabo Stockholm, 
Einar Mattsson, Genova, Ikano Bostad, JM, K2A, Magnolia Bostad, NREP, 
Resona Utveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB), Selma 
bostad, Slättö Förvaltning, Stendörren Fastigheter, Sveafastigheter och Peab 
Projektutveckling. HS30 är öppet för fler medverkande aktörer som vill arbeta 
tillsammans för snabb omställning till en hållbar bostadsbransch.

www.hs30.se

Hållbart Stockholm 2030  
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Uppsala

Svanen
I Svanen är det lätt att ta cykeln framför bilen. Det finns 
ett väl tilltaget cykelrum, en verkstadsdel och en låd-
cykelpool. På taket finns en stor terrass för grannar att 
umgås på. 

Uppsala

Rudbeckia kollektivhus
Bo själv, tillsammans med andra. Rudbeckia är Sveafast-
igheters första kollektivhus. 42 fullt utrustade lägenheter 
och 400 kvadratmeter gemensamma ytor med bland 
annat kök, hobbyrum och vardagsrum. Taket gör plats åt 
både solceller och sedum samt en generös gemensam 
terrass. Rudbeckia är byggt för gemenskap.

2021  
Projekten
Under 2021 har Sveafastigheter fortsatt att utveckla 
och bygga platsspecifika bostäder med ett starkt  
hållbarhetsfokus. Fyra projekt, med totalt 290  
bostäder, har färdigställts.
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Uppsala

Murgrönan
33 ytsmarta hyresätter. Hyresgästerna har tillgång till 
både lådcykelpool och elbilspool. Murgrönan är granne 
med Rosendals park och Rudbeckia kollektivhus. Taket 
pryds av sedum och solceller som ger el till fastigheten. 

Stockholm

Drabanten
Tre guldskimrande huskroppar som vävs samman av gröna 
och sociala ytor. Det första huset är ett vård- och om-
sorgsboende, mittenhuset är bostadsrätter för 55+ och 
det högsta, med en takterrass på 17e våningen, består 
av hyresrätter för 65+. Silver Life faciliterar Drabantens 
utbud med bland annat restaurang, reception och gym. 
Drabanten är byggt för gemenskap, rörelse och guldkant 
på livet. 
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Markanvisningar
Under 2021 tilldelades Sveafastigheter sex markanvisningar, om 750  
lägenheter, belägna i Västerås, Upplands Väsby och Stockholm.

Vid Sockenplan i Stockholm planerar Sveafastigheter för 60-80 hyres- och 
bostadsrätter för 55+ med gemensamma lokaler, längst med Örbyleden i 
Stockholm kommer det byggas 140-160 lägenheter, på Årstafältet i Stockholm 
kommer det byggas 150-185 lägenheter, vid Vårbergsvägen i Stockholm  
utvecklas konceptet Hemort innehållandes 55 lägenheter med en hub i 
bottenvåningen samt samarbeten kring läxläsning och matchning av praktik-
platser för unga, i Upplands Väsby kommer det byggas 135-150 hyresrätter 
i klassisk stil och i Västerås kommer det byggas 120-130 hyreslägenheter i 
Oxbackens centrum med fokus på mobilitet.
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Uppförandekod
I uppförandekoden specificeras de minimikrav som 
Sveafastigheter ställer på medarbetare avseende 
förhållningssätt, arbetsmetoder och uppförande. 
Sveafastigheters uppförandekod tar avstamp i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s 
Global Compact. Sveafastigheters kärnvärden är

 • Pålitlig och närvarande förvaltare
 • Innovativ och kreativ utvecklare
 • Långsiktig samhällsbyggare
 • Proaktiv och drivande partner

I december 2020 förvärvades Sveafastigheter av 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Under 
2021 har Sveafastigheters uppförandekod uppda-
terats för att vara i linje med SBBs uppförandekod. 
Bland annat är SBBs tre värdeord inkluderade som 
präglar hela verksamheten: 

• Utveckling
• Långsiktighet
• Pålitlighet
Sveafastigheter arbetar för att kärnvärdena och värde-
orden tas i beaktande i den dagliga verksamheten och 
att de vägleder medarbetare i det dagliga arbetet. Alla 
anställda har tagit del av den uppdaterade uppfö-
randekoden och bekräftat att de förstått dess innehåll. 
Uppförandekoden är tillgänglig för allmänheten på 
Sveafastigheters hemsida.

Visselblåsarfunktion
Sveafastigheter 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 lagstift-
ning, etik, moral eller Sveafastigheters egna policyer 
finns en tjänst för visselblåsning. Genom denna kan 
anställda, partners och andra intressenter lämna infor-
mation under total anonymitet. Alla ärenden, klagomål 
och rapporter tas emot och utreds av en tredje part.

Under 2021 har alla nyanställda och nya entreprenörer 
informerats om visselblåsarfunktionen. Information 
kring den finns även i uppförandekoden. Under 2021 
har Sveafastigheter haft en (1) inrapporterad händelse 
via Visselblåsarfunktionen som skyndsamt åtgärdades. 

Covid-19 
Coronapandemin påverkar Sveafastigheters verksamhet 
både i egenskap av hyresvärd, arbetsgivare och bo-
stadsutvecklare. Sedan pandemins utbrott har Svea-
fastigheter anpassat verksamheten för att säkerställa 
hälsa och trygghet. Att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer är självklart och utvecklingen följs 
noga för att kunna fortsätta erbjuda ett tryggt boende 
och närmiljö för hyresgästerna och en trygg arbets-
plats för medarbetare och leverantörer. Trots pande-
mins fortsatta prägel på tillvaron har Sveafastigheters 
verksamhet kunnat fortgå mer eller mindre utan direkt 
påverkan.

I överenskommelse med hyresgäst har hembesök 
i första hand skett när hyresgäst inte är hemma. Är 
hyresgästen hemma har Sveafastigheter medarbetare 
använt munskydd och hyresgästen har ombetts att 
hålla avstånd. Områdeskontoren har endast kunnat 
besökas efter avtalad tid. 

Digitala visningar av lediga lägenheter har fortsatt 
använts i kombination med fysiska visningar med 
munskydd och handsprit. Nyckelutlämning har 
anpassats för att minimera smittspridning och flera 
besiktningar har gjorts via video. Extra städning har 
satts in i allmänna utrymmen. I trygghetsboendet 
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. 

För att skydda medarbetare och minimera smittsprid-
ningen har ett flertal åtgärder fortsatt använts, såsom 
ökad användning av videomöten för distansarbete. 
Bilpool och hyrbil har erbjudits för att minska belast-
ningen på kollektivtrafiken för de medarbetare som 
behövt transportera sig i tjänsten. 

