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Om Sveafastigheters  
hållbarhetsredovisning  

Denna hållbarhetsredovisning avser Sveafastigheter Bostad AB och SBB Kåpan  
Bostadsfastigheter AB (i hållbarhetsredovisningen tillsammans benämnda som  
Sveafastigheter) och verksamhetsåret som påbörjades 1 januari 2022 och avslutades 
31 december 2022. All information i rapporten avser denna tidsperiod om inget  
annat anges. Rapporten är framtagen i enlighet med GRI Standards, nivå Core.

Hållbarhetsarbetet i korthet
Sveafastigheter pushar sitt hållbarhetsarbete framåt, projekt för projekt. 

I grunden till Sveafastigheters hållbarhetsarbete ligger företagets hållbarhetsstrategi, 
som togs fram 2019. Strategin grundar sig på en gedigen väsentlighetsanalys. Under 
2022 har två hållbarhetsplaner tillkommit: en klimatfärdplan och en plan för social 
hållbarhet. Hållbarhetsarbetets årsmål struktureras efter dessa två planer. 

För att nå de högt uppsatta målen har det under året skett löpande kunskapsin-
hämtning genom möten, föreläsningar och workshops inom bland annat återbruk, 
biologisk mångfald och batterier kopplat till solceller. 

Samarbetet med hållbarhetsplattformen Prodikt, som inleddes 2021, har kommit igång 
vilket innebär att projektchefer i tidigt skede kan se klimatpåverkan från materialen i 
respektive projekt. Det i kombination med en tät dialog med arkitekt och totalentreprenad 
möjliggör att minska klimatpåverkan rejält från Sveafastigheters projekt. 

Varje projekt är platsspecifikt utvecklat och gestaltat. Detta för att kunna bidra till 
att göra den specifika platsen än mer trivsam och trygg för de som bor och verkar 
där samt bidra till ökade livschanser i lokalsamhället. Sveafastigheters engagemang 
sträcker sig utanför husväggarna och företaget krokar gärna arm med lokala aktörer för 
att förstå vad som är unikt med den specifika platsen och göra den än mer attraktiv. 
För att stärka det sociala kittet i kvarteret har Sveafastigheter som mål att arrangera 
minst en granngemensam aktivitet per fastighet och år. Detta för att grannar lättare 
ska lära känna varandra då det ökar såväl trivsel som trygghet. 

Under året har Sveafastigheters hållbarhetsuppföljning strukturerats upp i Position 
Green, som är ett program för att rapportera in och följa upp hållbarhetsdata. Detta 
gör Sveafastigheters uppföljning av hållbarhetsmätpunkter än mer strukturerat och 
personoberoende.



Vi på Sveafastigheter har både det strategiska som 
operativa arbetet med hållbarhet som en del av alla 
kollegors arbete. Såväl arbetet med social- som miljö- 
mässig hållbarhet är integrerat i kärnverksamheten, 
drivs genom en tydlig målbild för varje projekt och 
bygger på att varje skede i fastighetensutveckling och 
förvaltning bidrar med sin kompetens och förmåga. Vi 
arbetar tillsammans för att vara i framkant i branschen 
med vårt hållbarhetsarbete.

I vår långsiktiga förvaltning handlar det bland annat om 
att löpande energieffektivisera våra hus, vara närva-
rande i våra områden och att underlätta för att grannar 
kan vara mer än namn på en dörr. Exempelvis är målet 
att arrangera minst en granngemensam aktivitet per 
fastighet och år. 

Hos vår hyresadministration handlar det bland annat 
om att kommunicera respektive hus hållbarhetssats-
ningar, ge förslag på hur man som hyresgäst enkelt 
kan spara el och att arbeta med sociala kontrakt till 
såväl kommuner som ideella organisationer. 

Bland projektcheferna innebär hållbarhetsarbetet 
bland annat att i tidiga skeden utvärdera olika ma-
terial utefter klimatavtryck och att våga testa nya 
hållbarhetsinnovationer. Exempelvis har vi under året 
planerat för att för första gången koppla batterier till 
solceller på ett projekts tak för att minska effekttop-

par. Projektcheferna arbetar också med gestaltning för 
hälsa och gemenskap, exempelvis genom att forma 
bostadsgårdar och bottenvåningar som lockar till liv 
och rörelse och att utveckla gemensamhetslokaler.

Bland våra affärsutvecklare stretchas hela tiden våra 
projektförslag för att möta samtida och framtida ut-
maningar. Under året har fokus varit samarbeten med 
lokala aktörer, återbruk av byggnadsstomme, energi-
gemenskaper och utveckling av boendelösningar för 
att motverka ensamhet och möjliggöra delning. Hos 
ledningsgruppen fattas beslut som möjliggör för verk-
samheten att pusha hållbarhetsarbetet framåt, projekt 
för projekt, här och nu som långsiktigt.

Övergripande finns två hållbarhetsplaner. En klimat-
färdplan för hur hela Sveafastigheters verksamhet 
ska vara klimatneutral senast 2030 med konkreta 
delårsmål och en plan för hur vi arbetar med social 
hållbarhet såväl i våra bostäder som i grannskapet och 
samhället i stort. 2022 har varit ett turbulent år, men 
våra hållbarhetsmål ligger fast.

Vi fortsätter utveckla, bygga och långsiktigt förvalta 
hem med omtanke om människor, klimatet och framtida 
generationer. 

Suzan Amin, Moa Andersson, Oscar Bjurviken, Mahpuba Buranova, Wilhelm Börjesson, Pippi Cavonius,  
Tina Erlandsdottir, Sofia Esbjörnsson, Ella Esping, Susanne Fransson, Birgitta Fredriksson, Lars Gärde,  
Viktor Gärde, Desiré Haettman, Caroline Hansols, Åsa Hansson, Raza Hassan, Elouise Howard, Mariette Hjort, 
Görel Hällqvist, Sofia Jergelin, William Jernberg, Sandra Kanabro, Binay Kekeç, Christer Lind, Anton Lindkvist,  
Niklas Lorentz, Viktor Mandel, Philip Mechler, Fredrik Persson, Rebecca Rubin, Yama Sejadi, Patrik Schön,  
Susan Shlaimon, Martin Sjöborg, Andreas Sjösten, Per Wallgård. 

Alla medarbetare på  
Sveafastigheter har ordet
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Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar hem 
med omtanke om människor, klimatet och framtida ge-
nerationer. Bostäderna utvecklas efter platsens unika 
behov, byggs med hållbarhetslösningar i framkant och 
förvaltas långsiktig. 

Sveafastigheter är lyhörda efter kommuners behov 
och är samtidigt proaktiva. Projekten skräddarsys efter 
platsens förutsättningar i nära samarbete med arkitekt 
och entreprenad, ofta i dialog med lokala föreningar 
och människor som bor och vistas på platsen. 

Eftersom olika boendeformer passar olika människor 
i olika delar av livet har Sveafastigheter en bredd av 
bostäder under utveckling och i förvaltning. Det rör sig 
framförallt om hyresrätter men också bostadsrätter, ägar-
lägenheter, trygghetsbostäder, LSS och kollektivhus.  

Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora 
plusenergihus, Neptun, som certifierats med Miljö-
byggnad Guld och vann 2018 års Hållbarhetspris i 
Västerås. Sveafastigheter har fortsatt färdigställa flera 
bostäder med ledande hållbarhetslösningar, exem-
pelvis mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala med 
noll parkeringsplatser för bilar men många för cyklar, 
trygghetsboendet Hydran i Västerås som är byggt med 
plusenergiteknik och har fokus på gemenskap - ett 
koncept som belönades med Kundristallen 2022 för 
att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion. 
Under året byggstartades Najaden i Västerås, som blir 
Sveafastigheters första projekt där energilagringslös-
ningar kopplas till solcellerna på taket.