För projekten och leverantörer har förändringar i 
schemaläggningen på projekten vidtagits för att und-
vika trängsel. Lunch- och fikaraster har delats upp, 
riktlinjer för hur många olika företag som får vara inne 
i en och samma lägenhet har införts och kontinuerliga 
uppföljningar med varje projekt har hållits för att sä-
kerställa att smittspridningen inte brutit ut och drabbat 
projektet. Åtgärderna har inte bidragit till att det varit 
några förseningar i projekten. 
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Sveafastigheter pushar sitt hållbarhetsarbete framåt, 
projekt för projekt. I grunden ligger företagets håll-
barhetsstrategi, som togs fram under 2019. Strategin 
hade från start åtta fokusområden. Under 2021 har 
strategin kompletterats med ytterligare ett område: 
Hållbara leverantörer. 

Hållbarhetsmål för 2021 sattes i början av året och har 
följts upp med projektteamet, förvaltningsteamet och 
förvaltningsadministrationsteamet. Målen har bland 
annat varit att minst 90 procent av hyresgästerna ska 
svara att de trivs och känner sig trygga i kvarboende- 
undersökningsenkäten, noll arbetsplatsolyckor, att alla 
projekt som byggstartas från och med 2021 utvecklas 
och byggs för att uppnå minst certifierings krav enligt 
Miljöbyggnad Silver, samt att solceller ska installeras på 
alla projekt där det är tekniskt möjligt.

Under året har löpande kunskapsinhämtning skett 
genom möten, föreläsningar och workshops inom 
bland annat så kallad klimatförbättrad betong, batterier 
i solceller och biologisk mångfald. Samarbetet med 
totalentreprenad har stärkts ytterligare, vilket är A och O 
för att hitta och nyttja de senaste hållbarhetsinnovatio-
nerna. Ett exempel är Prodikt - en hållbarhetsplattform 
för materials hållbarhetsprestanda som gör det möjligt 
att få överblick av en byggnations totala klimatpåverkan. 
Som pilotprojektet används kv. Näckrosen i Jordbro.

Sveafastigheters verksamhet sträcker sig långt 
utanför husväggarna. Varje projekt är platsspecifikt 
utvecklat och gestaltat för att kunna bidra till att göra 
den specifika platsen än mer trivsam och trygg för 
de som bor och verkar där. Det är ett långsiktigt tänk 
med omtanke om såväl människorna som bor där idag 
som om framtida generationer. Sveafastigheter krokar 
gärna arm med lokala aktörer för att förstå vad som är 
unikt med den specifika platsen och göra den än mer 
attraktiv. I Hagsätra har det arrangerats öppna rörel-
seaktiviteter för barn och vuxna i samarbete med En 
Frisk Generation. Det är ett sätt att lära känna en plats 
och människor som bor och vistas i ett område redan 
innan Sveafastigheter satt spaden i marken.

Sveafastigheter arbetar för att grannar lättare ska 
lära känna varandra då det ökar såväl trivsel som 
trygghet. I trygghetsboende Hydran, i Västerås, har 
trygghetsvärden arrangerat en rad olika aktiviteter för 
de boende. I Svanen i Uppsala har grannar lärt känna 
varandra via Buddyslingan. Under 2022 är målet att 
minst en social aktivitet per projekt ska arrangeras för 
hyresgäster för att öka granngemenskapen.

 
Hållbarhetsarbetet  
i korthet
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VÄSENTLIGHETSANALYS

Sveafastigheter har identifierat väsentliga fokusområden för verksamhetens 
hållbarhetsarbete och -rapportering genom en strukturerad väsentlighets-
analys 2019. Väsentlighetsanalysen kommer uppdateras löpande, för att 
intressenters prioriteringar ska vara aktuella.

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

Sveafastigheters 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-
fastigheters verksamhet och hållbarhetsarbete, fick de möjlighet att delta 
i en webbaserad enkät. Med ett tiotal personer genomfördes även djupin-
tervjuer. Intressentdialogen resulterade, i kombination med en analys av 
Sveafastigheters påverkan på olika områden, i att åtta väsentliga fokusom-
råden identifierades: Arbetsvillkor & arbetsmiljö, Diskriminering, Trygg miljö, 
Bostäder för alla, Växthusgasutsläpp, Hållbara material, Energieffektivitet 
och Mutor & korruption. Under 2021 har ett fokusområde tillkommit: Håll-
bara leverantörer. Dessa nio områden utgör grunden för Sveafastigheters 
hållbarhetsstrategi och riktar även fokuset för innehållet i den här rappor-
ten. 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
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Fokusområden
Socialt
Miljö
Ekonomi





Social hållbarhet i praktiken
För Sveafastigheters verksamhet innebär social håll-
barhet att människor ska ha ett tryggt och bra boende 
och livsmiljö, oavsett socioekonomisk bakgrund. 
Sveafastigheter arbetar därför med att utveckla 
bostäder och kvarter med omtanke om de människor 
som ska bo och vistas där. Det görs med lyhördhet till 
och i nära dialog med kommuner, lokala aktörer och 
människor som bor och vistas i berörda området. Varje 
plats är unik och har lokala engagerade personer som 
bidrar till en plats trygghet och attraktivitet. 

Med omtanke om människor som bor och vistas i 
kvarteren skapar Sveafastigheter miljöer att trivas i. 
Det görs genom att tillhandahålla sociala ytor både 
inomhus och utomhus som på gemensamma takter-
rasser. Det görs genom att koppla samman bostads-
området med grönytor och ha grönska kring husen. 
Det görs genom att uppmuntra till rörelse, exempelvis 
genom lekfulla innergårdar och att underlätta för att 
transportera sig med cykel. Dessa åtgärder bidrar till 
att människor, oavsett bakgrund, uppväxt och storlek 
på bostaden, får tillgång till trygga och utvecklande 
miljöer för exempelvis träning, hemarbete eller läxläs-
ning i lugn och ro. 

Vid inflytt i nyproducerade hus erbjuds alltid 5-10 
procent av lägenheterna till kommunen som sociala 
kontrakt. Ett eget hem möjliggör en stabil grund, då en 
egen trygg och bra bostad ofta är förutsättning för att 
andra delar i livet ska fungera, såsom utbildning och 
arbete. Sveafastigheter tror på att blanda upplåtelse-
former och lägenhetsstorlekar i bostadsområden, då 
olika boendeformer passar olika människor i olika delar 
av livet. Exempelvis har Sveafastigheter i villaområdet 
Norby, Uppsala, byggt hyresrätter. Ett projekt som 
tilldelades Uppsala kommuns Arkitekturpris 2021.

Trivsel och trygghet  
genom granngemenskap  
och rörelseglädje 
Sveafastigheter tror på kraften i lokalt engagemang 
och att en viktig del i att skapa trivsel och trygghet är 
att känna sina grannar. Om några år tas första spadta-
get för Sveafastigheters första bostäder i Hagsätra, 
Stockholm. Redan 2021 inleddes samarbete med En 
Frisk Generation, för att förenkla möjligheterna till loka-
la nätverk, granngemenskap och samtidigt uppmuntra 
fysisk aktivitet. 

Förhoppningen och målet är att samarbetet ska skapa 
lokala nätverk som möjliggör för fler vuxna och lokala 
aktörer att engagera sig i området och områdets 
unga, och på så sätt skapa en ökad gemenskap och 
trygghet. Förutom att skapa granngemenskap och 
rörelseglädje är det ett förebyggande arbete för att 
minska hälsoklyftorna i samhället och skapa samma 
förutsättningar för alla barn. 

- Vi på Sveafastigheter vill vara en del av, och bidra till, 
en positiv utveckling i de områden vi finns i. Vi gör det 
i dialog och samarbete med de som bor och verkar i 
områdena. Förutom att rörelse är positivt för hälsan 
är initiativet i Hagsätra ett sätt att skapa en starkare 
granngemenskap och knyta nya kontakter mellan 
kvarteren, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Stärka områdens attraktivitet  
i samarbete med andra  
fastighetsägare 
Under året har Sveafastigheter valts in i Rågsveds 
fastighetsägarförening och Jordbros samverkansför-
ening. Det möjliggör för Sveafastigheter att vara på 
plats redan innan bostäderna är färdigbyggda för att 
lära känna kvarteren, människorna som bor och vistas 
där och företagen och organisationerna som verkar. 
Engagemanget gör att Sveafastigheter kan anpassa 
sin utveckling och verksamhet efter behoven i områ-
det i god tid.

Socialt 
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Hår som klibbar i svettiga pannor, rödflammiga kinder. 
Exalterade skrik och skratt stiger mot eftermiddags-
himlen. Barnen är uppdelade på två led och en inten-
siv stafett pågår. Springa till konen, ner på mage, upp 
igen och springa till nästa kon, tillbaka. 

 – Koooom igeen! SPRING!!

 En tjej slänger sig på mage, en kille snubblar fram av 
fart de egna benen knappt hinner med. Totalt är ett 
tjugotal barn och föräldrar på plats på multisportare-
nan intill Ormkärrskolan i Hagsätra. Det är onsdag och 
klockan är snart kvart i sex. Det finns två gruppledare 
på plats, Johanna Gringmann och Ida Aktner. På deras 
blå jackor står det skrivet med 
vit text “En Frisk Generation”.

– Vi kör “öppna aktiviteter” 
som vi kallar det två gånger i 
veckan. En timme aktivitet, en 
kvarts fruktstund efter. Alla som 
vill får komma, man behöver 
inte föranmäla sig och det 
är helt gratis, säger Johanna 
Gringmann.

Enligt WHO:s stora återkommande internationella 
studie “Health Behaviour in School-Aged Children” 
har svenska barn förhållandevis bra relationer till 
sina föräldrar och lärare, goda levnadsvanor och bra 
matvanor. Men när det kommer till fysisk aktivitet ser 
det dystrare ut. Sverige hamnar i en jämförelse bland 
bottenländerna. Få barn rör sig tillräckligt. Målet att 
röra sig minst 60 minuter per dag uppnås bara av tolv 
procent av flickorna och 17 procent av pojkarna. 

– En Frisk Generation jobbar med att få barn att röra 
på sig och äta bättre, säger Johanna Gringmann.

Öppna aktiviteter är ett nytt projekt hos En Frisk 
Generation. Dom har länge på flera olika platser jobbat 
med ett familjeprogram i vilket de genomför idrotts- 
och friluftsaktiviteter, måltider med samtalstema och 
föräldrastöd, två gånger i veckan, vid cirka 70 tillfällen 
under ett skolår. Familjerna rekryteras via de skolor 
som kommunen utser.

– Under coronan började vi se ett behov efter någonting 
mer flexibelt och öppet helt enkelt för att det började 
dyka upp barn som också ville vara med när vi körde 

våra familjeprogram. För att 
möta det behovet skapade 
vi öppna aktiviteter, berättar 
Johanna Gringmann.

Barnen får prova på olika idrotter 
och delta i olika lekar. Föräldrar 
är också välkomna att vara med 
och leka. Efteråt under fruktstun-
den pratar ledarna om vikten av 
att äta hälsosamt och bra.

– Det roligaste är att se barnen så glada, se hur kul 
dom tycker det är och att dom uppskattar att vi är där. 
Det är också fint att se hur dom får fler kompisar. Och 
att föräldrar får träffa varandra. Jag har sett föräldrar 
byta telefonnummer efteråt. Det är ju så klart värdefullt 
även för föräldrar att knyta nya kontakter i området där 
dom bor.

Det roligaste är att se 
barnen så glada, se  

hur kul dom tycker det är 
och att dom uppskattar 

att vi är där.
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Grannar - mer än  
namn på en dörr. 

Ofrivillig ensamhet är en av Sveriges största folksjukdomar. Det är lika skadligt 
för hälsan som att röka 15 cigaretter om dagen och att vara stillasittande. 
Hårdast drabbade är våra äldre. Går det att bygga bort ensamhet? Ja, 
delvis handlar det om hur vi utformar våra bostäder. Med trygghetsboendet 
Hydran i Västerås har Sveafastigheter knäckt stora delar av ensamhets-
koden, och dessutom gjort det med innovativa klimatsmarta lösningar för 
framtida generationer. 

Hydran är byggt för gemenskap med generösa gemensamma utrymmen 
både inne och ute. Det är lite som ett kollektiv. Det som gör det lilla extra, 
själva kittet mellan de som bor, är Hydrans trygghetsvärd, Desiré. Hon finns 
där för de boende och lyssnar in, ordnar aktiviteter efter förslag och kommer 
med egna initiativ. Under året har det varit 20 veckors rörelseträning och  
arrangerats 18 events, exempelvis midsommarfirande, musikkvällar och julbak. 

Även om äldre är den grupp som är hårdast drabbad av ofrivillig ensamhet är 
det något som är utbrett i hela befolkningen, oavsett ålder. Sveafastigheter 
arbetar för att grannar ska vara mer än ett namn på en dörr. I samband 
med inflytt i Svanen i Uppsala erbjöds de nyblivna grannarna att vara med i 
Buddyslingan, ett initiativ från Ensamhetsrevolutionen där grannar kopplas 
samman för att lära känna varandra genom egna valda mål. Det kan exem-
pelvis var mål om att göra tio armhävningar om dagen, ringa en släkting 
varje dag eller att bädda sängen. Det var en uppskattad aktivitet som ledde 
till att egna initiativ togs för att umgås.  