Organisationsstruktur
Sveafastigheter består av två bolag: Sveafastigheter 
Bostad AB och SBB Kåpan Bostadsfastigheter AB. 
Sveafastigheter Bostad AB är ett helägt dotterbolag till 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). I Svea-
fastigheter Bostad AB är affärsutvecklare, projektchefer 
och ledning anställda. Bolaget hanterar tidiga skeden vid 

utvecklingen av mark för fastighetsutveckling. Vid bygg-
start förvärvas projektet av SBB Kåpan Bostadsfastighe-
ter AB och förvaltas sedan i bolaget från färdigställande. 
SBB Kåpan Bostadsfastigheter AB är ett samägt bolag 
mellan SBB och Kåpan Pensioner. Kåpan pensioner ska 
genomgående byta namn till Kåpan tjänstepensionsför-
ening. I det samägda bolaget är fastighetschef, förval-
tare och hyresadministratörer anställda. Sveafastigheter 
Bostad AB och SBB Kåpan Bostadsfastigheter AB arbe-
tar tätt tillsammans under det gemensamma varumärket 
Sveafastigheter.

Intern organisationsstruktur
Sveafastigheter är ett entreprenöriellt bolag. Organisa-
tionskulturen präglas av att det är högt till tak och be-
slut fattas snabbt. De olika avdelningarna är beroende 
av varandras goda arbete, såväl för det interna arbetet 
som för det externa förtroendet. Det är med stort an-
svar organisationen tar sig an ett nytt projekt. Arbetet 
är målstyrt utifrån löften som avgetts till kommunen i 
tidigt skede. Dessa löften som ställs till kommuner vid 
markförvärv hålls hela vägen genom projektering och 
byggnation till den långsiktiga förvaltningen. Återkopp-
lingen mellan avdelningarna är A och O för ett lärande, 
utvecklande och effektivt arbetssätt. 

Supermöten för återkoppling, lärande och för att 
hålla hållbarhetslöften 
Återkopplingen mellan avdelningarna sker löpande 
under ett projekts gång. Vid tre tillfällen hålls också 
så kallade supermöten, där representanter från alla 
avdelningar medverkar för att vara uppdaterade om 
projektet och att säkerställa att hållbarhetslöften hålls. 
Utgångspunkter och knäckfrågor tydliggörs, utmaning-
ar adresseras och möjligheter identifieras. Supermö-
tena ger medarbetarna kunskap och information för 
att kunna fatta snabba beslut och dessutom vidareut-
veckla, innovera och stärka projekten löpande. På så 
vis blir hållbarhetsarbetet en självklar del av kärnverk-
samheten. 

Om  
Sveafastigheter 
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Sveafastigheters avdelningar samt  supermöten.
 Den goda cirkeln.

Tidiga skeden

SBB SBB &  
Kåpan tjänstepensionsförening

SBB &  
Kåpan tjänstepensionsförening

Produktion Förvaltning

SBB Kåpan Bostadsfastigheter AB Sveafastigheter Bostad AB
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Fastighetschef
Administration

Förvaltning

 lägenheter i förvaltning lägenheter i produktion lägenheter i tidigt skede
1 374 1 311 4 891 
Antal lägenheter per 31 december 2022:



Affärsmodell och  
leverantörskedja
Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar bostäder 
i Mälardalen efter platsers specifika behov och förut-
sättningar med ett starkt hållbarhetsfokus.  

Förvärv och markanvisningar
Sveafastigheter är en långsiktig, lyhörd och innovativ 
partner till kommuner genom att utveckla högkvalitativa 
bostadsprojekt med fokus på social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet. Sveafastigheter förvärvar även 
existerande bostadsfastigheter för långsiktig förvaltning 
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 hållba-
ra hem där människor kan bo och trivas över genera-
tioner och där företag och organisationer kan verka. 
Dialog med kommunen samt boende och organisatio-
ner 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 
kvarboendeenkäter. 

Förvaltning och finansiering
Fokus för Sveafastigheter är långsiktighet och att de 
boende trivs och känner sig trygga i sin bostad och 
kvarter. Genom att optimera energieffektiviteten under 
förvaltningsfasen uppnås högre grad av miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet. Sveafastigheter finansierar 
sin verksamhet med en kombination av banklån och 
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eget kapital. Bolaget har både projektfinansiering och 
långfristig finansiering hos bank. Därtill har bolaget två 
kapitalstarka ägare, Kåpan tjänstepensionsförening och 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB).

 Uppförandekod
I uppförandekoden specificeras de minimikrav som 
Sveafastigheter ställer på medarbetare avseende för-
hållningssätt, arbetsmetoder och uppförande. Svea-
fastigheters uppförandekod tar avstamp i FN:s dekla-
ration 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

Sveafastigheters uppförandekod är sedan 2021 i linje 
med SBBs uppförandekod, som bland annat inkluderar 
SBBs tre värdeord som präglar hela verksamheten: 
• Utveckling
• Långsiktighet
• Pålitlighet

Sveafastigheter arbetar för att kärnvärdena och vär-
deorden tas i beaktande i den dagliga verksamheten. 
Alla nyanställda har under 2022 tagit del av uppfö-
randekoden och bekräftat att de förstått dess innehåll. 
Uppförandekoden har lästs och bekräftats av Sveafast-
igheters totalentreprenad, som i sin tur har en uppfö-
randekod till sina underleverantörer som är i linje med 
Sveafastigheters uppförandekod. Uppförandekoden 
är även tillgänglig för allmänheten på Sveafastigheters 
hemsida.

Visselblåsarfunktion
Sveafastigheter är angelägna om att tidigt upptäcka 
och undersöka oriktigheter och/eller missförhållan-
den som kan skada verksamheten eller anställda. För 
att förenkla processen för den person som vill lämna 
information om händelser som strider mot gällande 
lagstiftning, etik, moral eller Sveafastigheters egna po-
licyer finns en tjänst för visselblåsning. Genom denna 
kan anställda, partners och andra intressenter lämna 
information under total anonymitet. Alla ärenden, klago-
mål och rapporter tas emot och utreds av en tredje 
part. Under 2022 har Sveafastigheter haft noll inrap-
porterade händelser via visselblåsarfunktionen.  

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 9OM SVEAFASTIGHETER

Förvärv och  
markanvisningar

Förvaltning och 
finansiering

Byggnation
Fastighets- 
utveckling



  
2022

10 2021SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 202210 2022SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022

Vår omvärld
2022 har varit omvälvande. Covid-19 har fortsatt satt 
sin prägel på tillvaron, klimatkatastrofer har påverkat 
stora delar av världen och Rysslands invadering av 
Ukraina är några av de händelser som präglat året. En 
direkt effekt av Rysslands invasion är att människor 
tvingats på flykt. Fastighetsbranschen har kraftsamlat 
för att hjälpa de som flyr till Sverige att få tak över huvu-
det. Sveafastigheter har tillsammans med Enköping 
kommun haft möjlighet att hjälpa tre familjer med lägen-
heter i Sveafastigheters bestånd i Enköping. 

Oroligheterna i omvärlden påverkar också ekonomis-
ka läget såväl globalt som för den enskilda individen. 
Energipriserna har ökat, utbudet på vissa material har 
minskat och priserna ökat, räntorna har under kort tid 
stigit kraftigt och livsmedelspriserna har gått upp. Det 
är faktorer som påverkar både fastighetsbranschen 
och de som bor i Sveafastigheter hus. Sveafastigheter 
har i tät dialog med totalentreprenör kunnat bibehålla 
produktion enligt tidsplan och förbereda för byggstart 
2023 i enlighet med budgeterade nivåer. Alla Sveafast-
igheters hus följs löpande upp för att leverera värme, el 
och vatten på ett optimalt sätt. Under året har energis-
partips delats med hyresgästerna.   

I Sverige har oroligheter i bostadsområden med gäng-
kriminalitet och skjutningar dominerat nyheterna och 
det politiska valet. Under året har Sveafastigheter sam-
arbetat med andra fastighetsägare och lokala aktörer 
för att öka trivseln och tryggheten i bostadsområden, 
bland annat i Rågsved och Jordbro. Att samarbeta med 
andra aktörer är både kraftfullt och nödvändigt för att 
öka trivseln och tryggheten i bostadsområden. 

Höjdpunkter från året

1.Sveriges nöjdaste  
hyresgäster i nyproduktion

Sveafastigheters trygghetsboende Hydran i Västerås 
vann Kundkristallen 2022 i kategorin Årets nyproduk-
tion. Utmärkelsen bygger på resultatet från Aktiv Bo:s 
enkätundersökning bland hyresgäster, där hyres-
gästerna i Hydran är de som gett högst betyg inom 
kategorin nyproduktionsindex.