När Sveafastigheter vann Uppsala Kommuns Arkitekturpris 2021 för kvarteret 
Tryffeln bjöds alla grannar in till gårdsfest. Foodtruck, trubadur och mingel. 
Under 2022 kommer arbetat fortsätta med sociala aktiviteter i Sveafast-
igheters hus. Målet är att minst en granngemensam aktivitet per fastighet 
och år ska genomföras. Sveafastigheter ser att granngemenskap inte bara 
skapar trivsel utan också bidrar till ökad trygghet.



24 SOCIALT

Sveafastigheter vill främja bra arbetsvillkor samt en säker och hälsosam arbets-
miljö för företagets anställda och för alla som arbetar i projekten. Sveafastig-
heters uppförandekod och personalhandbok vägleder alla medarbetare i det 
dagliga arbetet. Sveafastigheter är anslutna till kollektivavtal.

Medarbetarsamtal genomförs en gång om året, vilket innebär samtal med 
närmsta chef där frågor som personlig utveckling, trivsel och arbetsmiljö dis-
kuteras. Under 2021 har dessa samtal genomförts med alla medarbetare, med 
undantag för nyanställda. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 2021

Kortvarig frånvaro (<21 dagar ) 492 av totalt  
37 592 timmar

Långvarig frånvaro (>21 dagar) 2 528 av totalt  
37 592 timmarr

Löpande medarbetarundersökning
Under året har löpande medarbetarundersökning implementerats. En gång 
i veckan svarar alla medarbetare på fyra frågor om sin arbetssituation för 
att fånga upp eventuella missförhållanden och uppmärksamma positiva 
trender. Totalt finns 60 frågor inom nio kategorier. Frågorna slumpas fram 
genom AI-teknik. Skalan går från 1-10. 

Varannan vecka svarar medarbetare dessutom på eNPS (Employe Net Pro-
moter Score) vilken är en internationell benchmark som visar om medarbe-
tare kan rekommendera sin arbetsgivare till andra. Skalan går mellan minus 
100 och plus 100.

Sveafastigheters eNPS låg för helåret på 43. Index 11.

Leverantörer och underentreprenörer
Sveafastigheters projekt genomförs på totalentreprenad. Det gör att Svea-
fastigheter har 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 arbetar nära sina entreprenörer för att redu-
cera arbetsmiljörisker och för att säkerställa att alla byggarbetsplatser lever 
upp till ställda krav. Det löpande arbetet innebär bland annat att skyddsron-
der görs varje vecka och att månadsmöten genomförs på månadsbasis. 

Socialt | Fokusområde  
Arbetsvillkor och arbetsmiljö

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

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

Hur troligt är det att du skulle 
rekomendera att arbeta på 
Sveafastigheter till en vän  
eller bekant?

Inte troligt

Troligt

Mycket troligt
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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 ställer 
på leverantörer avseende förhållningssätt, arbetsmetoder och uppfö-
rande kopplat till exempelvis mutor och korruption, arbetsmiljö, respekt 
för mänskliga rättigheter och miljö. Sveafastigheters direkta leverantörer 
förväntas även i sin tur tillämpa dessa eller likvärdiga krav på sina underle-
verantörer till bästa förmåga. Alla representerade företag tar del av Uppfö-
randekoden i samband med upphandlingsunderlagen. 

I projekten arbetas det även med kravställan, genom vilken projektspecifika  
minimikrav avseende social och miljömässig hållbarhet specificeras. 
Kravställan för leverantörer inkluderas i Sveafastigheters upphandlingsdo-
kumentation vid upphandling värd minst 1 000 000 SEK. Som en del av 
uppföljningen av kravställan har Sveafastigheter möjlighet att genomföra 
revisioner. Uppföljning av arbetsmiljön har gjorts vid två tillfällen på varje 
projekt under året. 

Självutvärderingsverktyget syftar till att säkerställa att leverantörer efterlever 
kravställan och uppförandekoden för leverantörer. Verktyget verkar som 
underlag när Sveafastigheter 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 2021 har alla 
totalentreprenörer fyllt i självutvärderingsverktyget, som i sin tur inkluderat 
kraven i sina avtal med underleverantörer.

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

Arbetsrelaterade skador* 2021

Antal olyckor 2

Antal dödsfall 0

*Data avser Sveafastigheters anställda, anlitade entreprenörer samt deras anställda.
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Sveafastigheter vill skapa en inkluderande och rättvis arbetsmiljö på kontoren 
samt en kultur som främjar rättvis och schysst behandling av hyresgästerna. 
Sveafastigheter arbetar aktivt för att motverka diskriminering och trakas-
serier av och bland bolagets anställda och av hyresgäster, exempelvis i 
urvalsprocessen.

Sveafastigheters uppförandekod och personalhandbok ger medarbetare 
vägledning för att reducera risken för förekomsten av diskriminering.  
Misstänkta incidenter som chefer uppmärksammas på eller som inkommer 
via visselblåsarfunktionen följs upp och utreds. 

Sedan starten av Sveafastigheter har uthyrningspolicyn varit vägledande i 
urvalsprocessen för hyresgäster. Dessa riktlinjer 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 2021 har inga diskrimineringsincidenter förekommit avseende 

hyresgäster. En intern diskrimineringsincident avseende en medarbeta-
re inkom via fackförbund och hanterades skyndsamt.

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

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
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Sveafastigheter arbetar för att sina hyresgäster ska trivas och känna sig trygga 
i sina hem och kvarter, samt känna tillit till Sveafastigheters fastighetsförvaltare. 
Sveafastigheter arbetar med trygghet både i hårda värden som belysning och 
utformningen av omgivningen i och kring fastigheterna, samt genom mjukare 
värden som en närvarande fastighetsförvaltning av hög kvalitet och genom att 
underlätta att lära känna sina grannar.

Sveafastigheter är en omtänksam hyresvärd som finns tillgänglig för felanmäl-
ningar och eventuella klagomål, som primärt görs via Mina sidor. Återkoppling 
till hyresgästen om att anmälan mottagits görs omedelbart, och inom 24 timmar 
gör en representant från Sveafastigheter besök på plats.

För att följa upp hur hyresgästerna upplever sitt boende och Sveafastigheter 
som hyresvärd genomförs enkäter några månader efter inflyttning och i sam-
band med avflyttning. Det genomförs även så kallade kvarboendeundersök-
ningar 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 2021
2021 gjordes kvarboendeundersökning bland hyresgäster i Tryffeln i Uppsala 
och Myrängen i Enköping. 61 procent av de tillfrågade svarade på enkä-
tens 19 frågor om hur de trivs i sitt boende och hur Sveafastigheter är som 
hyresvärd. Enkätsvaren visar ett glädjande resultat. 88 procent känner att de 
kan rekommendera Sveafastigheter som hyresvärd och förvaltare. Positiva 
svar som sticker ut är att hyresgästerna känner sig trygga i Sveafastigheters 
bostäder och bostadsområden, samt att de känner att de fått ett trevligt be-
mötande av Sveafastigheters medarbetare. Förbättringsområden inkluderar 
att se över städning av soprummen och se över inomhusklimatet.  