2.100 procent rekommen-
derar Sveafastigheter 

som hyresvärd och förvaltare
I Sveafastigheters nyproduktionsundersökning, som 
genomfördes i kollektivhuset Rudbeckia och hy-
reshuset Murgrönan, rekommenderar 100 procent 
av hyresgästerna Sveafastigheter som hyresvärd 
och förvaltare. Dessutom är 100 procent nöjda med 
bemötandet från Sveafastigheter och 97 procent trivs 
i sina lägenheter. 

3. 
Klimatfärdplan

Under året tog Sveafastigheter fram en konkret plan 
med delårsmål för hur hela verksamheten ska vara 
klimatneutral senast 2030. Då verksamheten kommer 
generera utsläpp, trots kraftiga reduceringsåtgärder, 
kommer klimatkompensation användas för att nå 
klimatneutralitet. Planen tar utgångspunkt i klimatdata 
från verksamhetsåren 2020 och 2021 och åtgärder 
har formats efter att workshops genomförts med 
representanter från alla Sveafastigheters avdelningar.
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4. 
Plan social hållbarhet

Sveafastigheter har från start haft fokus på social håll-
barhet såväl innanför som utanför husväggarna. Under 
året har arbetet strukturerats upp. En workshop med 
samtliga kollegor på Sveafastigheter var startskottet där 
alla fick komma med inspel om vad som görs bra och 
vad som kan göras bättre. Arbetet kretsar kring fem 
fokusområden och varje avdelning har nu ett årshjul med 
tillhörande plan för arbetet med social hållbarhet.

5.Samarbete med  
Vi Tar Plats

Om några år ska Sveafastigheter börja bygga bostäder 
i Östberga. Redan under 2022 inleddes samarbete 
med organisationen Vi Tar Plats, som arbetar för att ge 
unga i Östberga en mer meningsfull fritid. Exempelvis 
ordnas inspirationsföreläsningar, idrottsaktiviteter och 
Östbergadagen i samarbete med Östberga Kulturshus.

6.Energilagringslösningar 
kopplade till solceller

Sveafastigheter byggstartade under året Najaden i 
Västerås, som består av ett femvåningshus och ett hus 
på 16 våningar. Vid byggnationen används en optimerad 
stomme av klimatförbättrad betong. På taket installeras 
solceller med energilagringslösningar för att generera el 
även när solen inte lyser och för att kapa effekttoppar.

7.Uppföljning Kollektivhuset 
Rudbeckia 

I samband med att Kollektivhuset Rudbeckia fyllde ett 
år gjordes intervjuer med nio av hyresgästerna. Det 
som sticker ut i intervjuerna är dels att hyresgäster trivs 
väldigt bra, dels att tryggheten anses vara hög på grund 
av att de känner sina grannar i högre utsträckning jämfört 
med ett vanligt lägenhetshus. Läs rapporten på svea-
fastigheter.se/projekt/rudbeckia-kollektivhus

8. 
Position Green  

Istället för att samla all hållbarhetsdata i excel har 
insamlingen flyttats till plattformen Position Green. I 
plattformen är flera av Sveafastigheters medarbetare 
ansvariga för att rapportera in data såsom antal sociala 
kontrakt, hur mycket el som använts i fastigheterna och 
hur många granngemensamma aktiviteter som utförts.

Sveafastigheters projektchef  
för Najaden, Suzan.
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Enköping

Fruängen 1
Fruängen 1 är Sveafastigheters andra projekt i Enköpings 
nya stadsdel Älvdansen. Ett barnvänligt område som 
bjuder in till sociala aktiviteter på gården. Husen består 
av 74 hyreslägenheter och en förskola. På taket finns sol-
celler. Tågstationen är en kort promenad bort.

Nacka

Prisman
I Nackas nya naturbana stadsdel har Prisman vuxit fram. 
Ett komplext projekt med varierande fasader som inrym-
mer såväl hyresrätter, LSS, trygghetsbostäder med tillhö-
rande gemensamhetslokal och lokaler i bottenvåningen. 
Totalt 174 lägenheter. På taket finns sedum, solceller och 
gemensamma takterrasser.

2022  
Projekten
Under 2022 har Sveafastigheter fortsatt att utveckla och bygga platsspecifika bostäder 
med ett starkt hållbarhetsfokus. Två projekt, med totalt 248 bostäder, har färdigställts.

Under 2021 övertogs två projekt i produktion från SBB, varav ett, Söderby i Brandbergen 
med 403 lägenheter, färdigställts under 2022.
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Brandbergen

Söderby
403 hyresrätter mitt i Brandbergen Centrum. Mellan 
husen finns upphöjda gårdar som hyresgästerna delar 
med varandra. Gårdarna blir trygga platser att träffa sina 
grannar och plats för barnen att leka utan trafik.
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Markanvisningar
Under 2022 tilldelades Sveafastigheter fyra markanvisningar, om 550-600 
lägenheter, belägna i Stockholm, Uppsala och Upplands-Bro. 

På Sockenplan i södra Stockholm ska 90 bostäder utvecklas vid tunnelbanan, 
med syfte att stärka Sockenplans centrum. I norra Kista ska en ny stadsdel, 
Kista Äng, växa fram där Sveafastigheter utvecklar cirka 225 bostäder. Svea-
fastigheter är en del av projektet Omdaning Bro, som är en satsning på att ta 
ett helhetsgrepp om samhällsomvandlingen i Upplands-Bro. I Uppsala har 
Sveafastigheter fått en markanvisning med sin största klimatsatsning hittills- 
kvarteret Upp! som kommer bestå av cirka 150 lägenheter med ambitionen att 
uppföras i enlighet med riktvärdena för Noll-CO2.   
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Rendering kvarteret Upp!



VÄSENTLIGHETSANALYS

Sveafastigheter identifierade 2019 väsentliga fokus- 
områden för verksamhetens hållbarhetsarbete och 
-rapportering genom en strukturerad väsentlighets-
analys. 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 (utan  
inbördes ordning): 
• Hyresgäster och potentiellt blivande hyresgäster
• Kommuner
• Investerare, långivare och ägare
• Samarbetsorganisationer
• Medarbetare

För att förstå dessa intressenters åsikter och prio-
riteringar, kopplat till Sveafastigheters verksamhet 
och hållbarhetsarbete, fick de möjlighet att delta i en 
webbaserad enkät. Med ett tiotal personer genom-
fördes även djupintervjuer. I kombination med en 
analys av Sveafastigheters påverkan på olika områden 
resulterade intressentdialogen i att åtta väsentliga 
fokusområden identifierades: Arbetsvillkor & arbets-
miljö, Diskriminering, Trygg miljö, Bostäder för alla, 
Växthusgasutsläpp, Hållbara material, Energieffekti-
vitet och Mutor & korruption. Utgångspunkten är att 
väsentlighetsanalysen ska uppdateras löpande för att 
prioriteringar ska vara aktuella.

Sedan 2019 har väsentlighetsanalysen uppdaterats då 
organisationen mognat för att kunna hantera ett ännu 
bredare hållbarhetsarbete. 2021 tillkom fokusområdet 
Hållbara leverantörer. Under 2022 uppdaterades fo-
kusområdena ytterligare efter att klimatfärdplanen och 
planen för social hållbarhet tillkom. 

Inom social hållbarhet har fokusområde Diskriminering 
bytt namn till Mångfald och jämlika livschanser. Foku-
sområde Trygg Miljö har bytt namn till Trygghet och 
gemenskap. Fokusområde Bostäder för alla har bytt 
namn till Hem för fler. Ett fokusområde har tillkommit: 
Hållbar livsstil. Arbetsmiljö och arbetsvillkor ligger fast.

Inom Miljö har fokusområdena Biologisk mångfald, 
Byggavfall och Miljöcertifiering tillkommit.

Gällande fokusområden:
Socialt värdeskapande

• Mångfald och jämlika livschanser
• Trygghet och gemenskap
• Hem för fler
• Hållbar livsstil
• Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Miljö
• Växthusgasutsläpp
• Miljöcertifiering
• Hållbara material
• Byggavfall
• Biologisk mångfald
• Hållbara leverantörer
• Energieffektivitet

Ekonomi
• Mutor och korruption

Dessa 13 fokusområden utgör grunden för Sveafast-
igheters hållbarhetsstrategi och riktar även fokuset för 
innehållet i den här hållbarhetsrapporten. 