KPIer
•  Andel av hyresgäster som svarar att de känner sig  

trygga i sitt boende och i sin närmiljö 
 •  92 procent av hyresgästerna känner sig trygga i  

sitt boende och i sin närmiljö

Socialt | Fokusområde  
Trygg miljö

av hyresgästerna trivs  
bra i sina bostäder

91% 

av hyresgästerna känner  
sig trygga sitt trapphus 

92% 

hyresgästerna upplever  
positivt bemötande från  
fastighetsskötare 

av hyresgästerna anser  
de har möjlighet att agera 
miljömedvetet i  
Sveafastigheter hus

93% 

94% 

av hyresgästerna kan  
rekommendera andra  
att flytta in i bostäderna

89% 

hyresgästerna är positiva till 
källsorteringsmöjligheterna

98% 
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Livet ändras. Så gör också behovet av en bostad. Därför arbetar Sveafast-
igheter för att skapa bostadsområden med en blandning av upplåtelse-
former och lägenhetsstorlekar, som passar olika människor i olika delar av 
livet. Det ska gå att bo kvar i ett område när livet ändras. 

Bostäderna ska vara trivsamma, trygga och inkluderande, där boende 
känner sig välkomna och bostäderna är prisvärda. Helt enkelt hem med 
omtanke. Detta möjliggörs bland annat med ytsmarta planlösningar för att 
sänka hyresnivåer, tätt samarbete med arkitekt och totalentreprenad om 
materialval och utformning samt samarbete med kommuner för att erbjuda 
sociala kontrakt. 

För att bo hos Sveafastigheter ska en regelbunden inkomst i minst sex  
månader före och efter inflyttningsdagen kunna visas. Hyresgästens 
inkomst ska räcka till både hyran samt övriga levnadskostnader. När hyran 
är betald ska en ensamboende ha minst 5 157 kronor kvar att leva på och 
samboende 8 520 kronor kvar att leva på. 

För den som bor på färre kvadratmeter ska utrymme ändå finnas som 
möjliggör bland annat läxläsning, arbete hemifrån i lugn och ro eller tillgång 
till ett förlängt vardagsrum när släkt och vänner kommer på besök. Därför 
har Sveafastigheter gemensamhetslokaler, sociala gårdar och takterrasser 
i flera av sina fastigheter. I Cykelkungen i Uppsala finns dessutom gym och 
bastu för hyresgästerna.

Rudbeckia kollektivhus – bo själv,  
tillsammans med andra
Under året färdigställdes Sveafastigheters första kollektivhus, Rudbeckia. 
Huset har 42 fullt utrustade hyreslägenheter i olika storlekar, och dessutom 
400 kvm gemensamma ytor med bland annat storkök, vardagsrum och 
hobbyrum. Kollektivhusföreningen menar att gemensam matlagning kom-
mer vara hjärtat i kollektivhuset, som både väntas öka gemenskapen och 
underlätta vardagen.

I Rudbeckia blandas människor i olika åldrar och bakgrunder. De boende  
talar redan om fördelarna med att bo lite mer tillsammans. Exempelvis 
märks det hur barnen i huset gillar alla nya vänner i olika åldrar. På taket 
finns en stor gemensam takterrass. Taket pryds också av sedum som ökar 
den biologiska mångfalden och solceller som värmer upp huset. Rudbeckia 
är byggt med omtanke om såväl människor som klimatet.

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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Talangbostäder
Varje år kommer tusentals högutbildade personer med spetskompetens 
från hela världen till Uppsala. De rekryteras till universiteten eller någon av 
regionens kunskapsintensiva företag. Men konkurrensen om arbetskraften 
är hård. För att inte gå miste om internationella talanger måste Uppsala, 
precis som andra attraktiva regioner, kunna erbjuda en enkel och obyrå-
kratisk start i det nya landet. Det behövs en bostadslösning för personer 
som ännu befinner sig utomlands, men har ett anställningskontrakt med en 
arbetsgivare i Uppsala. Därför inledde Uppsala kommun och Sveafastigheter 
ett samarbete under året där utländska talanger erbjuds bostad.

– Vi har en beredskap för att smidigt erbjuda lämpliga bostäder till de inter-
nationella talangerna. Genom vår bostadskö kan vi tilldela bostäder efter fler 
aspekter än kötid, vilket gör att vi kan anpassa vår uthyrning efter Uppsala 
kommuns behov, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef, Sveafastigheter.

Sedan i våras arbetar Talangattraktion, som är ett samarbete mellan 
universiteten, kommunen, regionen och Handelskammaren, tillsammans 
med Sveafastigheter för att utveckla ett koncept för snabb och smidig 
bostadsförmedling. Hittills har två kontrakt förmedlats under pilotperioden. 
Initiativet skalas upp under 2022. 

KPIer
•  Andel kontrakt som förmedlats via socialförvaltningen eller som  

Sveafastigheter har erbjudit

•  Sveafastigheter har i de nya bostäder som varit uthyrningsklara 2021 
erbjudit 10 procent (13 st) av hyreslägenheterna som sociala kontrakt.

•  Socialförvaltningen har förmedlat noll procent av de erbjudna kontrakten
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Drabanten  
- för gemenskap, rörelse 
och guldkant på livet

Drabanten består av tre gyllene huskroppar: ett vård- och omsorgsboende, 
ett bostadsrättshus för 55+ och ett hyresrättshus för 65+ med en takterrass 
på 17e våningen. Huskropparna är sammanvävda av sociala och gröna ytor. 
Tillsammans med Silver Life skapas förutsättningar för gemenskap rörelse och 
guldkant på livet. Det finns restaurang, reception, gym och relaxavdelning.

På den grönskande privata gården blir umgänget både enkelt och tryggt. I  
Drabanten kombineras den privata sfären med en möjlighet att bjuda hem  
vänner och grannar, samtidigt som affärer och service ligger bara ett stenkast 
bort. Att underlätta för gemenskap och rörelse och samtidigt tillhandahålla smi-
diga, trivsamma och trygga bostäder är något Sveafastigheter är stolta över. 
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Med omtanke om klimatet och framtida generationer pushar Sveafastigheter 
sitt hållbarhetsarbete framåt, projekt för projekt. Lärdomar utvärderas, nya 
tekniker och material testas och krav ställs på leverantörer för att snabba på 
omställningen till en hållbar bostadsbransch. Alla projekt som byggstartas 
från och med 2021 utvecklas och byggs för att uppnå minst certifierings-
krav enligt Miljöbyggnad Silver. Alla fastigheter, inklusive  
kontoren, drivs av förnybar energi. 