Väsentlighetsanalys
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VÄSENTLIGHETSANALYS

FOKUSOMRÅDEN 2019

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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Sveafastigheters påverkan

retnessertni röf esledyte
B

Väsentlighetsanalys från 2019
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Sveafastigheters  
klimatfärdplan

Hela verksamheten klimatneutral senast 2030
För att nå 1,5 graders målet fastslår IPCC att de globala 
utsläppen av växthusgasutsläpp måste minska snabbt 
till 2050 samtidigt som negativa utsläpp behöver 
åstadkommas. Bygg- och fastighetsbranschen står 
för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp och en 
tredjedel av landets energiförbrukning. Det vilar ett 
stort ansvar på branschen att snabbt ställa om till en 
långsiktigt hållbar produktion och förvaltning och 
samtidigt fortsätta utveckla och färdigställa kvalitativa 
bostäder som står sig över generationer. 

Sveafastigheter har under 2022 tagit fram en klimat-
färdplan för hur hela verksamheten ska bli klimatneutral 
senast 2030 utan att tumma på bostadsstandarden. 
Arbetet med Sveafastigheters klimatfärdplan inleddes 
med en workshop i början av 2022 med personer från 
alla avdelningar representerade. Till hjälp att ta fram 
planen, för att uppnå objektivitet och vetenskaplig 
grund, fanns konsulter från Plant, som arbetar med 
livscykelanalyser av byggnader.

Klimatneutral och klimatkompensation
Begreppet klimatneutral är omstritt, inte minst i bostads- 
branschen. Att bygga ett flerbostadshus kommer 
högst sannolikt alltid innebära nya utsläpp i någon 
mån, vilket betyder att en byggnation i sig inte kan 
vara klimatneutral. För att nå klimatneutralitet behöver 
därför klimatkompensation användas för de utsläpp 
som inte går att undvika. 

Även klimatkompensation är omstritt. Det kan exempelvis 
leda till att företag inte anstränger sig för att minimera 
sina utsläpp utan istället “klimatkompenserar sig fria”. 
Sveafastigheters klimatfärdplan har därför konkreta 
delårsmål som ska leda till en startnivå för klimatkom-
pensation för de utsläpp som inte går att undvika. 

Startnivån för klimatkompensation är när Sveafastigheter 
har färdigställt ett projekt som släpper ut maximalt 
216 kg CO2e per kvm ljus BTA (bruttoarea ovan mark). 
Startnivån för klimatkompensation ligger i linje med 
hållbarhetsnätverken LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 
2030) och HS30 (Hållbart Stockholm 2030). Startnivån 

för klimatkompensation kan komma att justeras om 
utvecklingen ändras vad gäller att hålla nere utsläppen 
från nybyggnation av flerbostadshus.

Under 2022 tillsattes en arbetsgrupp inom HS30 för 
att ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag för rimliga 
klimatkompensationsåtgärder. Sveafastigheter kommer 
ta kunskapsunderlaget i beaktan vid kommande klimat-
kompensation.

Koldioxidekvivalenter.  
Mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn 
till att olika växthusgaser bidra olika mycket till 
växthuseffekten och global uppvärmning.  
Förkortas vanligen CO2e.

Utsläpp redovisade enligt GHG
Klimatfärdplanen utgår från det globala standardiserade 
ramverket Greenhouse Gas Protocol (GHG). Inom 
GHG-protokollet delas utsläppen in inom tre scope. 
Scope 1 står för direkta utsläpp, vilket för Sveafastig-
heter innebär bland annat utsläpp från tjänstefordon 
som ägs av Sveafastigheter (under 2022 är alla bilar 
leasade och hamnar därför i Scope 3). Scope 2 står 
för energianvändning, vilket för Sveafastigheter i 
huvudsak innebär köpt el och fjärrvärme för hus i 
förvaltning. Scope 3 står för indirekta utsläpp, vilket 
för Sveafastigheter i huvudsak innebär utsläpp från 
material vid byggnation av fastigheter.

Majoriteten av Sveafastigheters utsläpp (95 procent) 
kommer från byggnationen av fastigheter (Scope 3). 
Den procentuella andelen kan komma att förändras 
vartefter bolaget får fler färdigställda fastigheter i 
förvaltning och därmed ökar sin energiåtgång (Scope 
2). Att bygga fastigheter med låg energiförbrukning 
från start är därför en viktig del för att nå en klimatneu-
tral drift. Då uppvärmningsbranschen har som mål att 
vara fossilfri 2030 och en kolsänka 2045 får också det 
antas bidra till att minska utsläppet från användning av 
fjärrvärme. 
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Åtgärder inom klimatfärdplanen
Sveafastigheters klimatfärdplan är strukturerad 
med åtgärder som ska göras inom respektive 
scope och avdelning fram till 2030. Handlings-
planen är underlag för årlig måluppfyllning inom 
respektive avdelning.

Exempel från Sveafastigheters klimatfärdplan på  
åtgärder som ska ske/sker inom scope 1, 2 och 3 
senast 2030:

Scope 1
•  100 procent eldrivna tjänstebilar och  

servicebilar som ägs av Sveafastigheter
Scope 2
•  Energilagring till solceller
• Spillvärmeåtervinning
•  Delårsmål för minskad förbrukning  

av fjärrvärme
• Avloppsvärmeväxlare
• Energiutredningar på äldre fastigheter
•  Informera hyresgäster kring levnadssätt  

för att minska sin elförbrukning

Scope 3
• Klimatberäkna all nyproduktion
•  Gränsvärden för respektive  

nybyggnadsprojekt
• Klimatkrav på leverantörer
• Återbruka material
•  Upphandla transporter med minimal  

klimatpåverkan
•  Uppmuntra medarbetare att åka  

fossilfritt till jobbet

“Trots utmanande 2022 ligger  
Sveafastigheter klimatmål fast om  
att år för år minska vårt klimatav-
tryck. Vi förfinar och utvecklar hela 
tiden vårt sätt att utveckla, bygga 
och förvalta våra fastigheter.” 
Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter.
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Klimatberäkningar

Alla Sveafastigheters  
projekt klimatberäknas  
innan byggstart
I enlighet med Sveafastigheters klimatfärdplan  
klimatberäknas all nyproduktion. Det görs av pro-
jektcheferna i ett tidigt skede av projekten för att 
kunna anpassa material, metoder och tekniker till 
given årlig maximal utsläppsnivå. Varje projekt som 
byggstartas ska från och med 2022 maximalt uppnå 
det årliga gränsvärdet i linje med att nå klimatfärd-
planens 216 kg CO2e i utsläpp per kvm ljus BTA  
senast 2030. Resultatet redovisas vid färdigställande 
av projekt i respektive års hållbarhetsredovisning, 
då en slutgiltig klimatberäkning görs. 

År

BERÄKNAT MAXUTSLÄPP 
VID BYGGSTART I KG CO2 

PER KVM LJUS BTA

2022 343

2023 309

2024 278

2025 250

2026 242

2027 235

2028 228

2029 221

2030 216
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Boverkets, HS30s och Sveafastigheters 
klimatberäkningar
I Sveafastigheters, HS30s och LFM30s planer för klimatneutralitet beräk-
nas klimatpåverkan i Ljus BTA. Måttet gör byggnader mer jämförbara, då 
inte exempelvis källare och underliggande garage tas med, vilket skiljer sig 
mycket åt mellan projekt.

I Boverkets klimatdeklaration ska det däremot rapporteras in per BTA 
(Bruttoarea - summan av alla våningsplans yta, begränsat av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida), vilket mer speglar hela byggnadens klimatav-
tryck. Än så länge ingår inte alla byggnadsdelar i klimatdeklarationen. Under 
2022 ingår bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. 
Dessa delar härrör från byggskedet, A1-A5, av en byggnads livscykel.  

Källa: Boverket.se

Under året har HS30 tagit fram en klimatberäkningsmetodik som adderar 
byggnadsdelar till Boverkets klimatdeklaration. 

Boverkets Klimatdeklaration:
• Bärande konstruktionsdelar
• Klimatskärm
• Innerväggar

HS30s klimatberäkningsmetodik: 
Boverkets klimatdeklaration plus:

• Installationer 
• Rumskomplettering
• Invändiga ytskikt
•  Solceller som inte är en del av klimatskalet  

klimatberäknas och redovisas separat

Detta innebär att HS30 klimatberäknar alla delar av byggnaden från isole-

Sveafastigheters byggchef, Patrik
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ring och uppåt. Dessa ytterligare byggdelar väntas 
ingå i Boverkets klimatdeklaration när gränsvärden så 
småningom adderas till klimatdeklarationen. De bygg-
delar som tillkommer i HS30s klimatberäkning jämfört 
med klimatdeklarationen får beräknas med hjälp av en 
schablon, som hämtas från IVLs databas.