De som bor i Sveafastigheters hus ges möjlighet till en klimatsmart vardag 
genom bland annat elcykelpool, elbilspool, snålspolande vattenkranar och 
genom att en stor del av fastigheternas el kommer från solceller på taken. 

2020 var basåret för kartläggning av klimatpåverkan från Sveafastigheters 
verksamhet i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Den 
kontinuerliga uppföljningen framåt är en förutsättning för att kunna reducera 
utsläpp. Kartläggningen omfattar direkta och indirekta utsläpp i Scope 1 
och 2 samt indirekta utsläpp Scope 3, med fokus på de delar av värdekedja 
som har särskilt stor påverkan på klimatavtrycket. För projekt som bygg-
startats 2020 kommer det vid färdigställande redovisas totalt klimatavtryck 
per projekt för att kontinuerligt kunna följa att utsläppen minskar.

Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, Neptun, 
som invigdes 2019. Med vetskapen om att Sveafastigheter kan uppföra 
energismarta hus har fokus sedan varit att kraftigt minska utsläppen från 
byggnationen. Därför gjordes en forskningsstudie, Betongbygglådan, där 
det undersöktes om Neptun skulle kunna byggas igen med lägre utsläpp 
från byggnationen med befintliga tekniker och material. Resultatet visade 
på en halvering. Lärdomarna används nu i praktiken i Jordbro. Se nästa 
uppslag.

 

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 från 2020 och framåt.

Miljöbyggnad Silver

Sedan 2021 projekteras alla 
Sveafastigheters projekt för att 
certifieras med minst Miljö-
byggnad Silver. Det är en tydlig 
markering för Sveafastigheters 
engagemang i miljöfrågor och 
inomhusmiljön. Miljöbyggnad är 
ett svenskt system för miljöcerti-
fiering där miljöarbetet och bygg-
naders miljöprestanda granskas 
av tredje  
part. Totalt mäts sexton olika värden 
som följs upp inom tre år. Systemet 
ägs och utvecklas av Sweden 
Green Building Council, som även 
genomför certifieringarna.

Miljö | Fokusområde  
Växthusgasutsläpp
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Växthusgasutsläpp 2021 KOMMENTAR

Scope 1 18 277

Scope 2 (market based) 386 690

Scope 2 (location based) 397 172

Scope 3

1.  Inköpta varor och tjänster: 
Material

3 062 882 Inkluderar aluminium, 
betong och stål som 
använts i projekten

3. Energirelaterade utsläpp 62 301

4. Transporter 17 955 Inkluderar transporter av 
material till projekten

5. Avfall 15 217 Inkluderar byggavfall

6. Affärsresor 21

7. Resor till och från arbete 6 636

Totalt (kg CO2e) 3 967 152

Beräkning och rapportering av Sveafastigheters 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 använder konsolideringsmetoden finansiell kontroll.  
Beräkningarna baseras på interna data och data från leverantörer och  
samarbetspartners såsom fakturauppgifter samt modeller. Applicerade 
emissionsfaktorer har hämtats från de offentligt tillgängliga databaserna 
DEFRA (2021) och ICE V3 (2020) och från leverantörer när så har varit  
möjligt. För byggmaterial har även emissionsfaktorer från forskningsprojektet 
Betongbygglådan som Sveafastigheter deltagit i kunnat användas. De kon-
verteringsfaktorer (GWPs) som använts för beräkning av CO2e baseras på 
IPCCs fjärde utvärderingsrapport (AR4) över en 100-årig period. Utsläpps-
beräkningar har vissa inneboende osäkerheter på grund av ofullständig 
vetenskaplig kunskap. 
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Näckrosen, Jordbro
Lärdomarna från Betongbygglådan har nu använts i 
praktiken. Hösten 2021 byggstartades kv. Näckrosen 
i Jordbro, Haninge, som består av 367 lägenheter 
och en förskola. Näckrosen byggs med en optimerad 
stomme, återvunnen armering och klimatförbättrad 
betong i grundplattan, platsgjutna källarväggar och 
undergjutningar. Åtgärderna beräknas reducera koldi-
oxidutsläppet med minst 40 procent, i jämförelse med 
om traditionella metoder hade använts. 

– Vi har ett tätt samarbete med vår totalentreprenad, 
H2 Entreprenad. För varje projekt tar vi med lärdomar 
från föregående projekt tillsammans med de senaste 
innovationerna för att stretcha vårt hållbarhetsarbete 
tillsammans, säger Görel Hällqvist, Affärsområdeschef 
Projekt, Sveafastigheter. 

Kvarteret Näckrosen är en del av den första etappen 
i utvecklingen av Jordbro till en attraktiv, levande och 
hållbar stadsdel. 

34 MILJÖSVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
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Vi är glada att kunna engagera oss i 
Jordbros utveckling. Vi vill bidra till 
platsens attraktivitet och samtidigt 
använda smarta hållbarhetslösningar 
som väsentligt håller nere koldioxid- 
avtrycket från byggnationen
– Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter
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Sveafastigheter vill erbjuda bostäder med strukturellt och miljömässigt hållbart 
material både för hyresgäster och miljön. Projekt för projekt tas lärdomar med 
och nya tekniker prövas. Detta gör att hållbara material och tekniker finns med 
redan från utveckling av projekten. Byggvarudeklarationer för alla ingående 
varor ska finnas. Det ska finnas ett gemensamt system, typ BASTA eller likvär-
digt, för dokumentation och materialval. 

Under 2021 har strävan fortsatt mot att projekt för projekt öka andelen håll-
bara material och minska utsläpp. En stor del av utsläppen vad gäller material 
kommer från betongen i grund och stomme. Förutom att ha en optimerad 
stomme och ha rätt mängd betong på rätt plats ses också själva betongens 
sammansättning över. Vid byggnationen av kv Näckrosen i Jordbro kommer 
klimatförbättrad betong användas i grundplattan, platsgjutna källarväggar och 
undergjutningar.

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

Materialanvändning 2020 (BASÅR) 2021 KOMMENTAR 

Aluminium 200 kg 11 831 kg

Betong, typ A 2 486 m3 5 197 m3

Betong, typ B 5 207 m3 249 m3

Stål 512 685 kg 715 844 kg

 
Kort om klimatförbättrad betong

Betong består av cement, sand, stenkross och vatten. Cement 
är ett fint bindande pulver. Huvudbeståndsdelen i cement är ofta 
cementklinker, som har hög klimatpåverkan vid framställning. I 
klimatförbättrad betong byts en del av cementklinkern ut till material 
med lägre klimatpåverkan. Ofta är det restmaterial som slagg från 
industrier och flygaska från energisektorn, som annars skulle gått 
till deponi eller tas om hand på annat sätt. Klimatförbättrad betong 
uppfyller samma krav som standardbetong gällande beständighet, 
hållfasthet, livslängd och gjutbarhet. 