Delar som fortfarande är exkluderade är markarbeten 
(inklusive pålning) och tillfälliga arbeten, exempelvis 
gjutformar. HS30s klimatberäkningar skiljer sig också 
från Boverkets då det finns krav på beräkning för och 
minimumnivå av täckningsgrad. Läs mer detaljerad 
information på www.hs30.se/klimatberakningar.

Redovisning av klimatpåverkan

I Sveafastigheters hållbarhetsrapport redogörs för 
klimatberäkningar både i linje med Boverkets klimat-
deklaration och HS30s klimatberäkningsmetodik för 
att siffrorna ska vara jämförbara som möjligt mellan 
projekt och aktörer. Sveafastigheters klimatberäkning-
ar, och därmed utsläpp som härrör från byggskedet, 
redovisas vid färdigställande av en fastighet. 2022 
redovisas Fruängen 1 i Enköping och Prisman i Nacka. 
Dessa projekt byggstartades innan Sveafastighe-
ters klimatfärdplan och klimatberäkningsmetodik var 
implementerad, varpå klimatberäkningarna inte är fullt 
ut i linje med fastslagna sätt att räkna och redovisa 
utsläpp. Se utsläpp för Fruängen 1 och Prisman på 
sidorna 57-59.

Klimatdata
För att göra en klimatberäkning behöver klimatpåverkan  
från respektive resurs i en byggnation tas fram, så  
kallad klimatdata. Exempelvis miljöpåverkan från 
betongen som används. I bästa fall finns specifik 
klimatdata för alla resurser genom att de har en EPD 
(Environmental Product Declaration), på svenska kallat 
miljövarudeklaration. Det är ett produktspecifikt  
dokument som visar resursens miljöpåverkan. 

För de resurser som inte har specifik klimatdata finns 
andra alternativ. I Boverkets klimatdeklaration får 
antingen specifik klimatdata eller generisk data från 
Boverkets egna databas användas. Generisk data är 
genomsnittlig klimatdata för resurser som är repre-
sentativa för svenska förhållanden. Boverkets databas 
har satt värdena för den generiska datan konservativt, 
vilket innebär ett påslag med 25 procent på delarna 
A1-A3. Syftet med att konservativ data används i Bo-
verkets klimatdeklarationer uppges vara att stimulera 
att mer specifik klimatdata tas fram.

I HS30s klimatberäkningar används i första hand spe-
cifik klimatdata, i andra hand representativ generisk 
data och i tredje hand klimatdata från övriga databaser. 
Således skiljer sig HS30s klimatberäkningsanvisning 
från Boverkets klimatdeklaration då inte konservativ 
data används. Detta bland annat för att representativ 
generisk data anses spegla verkligheten bättre än den 
konservativa. I HS30s klimatberäkningar får också 
andra databaser än Boverkets egna användas.  

KPIer till klimatberäkningar
I Boverkets klimatdeklaration redovisas totalt utsläpp samt kg CO2e per kvm BTA.  
I HS30s klimatberäkning redovisas utöver BTA också kg CO2e per kvm Atemp.

Dessa redovisningsparametrar gäller för projekt som byggstartas från och med 2022.

Sveafastigheter redovisar kg co2e per kvm:
• BTA
• Atemp

samt:
• Ljus BTA (i enlighet med klimatfärdplanen)
• BOA
• Lägenhet
• Per boende  
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Prodikt

Då nyproduktionen av bostäder står för den största delen av Sveafastigheters 
utsläpp är det av största vikt att i tidigt skede fatta beslut som är långsiktigt 
hållbara. Därför använder projektcheferna, som projektleder byggnationerna 
från idé till färdigställda hus, Prodikt. Det är en hållbarhetsplattform där 
materials hållbarhetsprestanda redovisas med hjälp av EPDer och generisk 
data. 

Projektcheferna lägger in förutsättningarna för byggnaden och vilka material 
som föreslås användas varpå Prodikt räknar ut den totala klimatpåverkan från 
hela byggnaden. Utifrån det scenariot kan sedan projektcheferna justera 
material så klimatavtrycket är i linje med Sveafastigheters klimatfärdplan.

Förutom att få fram klimatpåverkan blir det också ett lärande inom organisa-
tionen om klimatpåverkan från olika byggnadstekniker och material. Det blir 
också ett sätt att ställa krav på entreprenad och leverantörer för att vara i 
linje med Sveafastigheters klimatfärdplan.

Upplärning i Prodikt för projektcheferna

“2022 har vi tagit nästa 
kliv i att mäta och följa 
upp våra projekt ner 
på detaljnivå. Prodikt 
kommer bli bättre och 
bättre verktyg då det 
hela tiden utvecklas  
tillsammans med oss 
som använder det” 
Patrik Schön, byggchef,  
Sveafastigheter
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Plan för social hållbarhet

Socialt värdeskapande från start 
genom hela verksamheten
Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar 
människors hem och livsmiljöer långsiktigt. Det är ett 
stort ansvar. Därför görs det med omtanke om de som 
ska bo, verka och vistas i området och med ett stort 
engagemang även utanför husväggarna – i lokalsam-
hället. Det lokala engagemanget sker både genom 
samverkan med bransch och kommun och med 
civilsamhället.

Från starten av Sveafastigheter 2014 har social hållbarhet 
präglat verksamheten. Under 2022 togs ytterligare steg 
för att strukturera och intensifiera arbetet som sträcker 
sig genom hela organisationen. Arbetet utgår från en 
grundmurad tro på det sociala kittets värde och en struk-
turerad analys om social potential och sociala utmaning-
ar i lokalsamhället.

Den övergripande visionen är att alla ska ha tillgång 
till ett tryggt och bra boende oavsett socioekonomisk 
bakgrund, tid i Sverige, ålder, kön eller läggning. 

För att nå visionen är arbetet indelat i två ben: 

Stärka det sociala kittet och tillgång till bostäder i 
våra fastigheter.   

-  Detta innebär att verka för ett starkt socialt kitt inom 
kvarteret och tillgängliggöra hem för fler.  

Bidra till mångfald och jämlika livschanser  
på samhällsnivå. 

-  Detta ben sträcker sig utanför husväggarna och  
verkar för att bidra med lösningar på samhällets  
utmaningar med växande ojämlikhet. Ut gångs-
punkten är Regeringskansliets utredning “Den hala 
tvålen” (Regeringen.se)

Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion 2022 Öppna rörelseaktiviteter i Hagsätra med En Frisk Generation.

Med den övergripande visionen att alla ska ha tillgång 
till ett tryggt och bra boende oavsett socioekonomisk 
bakgrund, tid i Sverige, ålder, kön eller läggning.

Stärka det sociala  
kittet och tillgång  

till bostäder i  
våra fastigheter. 

Bidra till mångfald  
och jämlika 

 livschanser på  
samhällsnivå.
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Hela Sveafastigheter samlas  
för workshop om plan för  
social hållbarhet
Under 2022 genomfördes en workshop som start-
skottet för planen för social hållbarhet. Alla kollegor 
på Sveafastigheter medverkade. Workshopen innehöll 
ett kunskapsläge i Sverige vad gäller social hållbar-
het kopplat till bostäder, externa inbjudna gäster med 
konkreta exempel på arbete med social hållbarhet inom 
bostadsbranschen samt en del där alla kollegor kom 
med inspel om rådande arbete med social hållbarhet 
inom Sveafastigheter. Alla fick skriva och komma till tals 
om vad som görs bra, vad som kan fasas ut och vad 
som kan göras mer av. Kunskapen från workshopen 
trattades ner till ett övergripande mål, fem fokusområ-
den och konkreta aktiviteter inom respektive avdelning 
kopplat till fokusområdena.
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Fem fokusområden
Det sociala hållbarhetsarbetet är platsspecifikt och 
utmaningsdrivet. Då kontexterna skiljer sig åt mellan  
projekten gör även lösningarna det. Därför har Svea-
fastigheters arbete med social hållbarhet fem fokus-
områden, vilket fungerar som ett ramverk för  
det konkreta arbetet. 