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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Med löfte om 
ökad biologisk 
mångfald. 
Samtidigt som klimatavtrycket måste minska måste den 
biologiska mångfalden öka. Sveafastigheter arbetar 
sedan tidigare med insektshotell och sedum på taken 
för att ge hem åt insekter. Men för att bidra till att hejda 
artutdöendet, som befinner sig långt över de plane-
tära gränserna, spelar även platsen mellan husen en 
avgörande roll. Gräsmattor och häckbuskar är ingen 
gynnsam miljö för bin, fjärilar och andra viktiga insekter. 

– Gräsmattor är som biologiska öknar. Och det finns 
så mycket gräsmattor som ingen använder. Det är en 
enorm resurs om man väljer att omvandla de här ytorna 
till planteringar med bärbuskar, grönsaker, samt frukt- 
och nötträd, säger Susanna Elfors, doktor i bebyggel-
seanalys och konsult inom kvartersutveckling.

Under 2021 har Sveafastigheters projektchefer och 
förvaltare fått utbildning av Susanna Elfors i permaod-
ling. Det handlar om att arbeta på ett sätt som härmar 
naturens principer, som att använda sig lokala jord- och 
kompostmaterial för planteringar av fruktträd och ätbara 
växter. Insikterna från kursen har genererat ett löfte från 
Sveafastigheter att med start 2021 öka den biologiska 
mångfalden på varje plats som exploateras. Först ut är 
Fruängen 2, Enköping. När spadtaget togs för hyres-
rättshuset planterades ett äppelträd samt valnötsträd 
och kastanjeträd från kursen om permaodling. 
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Trä vs betong
Vilket material är egentligen klimatsmartast att bygga 
i sett i ett helhetsperspektiv? I Vallentuna kommer 
Sveafastigheter bygga två “likadana hus”. Det ena 
med stomme i trä, det andra i betong. För att kartlägga 
befintliga metoder för bästa hållbara material ur ett 
livscykelperspektiv har Sveafastigheter initierat en 
studie kopplat till de två husen. Tre aspekter kommer 
undersökas:

1. Livscykelanalys för de båda husen
2. Arbetsplatsmiljön vid de bägge byggarbetsplatserna
3. Hur hyresgästerna trivs

Med studien vill Sveafastigheter ta ett helhetsgrepp. 
Det innebär att hela livscykeln kommer att studeras 
och hänsyn tas till biogent kolinlagring och karbonati-
sering samt biologiskt mångfald till följd av kalhyggen 
och betongframställning. Klimatpåverkan, övergöd-
ning, försurning, energianvändning, ozonnedbrytning 
och kemikalier är några av de delar som kommer att 
beräknas.

Sveafastigheter har gett uppdrag till Plant, som är ett 
konsultbolag inom livscykelanalyser, att projektleda 

studien. Forskare och experter kommer intervjuas och 
litteratur studeras. Sveafastigheter vill också undersö-
ka hur ekonomiska aspekter skiljer mellan respektive 
materialval, hur mycket yta som kan fås ut av detaljpla-
nen, längd på byggtid, om BOA och BTA skiljer sig 
samt kostnad per CO2-ekvivalent. Resultaten kommer 
resoneras kring och delas transparent. 

Att jämföra trä och betong är till viss del att jämföra 
äpplen och päron. Sveafastigheters ambition med 
studien är att kartlägga befintliga metoder som kan 
användas för att välja mest förmånligt material ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Målet är att på ett transparent 
sätt jämföra trä- och betongbyggande och hamna 
så nära sanningen som möjligt. Ambitionsnivån kring 
materialval i husen kommer också vara likvärdig och 
en begränsning vara att hyresnivåer måste hamna på 
en rimlig nivå för framtida hyresgäster.

Studiens utveckling går att följa här: 
www.sveafastigheter.se/tra-vs-betong
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En stor del av utsläppen kopplade till Sveafastigheters verksamhet ligger i 
värdekedjan. För att reducera den totala klimatpåverkan ställs därför krav på 
leverantörers arbete för att minska sitt klimatavtryck i upphandlingarna. Svea-
fastigheter bostad arbetar nära samarbete med totalentreprenad och arkitekt 
för att tidigt kunna planera för att hålla nere miljöpåverkan. 

När Sveafastigheter handlar upp en entreprenör ställs krav på redovisning av 
bland annat ingående material, transporter och avfall. Sveafastigheter ställer 
även krav i kravställan på vilken el, fjärrvärme och fordon som får användas på 
byggarbetsplatsen.

Nytt samarbete visar vägen för konkret 
hållbarhetsarbete
För att kraftfullt minska koldioxidutsläppen från bygg- och fastighetsbranschen 
finns ett stort behov av att enkelt mäta klimatpåverkan från material som 
används vid byggnationer, och utefter det kunna ställa krav på leverantörer. 
Sveafastigheter och H2 Entreprenad inledde därför under året ett samarbete 
med Prodikt – en hållbarhetsplattorm för byggmaterial som gör det möjligt att 
på ett enkelt sätt få veta olika byggmaterials hållbarhetsprestanda.

Som pilotprojekt används kv Näckrosen i Jordbro, Haninge. Genom nyttjan-
det av databaserad hållbarhetsinformation ned på produktnivå kan Prodikt, 
tillsammans med Sveafastigheter och H2 Entreprenad, aktivt bidra till att 
framtidens byggnader blir mer klimatsmarta, cirkulära och hälsosamma.

- För oss är det självklart att arbeta konkret med att minska vårt klimatavtryck. 
Genom samarbetet med Prodikt och H2 får vi en överblick av vårt koldioxid-
utsläpp så det blir tydligare vad vi ska fokusera på för att minska det, säger 
Görel Hällqvist, Affärsområdeschef Projekt, Sveafastigheter. 

  

KPIer
•  GRI 308-1 Nya leverantörer som utvärderats avseende miljömässiga och/

eller sociala faktorer 
 • Inga nya leverantörer har anlitats 2021
•  GRI 308-2 Eventuell negativ påverkan som identifierats i leverantörsled 

och hur den hanterats
 • Ingen negativ påverkan har identifierats

Socialt | Fokusområde  
Hållbara leverantörer

FN:s mål för hållbar utveckling

Mål 8 - Anständiga  
arbetsvillkor 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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Sveafastigheter utvecklar bostäder med hög energieffektivitet och som så 
långt det är möjligt drivs av elektricitet och värme från förnybara energikäl-
lor. Vid utveckling av fastigheter arbetas det aktivt med energieffektivitet 
och vid projektering uppfylls minst kraven för Miljöbyggnad Silver för alla 
nya projekt. Det innebär bland annat att det finns solceller på alla våra pro-
jekt. En investering för såväl klimatet som för lägre kostnader över tid.