• Mångfald och jämlika livschanser
• Trygghet och gemenskap
• Hem för fler
• Hållbar Livsstil
• Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Läs mer om respektive fokusområde under kapitlet 
Social.

Sociala hållbarhetslöften från 
idé till verklighet i det dagliga 
arbetet
Sveafastigheters organisationsstruktur “Den goda 
cirkeln” (se sida 7) är skräddarsydd för ett innovativt 
arbete med social hållbarhet med projektspecifika mål 
i respektive projekt. Det sociala hållbarhetsarbetet är 
integrerat i kärnverksamheten, drivs genom en tydlig 
målbild för det specifika projektet och bygger på att 
varje skede från fastighetsutveckling till förvaltning 
bidrar med sin kompetens och förmåga. 

I tidigt skede genomförs en social och rumslig analys 
som identifierar sociala utmaningar och möjligheter på 
den specifika platsen och samarbeten initieras med 
civilsamhället. Därefter tar ackvisitionsavdelningen 
fram ett förslag/koncept som tar tillvara social potential 
och adresserar sociala utmaningar. När Sveafastigheter 
får en markanvisning från en kommun omformuleras 
konceptets sociala mål till löften. 

Projektavdelningen tar vid och skapar förutsättningar 
för konceptet och löftena i den byggda miljön samt 
sociala åtgärder under projekt- och byggtiden. Exem-
pelvis genom att skapa rum för gemenskap, utforma 
trapphus som uppmuntrar till att ta trapporna för en mer 
hållbar livsstil och vidare satsningar i lokalsamhället.

Administrationsavdelningen har sedan första kontak-
ten med potentiella hyresgäster där det görs personlig 
behovsanpassad bedömning och kontakt tas med 
aktörer kring olika former av kontrakt som riktar sig 
till grupper som har svårt att få tillgång till en bostad 
ordinarie väg.

Förvaltningsavdelningen är sedan närvarande. De tar 
hand om husen, arrangerar granngemensamma aktivi-
teter och finns där långsiktigt. Återkopplingen mellan 
avdelningarna är A och O för att följa upp och infria 
löften samt återkoppla vilka fler åtgärder inom social 
hållbarhet som behöver sättas in i tidigt skede.

Arbetet med social hållbarhet sker i företagets kärnverksamhet vilken 
innefattar, bostaden, hyresgästerna samt fastigheten och kompletteras 
med arbete i lokalsamhället för att nå den övergripande visionen. 
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“När vi vågar se samhällets behov och vara 
specifika i åtgärderna kan vi göra nytta. Det 
är fantastiskt att se viljan och engagemanget 
som genomsyrar hela Sveafastigheter”
Rebecca Rubin, chef Social hållbarhet, Sveafastigheter.
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Position Green är en webbaserad plattform för att 
rapportera och följa upp hållbarhetsmätpunkter i en 
verksamhet. Under året implementerades Position 
Green hos Sveafastigheter. I plattformen är ansvaret 
fördelat mellan olika personer inom Sveafastigheter att 
rapportera in hållbarhetsdata. Position Green har efter 
flertalet möten tillsammans med nyckelpersoner på 
Sveafastigheter skräddarsytt en plattform som uppfyller 
just Sveafastigheters behov.

“Position Green gör vårt hållbarhetsarbete 
blir spårbart och kvalitetssäkrat. Det gör 
också att fler personer blir ansvariga för 
att rapportera in hållbarhetsdata och 
ökar medvetenheten i organisationen  
om vad som följs upp”
Moa Andersson, Kommunikationschef och  
Hållbarhetskoordinator, Sveafastigheter.
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HS30
Sveafastigheter var 2021 med och initierade HS30, Håll-
bart Stockholm 2030. Det är ett operativt hållbarhets-
forum för aktörer inom bostadsutveckling i Mälardalen, 
som tillsammans arbetar för att snabba på omställning-
en till en hållbar bostadsbransch. HS30 koordineras av 
RISE, Research Institutes of Sweden.

Inledningsvis var det sex stycken medlemmar. Vid 2022 
års slut hade antalet medlemmar utökats till 21 stycken. 
Under 2022 har gemensamma mål arbetats fram för kli-
mat och social hållbarhet. De gemensamma målen styr 
det praktiska arbetet i arbetsgrupper, storträffar samt 
erfarenhetsåterföringar. Extern inspiration och expertis 
har tagits in från näringsliv, akademi och myndigheter 
för att leverera mot de uppsatta målen inom klimat och 
social hållbarhet.

Fokus 2022 har varit klimatfärdplaner, klimatberäkningar 
och klimatkompensation samt ta fram en verktygslåda  
utifrån sex fokusområden inom social hållbarhet.

“För Sveafastigheter är det utvecklande 
och kraftfullt att kroka arm med andra 
aktörer som också vill arbeta för att  
bostadsbranschen ska minska sitt  
klimatavtryck och ta större ansvar  
för social hållbarhet” 

Görel Hällqvist, vice vd, Sveafastigheter.

Under Almedalsveckan arrangerade HS30 bland annat samtalet 
“klimatplaner under lupp” där bland andra Sveafastigheters vd, 
Viktor Mandel, deltog.
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Hälften av  
alla bilresor  

är kortare än  
5 kilometer.

En privatägd  
bil står still  
96 procent  

av tiden.

Cykeltvätt för hyresgäster i  
Cykelkungen i Uppsala.

Cykelpool för hyresgäster i  
Cykelkungen i Uppsala.
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Forskningssamarbete:  
Rikare grannskap

Under året har Sveafastigheter medverkat i studien 
Rikare grannskap. Studien har undersökt hur mobili-
tetstjänster och stadsbyggnadsprinciper kan frigöra 
mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på 
parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 
1950-70-talet. Då var bilen styrande i stadsbyggandet, 
vilket skapade miljöer med trafik- och parkeringsytor 
som är överdimensionerade sett till dagens använd-
ning och ideal.

För att minska utsläpp, trängsel och miljöproblem i 
städerna behöver samhällsstrukturen utvecklas mot 
mer effektiv markanvändning och minskat bilresande. 
Genom fallstudier i fyra bildominerande områden har 
stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar som 
bidrar till minskad bilanvändning, förbättrad boende-
miljö och fler bostäder tagits fram. Projektet har också 
identifierat drivkrafter, hinder och möjliga strategier för 
önskad omställning där parkeringsplatser är ett av de 
mest effektiva verktygen för att styra bilanvändningen.

Som inspirerande exempel finns Sveafastigheters 
Cykelkungen med i studien. Cykelkungen ligger i 
Uppsala och är byggt med P-tal:0, vilket innebär noll 
parkeringsplatser för bilar men med många mobilitets-
lösningar. Det finns gott om cykelställ, cykelpumpar, 
verkstadsdel, en cykeltvätt och lådcykelpool. Dessut-
om finns en elbilspool att tillgå. 

Studien har drivits av Nyréns arkitekter, Trivector  
Traffic, RISE och KTH, med stöd från Vinnova,  
Infrasweden och Arkus stiftelse.   

Rapporten finns att beställa här:  
https://www.trivectortraffic.se/inspiration/bocker/ 
rikare-grannskap/

En privatägd  
bil står still  
96 procent  

av tiden.
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Forskningssamarbete: 
Barnbo Bostaden
Under året har Sveafastigheter medverkat i studien 
Barnbo Bostaden. Bakgrunden är att Sverige har en 
hög grad standardisering för bostadsproduktionen, 
samtidigt som familjekonstellationer och behov blir 
alltmer disparata. Studien har undersökt hur lägenhets-
utformningen kan ta avstamp i barnkonventionen och 
belyser de rum, rumssamband och rumsligheter som 
bör prioriteras i planeringen av den lilla hyreslägenhe-
ten och hur detta i sin tur kan påverka barnet och dess 
livsförutsättningar i hemmet.  

Studien har riktat ett särskilt fokus mot den mindre 
priviligierade och ofta mer trångbodda gruppens 
behov. Genom fallstudier av fyra lägenheter, med 
utgångspunkt i specifika barn och familjekonstella-
tioner, har rumsliga strategier som skapar rum för ro, 
samvaro, rörelse, lek och skolframgång identifierats. 
Klassiska arkitektoniska verktyg som rundgång, sikt-
linjer, taktilitet, variation av rum samt bearbetning av 
bröstningshöjd och djup visade sig generera ett flertal 
av de efterfrågade kvalitéerna. Lika fullt genererade 
en skalförskjutning anpassad till barnets mindre kropp 
och mindre avsteg från rådande regelverk en mängd 
möjligheter. 