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

Under 2021 har Sveafastigheter tagit över förvaltningen av tre fastigheter 
av SBB i Nykvarn, Spånga och Vårberg. Arbete ha inletts med att se över 
eventuella energiförbättringsåtgärder. Exempelvis kommer fastigheten  
Kaffebryggaren i Nykvarn inventeras för att moderniseras till modern  
energiprestanda vilket bland annat innebär att byta ut fastighetens fönster. 

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

Energianvändning 2021 KOMMENTAR 

Inom organisationen 6 184 630 kWh

Intensitetsmått 64,5 kWh/A-Temp

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

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021



Sveafastigheter verkar för en hållbar ekonomi fri från korruption. Sveafast-
igheter har nolltolerans mot mutor och korruption i verksamheten och i 
företagets värdekedja. Alla medarbetare informeras i frågan årligen och 
detta utgör ett eget avsnitt i Sveafastigheters uppförandekod. Riktlinjerna 
kring mutor och korruption är även inkluderade i uppförandekoden för 
leverantörer.

Inga fall relaterade till mutor eller korruption har anmälts till Sveafastigheters 
visselblåsarfunktion under 2021. Läs mer om visselblåsarfunktionen i  
rapportens inledning. 

 

 KPIer
• GRI 205-2: Kommunikation och utbildning kring antikorruption
 • Under 2021 har alla medarbetare tagit del av uppförandekoden 
• GRI 205-3: Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder
 • Inga fall har kommit till Sveafastigheters kännedom under 2021.

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 tillämpar Global Reporting Initiative, GRI Stan-
dards. Rapporteringen följer det finansiella året och publiceras 
årligen. Redovisningen beskriver hur Sveafastigheter arbetat 
med hållbarhetsfrågor under 2021. Sveafastigheter 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 hållbarhetsrapport. 

Redovisningen har ej granskats av extern part.

Kontaktperson angående redovisningen och dess innehåll  
är Kommunikationschef och Hållbarhetskoordinator Moa  
Andersson moa.andersson@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

102-8 Information om arbetsstyrkan 18 heltidsanställda, 6 
inhyrda

102-9 Leverantörskedja Sid 7 och 41

102-10 Väsentliga förändringar under redovisningspe-
rioden

sid N/A

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, 9, 14, 20, 21, 23, 
24, 29, 39

102-13 Medlemskap i organisationer SGBC, Rågsveds fastig-
hetsägarförening, Jordbro 
samverkansförening. 
Sveafastigheter har krav 
att ingående material ska 
finnas i BASTA, Sunda hus 
eller liknande. 

102-14 Uttalande från VD Sid 4

102-16 Värderingar, principer, standarder och beteende Sid 24-26

102-18 Styrningstruktur Sid 7

102-40 Intressentgrupper Sid 16

102-41 Kollektivavtal Sid 24

102-42 Identifiering och urval av intressenter  Sid 16-17

Sveafastigheters GRI-redovisning
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GRI Standard UPPLYSNINGAR  
INFORMATION /  
SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR / 
AVGRÄNSNINGAR

Allmänna upplysningar

102-43 Metod för intressentdialog Sid 16-17

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

Sid 16-17

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

102-46 Process för definition av redovisningens innehåll Sid 16-17

102-47 Väsentliga fokusområden Sid 17

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

102-49 Förändringar i rapporteringsomfattning eller 
avgränsningar 

n/a

102-50 Redovisningsperiod 1 jan 2021-31 dec 2021

102-51 Tidpunkt för senaste redovisningen 2020-04-07

102-52 Redovisningscykel Sid 3

102-53 Kontaktperson för rapporten Moa Andersson

102-54 Påståenden om rapportering i enlighet med GRI 
Standards

Sid 3

102-55 GRI index Sid 44-46

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 24-25

103-2 Policy och styrning Sid 24-25

103-3 Granskningsförfarande Sid 24-25

GRI 403: Arbetsrelate-
rade skador

403-9 Arbetsrelaterade skador Sid 25

DISKRIMINERING    

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 26

103-2 Policy och styrning Sid 26

103-3 Granskningsförfarande Sid 26

GRI 406: Diskriminering 406-1 Diskrimineringsincidenter och vidtagna åtgärder Sid 26

TRYGG MILJÖ    

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 27

103-2 Policy och styrning Sid 27

103-3 Granskningsförfarande Sid 27

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

Sid 27

BOSTÄDER FÖR ALLA

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 28

103-2 Policy och styrning Sid 28

103-3 Granskningsförfarande Sid 28

Egen indikator Andel kontrakt som förmedlats via socialförvalt-
ningen eller som Sveafastigheter har erbjudit

Sid 29

 



GRI Standard UPPLYSNINGAR  
INFORMATION /  
SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR / 
AVGRÄNSNINGAR

Väsentliga fokusområden

EKONOMI

MUTOR OCH KORRUPTION

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 41

103-2 Policy och styrning Sid 41

103-3 Granskningsförfarande Sid 41

GRI 205: Antikorruption 205-2 Kommunikation och utbildning kring antikorruption Sid 41

205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder Sid 41

MILJÖ

VÄXTHUSGASUTSLÄPP    

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 32-33

103-2 Policy och styrning Sid 32-33

103-3 Granskningsförfarande Sid 32-33

GRI 305: Utsläpp till luft 305-1 Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp Sid 33

305-2 Indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp från 
energianvändning

Sid 33

305-3 Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp Sid 33

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 36

103-2 Policy och styrning Sid 36

103-3 Granskningsförfarande Sid 36

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

Sid 36

HÅLLBARA LEVERANTÖRER    

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 39

103-2 Policy och styrning Sid 39

103-3 Granskningsförfarande Sid 39

GRI 308: Leverantörer 308-1 Nya leverantörer som utvärderats avseende miljö-
mässiga och/eller sociala faktorer 

Sid 39

308-2 Eventuell negativ påverkan som identifierats i 
leverantörsled och hur den hanterats

Sid 39

ENERGIEFFEKTIVITET 

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 40

103-2 Policy och styrning Sid 40

103-3 Granskningsförfarande Sid 40

GRI 302: Energi 302-1 Energianvändning inom organisationen Sid 40

302-3 Intensitetsmått för energianvändning Sid 40
 

46 GRI-INDEXSVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021



SVEAFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2019 47LOREM IPSUM

Foto: Martin Brusewitz 
Design och produktion: Holland & Philipson 
Tryck: Tellogruppen AB