Som inspirerande exempel utgör Sveafastigheters 
Barnbo utgångspunkten för studien. Barnbo planeras  
i Rågsved. I projektet prioriteras ensamstående 
med barn från Sveafastigheters bostadskö, barnens 
rörelsefrihet utvidgas genom ett rörelsestråk och en 
lokal för läxhjälp erbjuds i fastigheten. Projektet är på 
samråd till mars 2023 och väntas gå ut på granskning i 
början av 2024. 

Studien är finansierad av Arkus och har drivits av Anna 
Öhlin på Freda arkitekter, Milla Nykvist på White arki-
tekter och Rebecca Rubin på Sveafastigheter/KTH. 
Andra medverkande är Tove Samzelius vid Malmö Uni-
versitet, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Boklok, 
Stena Fastigheter, Stockholmshem och Viktor Gärde 
på Sveafastigheter. 

Barnkonventionen 
2020 antogs barnkonventionen som svensk 
lag. BK Artikel 3; ”Vid alla beslut som rör barn 
ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.”

Workshop med byggaktör för att utvärdera skisser till Barnbo. 
Cecilia Wallin Fryxell, hållbarhetschef Botrygg och Viktor Gärde 
Sveafastigheter. 
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Sveafastigheters  
fokusområden 

Genom väsentlighetsanalysen och vidare arbete med klimatfärdplan och plan 
för social hållbarhet har Sveafastigheter 13 fokusområden uppdelade inom 
socialt värdeskapande, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Socialt värdeskapande
• Mångfald och jämlika livschanser
• Trygghet och gemenskap
• Hem för fler
• Hållbar livsstil
• Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Miljö
• Växthusgasutsläpp
• Miljöcertifiering
• Hållbara material
• Byggavfall
• Biologisk mångfald
• Hållbara leverantörer
• Energieffektivitet

Ekonomi
• Mutor och korruption

FOKUSOMRÅDEN
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Socialt värdeskapande

För Sveafastigheter är det sociala hållbarhetsarbetet 
platsspecifikt och utmaningsdrivet. Det är integrerat 
i kärnverksamheten och utvecklas med tydliga mål 
i varje projekt. Sveafastigheter utvecklar bostäder 
och kvarter med omtanke om de människor som ska 
bo, verka och vistas där. Engagemanget sträcker sig 
utanför husväggarna till lokalsamhället, både genom 
samverkan med bransch och kommun och med civil-
samhället.

Allt socialt värdeskapande arbete tar avstamp i hur sam-
hällsläget påverkar Sveafastigheter och hur verksam-
heten kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Det 
övergripande målet är att bidra till att alla ska ha tillgång 
till ett tryggt och bra boende oavsett socioekonomisk 
bakgrund, tid i Sverige, ålder, kön eller läggning.

Samarbeten med andra  
aktörer, leverantörskedja,  
kommun och civilsamhälle. 
Social hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och 
skräddarsys till varje plats och projekt. I tidigt skede  
genomförs en social hållbarhetsanalys där social 
potential och utmaningar identifieras. Med den sociala 
hållbarhetsanalysen som utgångspunkt formuleras 
projektets hållbarhetslöfte. Hållbarhetslöftet genom-
syrar sedan arbetet genom idé, projektutveckling, 
byggnation och upprätthålls och utvecklas långsiktigt 
i förvaltningen.

Arbetet med social hållbarhet görs med lyhördhet till 
och i nära dialog med kommuner, lokala aktörer (stora 
som små) och människor som bor och vistas i området. 
Helt enkelt med de personer som känner en plats bäst. 

Som branschledande aktör bidrar Sveafastigheter till 
höjda ambitioner, bland annat genom samarbetet i 
HS30 (Hållbart Stockholm 2030) och samverkans-
projektet att ta fram en högskoleutbildning för god 
gestaltad livsmiljö.

Fokusområden:
• Mångfald och jämlika livschanser
  Segregationen och ojämlikheten i samhället växer, 

därför verkar Sveafastigheter för mångfald och  
jämlika livschanser. 

• Trygghet och gemenskap
  Det finns stora trygghetsutmaningar i vår samtid, 

därför verkar Sveafastigheter för ökad trygghet och 
gemenskap i hemmen, fastigheterna och lokalsam-
hället. 

• Hem för fler
  Att ha en bostad är ett grundfundament i livsmiljön, 

därför sänker Sveafastigheter trösklarna att komma in 
på bostadsmarknaden och skapar hem som komplet-
terar det befintliga, homogena, bostadsbeståndet. 

• Hållbar Livsstil
  Ett flertal aspekter av en hållbar livsstil är hälso- 

främjande, därför skapar Sveafastigheter förut- 
sättningar för rörelse i, till och från fastigheterna. 

• Arbetsmiljö och arbetsvillkor
  Att ha hållbara medarbetare är A och O för en  

framgångsrik och långsiktig verksamhet, därför 
främjas bra arbetsvillkor samt en säker och  
hälsosam arbetsmiljö för Sveafastigheters  
anställda och för alla som arbetar i projekten. 

Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar hem och 
kvarter med omtanke om de människor som ska bo och 
vistas där och tar ett ansvar långt utanför husväggarna.



Äldre förebilder från närområdet visar de yngre vägen. 
Det är grundidén bakom Sveafastigheters samarbets-
partner Vi tar plats, en framgångsrik och uppskattad 
organisation som jobbar med ungdomar i Östberga i 
Stockholm.
Det är sen eftermiddag, skymningen har börjat sänka 
sig över Stockholm. I Östbergaskolans matsal sitter ett 
fyrtiotal barn och ungdomar böjda över olika böcker 
och uppgifter. Matte, engelska, svenska. Någon håller 
på med ett inlämningsarbete. Organisationen Vi tar plats 
läxhjälp-timme är populär. Förutom två av organisatio-
nens grundare Lamin Sanneh och Salim Mvoungui (det 
finns även en tredje medgrundare; Mariana Monte-
cinos) är flera vuxna på plats i lokalen, de går runt 
mellan ungdomarna och hjälper till med uppgifterna. 
– De flesta av dom har själva tidigare gått på Östber-
gaskolan och växt upp här i området, säger Salim 
Mvoungui.
Idén till Vi tar plats började ta form under 2019. Lamin 
Sanneh och Salim Mvongui jobbade i ett temporärt 
projekt som drevs av Fryshuset och som var riktat 
mot ungdomar i Östberga även det. När projektets 
treårsavtal började närma sig sitt slut och stadsdelen 
inte förnyade det började Lamin och Salim bli oroli-
ga. Samtidigt såg dom en möjlighet. Behovet fanns i 
området och de kände att de inte ville överge ungdo-
marna som bodde där. De började fundera på om att 
starta ett eget, liknande projekt.
– Något vi också hade funderat över – och saknat – var 
fler förebilder från området. Vi ville att ungdomarna 
skulle få träffa människor som växt upp här och lyckats, 

som nu finns ute i arbetslivet. Personer som ser ut som 
de själva, som delar deras erfarenheter och som kan 
dela med sig av sina, säger Lamin.
Vi tar plats började att ta form. Den 30 maj 2020 
sjösattes projektet med en fotbollskväll i en gymnas-
tiksal. Ett tjugotal ungdomar dök upp.  
– Sen har det bara rullat på. Men det har varit tufft 
med finansiering emellanåt. Vi fick bygga upp det från 
grunden. Vi visste ingenting om att söka pengar och 
stipendier. Men en kompis kompis som är vass på det 
har lärt oss och nu har vi börjat förstå hur det fungerar, 
säger Lamin.
Fotbollen sker två dagar i veckan och är nu inne på 
tredje året. Vi tar plats anordnar även besök på olika ar-
betsplatser. Under hösten 2022 var dom med en grupp 
ungdomar på Nasdaq till exempel. 2021 började de 
även att arrangera 1,5 timmes läxläsning en gång i veck-
an. Också det har blivit ett populärt inslag på skolan.
– Vi pratade med skolan och med ungdomarna och 
insåg att det fanns ett behov att fylla. När jag själv var 
ung hade jag svårt att få hjälp av mina föräldrar med 
läxorna för de jobbade mycket och sent och mina 
äldre syskon hade fullt upp med sitt. Så jag vet hur det 
är, säger Lamin.
Ungdomarna får hjälp med sina läxor av volontärer, 
vuxna som de flesta kommer från området. Det är civil-
ingenjörer, jurister, ekonomer, och så vidare.
– Ungdomarna får hjälp men samtidigt byggs ett 
nätverk. Och ungdomarna får en annan bild av verk-
ligheten än den dom ofta matas med. Det ger andra 
drömmar, det gör att dom kan drömma stort.

Lokala förebilder hjälper unga
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Segregationen och ojämlikheten i samhället ökar. Sveafastigheters arbetar 
för att skapa bättre livschanser för fler. Inom ramen för engagemanget utan-
för husväggarna riktas ett särskilt fokus mot det tidiga livets förutsättningar 
- barnen.

Internorganisationen
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 trakasserier av 
och bland bolagets anställda och av hyresgäster, exempelvis i urvalsprocessen.

Sveafastigheters uppförandekod 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. 

Sveafastigheters uthyrningspolicy
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 på exempelvis 
sitt kön, sin sexuella läggning eller sina politiska åsikter. 

Centralt är även att detta möjliggör uthyrning av lägenheter till personer 
som annars riskerar att stå utanför bostadsmarknaden. Genom den behovs- 
anpassade bedömningen kan även bidrag räknas som inkomstgrundande 
vilket är en viktig del av helhetsbedömningen.  

Engagemang utanför husväggarna
På samhällsnivå ökar såväl välstånd som ojämlikhet och segregation. I 
enlighet med politiken för gestaltad livsmiljö riktar Sveafastigheters sociala 
hållbarhetsarbete in sig på att skapa ökad jämlikhet och minskad segrega-
tion genom att bidra till jämlika livschanser och mångfald. 

Socialt | Fokusområde 
Mångfald och jämlika  
livschanser

Politik för gestaltad livsmiljö.  
Propositionen “Politik för gestaltad livsmiljö” presenterades 2018  
och tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön  
och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Övergripande mål är  
att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och 
mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, 
där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den 
gemensamma miljön.

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
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Ojämlikheten i samhället ökar i såväl inkomst, hälsa som livschanser.  
Exempel på ojämlikhet i hälsa är att barns fysiska aktivitet är lägre i social- 
ekonomiskt svaga områden än för barn i övriga staden. Därför samarbetar 
Sveafastigheter med En Frisk Generation i Hagsätra. En till två gånger i 
veckan arrangeras öppna rörelseaktiviteter för barn. Engagemanget kommer 
följas upp genom utformningen av en “Pep-park” i samarbete med Generation 
Pep för rörelse i Sveafastigheters fastighetsprojektet Hagsätra Hub.

Regeringskansliets utredning ”Den hala tvålen” visar att den ekonomiska 
ojämlikheten ökar. Att arbeta och få lön är en förutsättning för individens 
ekonomi. Forskning visar att utbildningsnivå och barnets skolframgångar är 
avgörande för en framtida inkomst. I likhet med fysisk aktivitet råder ojämlik-
het i skolframgångar i samhället, där barnen i de socioekonomiskt svagare 
områdena har sämre skolframgångar än andra, varför Sveafastigheter arbetar 
med Läxhjälpen för att öka skolframgångarna i Lillholmsskolan i Skärholmen.

I Husby samarbetar Svefastigheter med ChangersHub som demokratiserar 
framgång. Under året har KistaHuben etablerats på plats i Järva. Genom verk-
samheten har unga i lokalsamhället fått möjlighet att utveckla sina förmågor 
och utvidga sina kontaktnät. Exempelvis har ett fotografiprojekt genomförts 
där unga arbetat med fotografering och redigering tillsammans med en  
professionell fotograf, där resultaten visats i en utställning i KistaHuben. 

Trösklarna in på arbetsmarknaden är fortsatt höga för flera grupper. För 
att motverka långtidsarbetslöshet arbetar Sveafastigheter med Samhall i 
förvaltningen av såväl Myrängen som Fruängen 1 i Enköping. 

KPI Satsningar för att stärka lokalsamhället i socioekonomiskt svaga 
områden.
•  Sveafastigheter har under året fem engagemang för att  

stärka lokalsamhället i socioekonomiskt svaga områden.   
KPI Projekt i socioekonomiskt svaga områden
•  Av Sveafastigheters bestånd ligger följande i socioekonomiskt 

svaga områden: 320 lägenheter i förvaltning, 777 lägenheter 
under byggnation och sju fastigheter i detaljplaneskedet. 

KPI Instegsjobb (Sveafastigheter)
•  Sveafastigheter har under året haft en instegsjobbsanställning.
KPI Diskrimineringsincidenter och Jämställdhet
• GRI 406-1: Diskrimineringsincidenter och vidtagna åtgärder
 -  Under 2022 har inga inrapporterade diskrimineringsincidenter  

förekommit avseende hyresgäster eller anställda.

• GRI 405-1: Mångfald inom styrelse, ledning och anställda
 -  Under 2022 såg fördelningen mellan könen ut enligt nedan. 

Ackvisitionsavdelningen 25 procent kvinnor.
Projektavdelningen 57 procent kvinnor.
Administrationsavdelningen 90 procent kvinnor.
Förvaltningsavdelningen 46 procent kvinnor. 
Ledningsgruppen 50 procent kvinnor.
Totalt är Sveafastigheters jämställdhetsfördelning  
58 procent kvinnor och 42 procent män. 

Sargon Orahim, Operativ chef, Changers 
Hub, och ansvarig för Changers hubs 
etablering i Kista 
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Sveafastigheter arbetar för att alla som bor i Sveafastigheters hus ska känna 
sig trygga och trivas i och omkring sin bostad. En viktig del i det är att känna 
sina grannar.

Trivsamma och trygga miljöer
Sveafastigheter tar tillvara på de byggda rummens potential att skapa trygghet 
och gemenskap. Det görs genom att tillhandahålla ytor som svarar till de 
boendes behov både inomhus och utomhus som på gemensamma takter-
rasser. Det görs genom att koppla samman bostadsområdet 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 läxläsning i lugn och ro. 

Trygghet i samhället
På samhällsnivå ökar otryggheten och ensamheten. För att motverka 
otrygghet och skapa gemenskap samverkar Sveafastigheter med lokalsam-
hälle såväl som med andra fastighetsaktörer och civilsamhälle. Genom dia-
logaktiviteter, trygghetsvandringar och aktivitetsdagar bidrar verksamheten 
till ökad gemenskap. En närvarande förvaltning möjliggör ökad trygghet i 
fastigheten som sprider sig utanför husväggarna.

  
KPI Trygghet i och omkring sin bostad
Mål om att uppnå minst 90 procent som svar på trygghet i och om-
kring sin bostad från hyresgästerna i kvarboendeundersökningen
•  Andel av hyresgäster som svarar att de känner sig trygga i sitt bo-

ende och i sin närmiljö 
  - 2022 är resultatet 73 procent för kvarboendeundersökningarna 
och 84 procent för nyproduktionsundersökningarna.

Samarbete med andra fastighetsägare  
och lokala aktörer
Sveafastigheter krokar arm med andra långsiktiga aktörer i ett område för 
att tillsammans arbeta för att öka trygghet, trivsel och ett områdes attrakti-
vitet. Under året har Sveafastigheter valts in i Rågsveds fastighetsägarför-
ening och föreningen för lokala aktörer i Jordbro: Jordbro i samverkan. Det 
möjliggör för Sveafastigheter att vara på plats redan innan bostäderna är 

Socialt | Fokusområde 
Trygghet och gemenskap
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färdigbyggda för att lära känna kvarteren, människorna som bor och vistas 
där och företagen och organisationerna som verkar. Det är ett sätt att an-
passa Sveafastigheters utveckling och verksamhet efter behoven i området 
i god tid. Väl på plats i området fortsätter samverkan. 

  
KPI Lokala samverkansföreningar
•  Under året har Sveafastigheter haft samarbeten med sex större 

lokala samverkansföreningar (framförallt fastighetsägarföreningar).  

Ensamhet – grannar mer än namn på en dörr
Sverige har 4,8 miljoner hushåll, varav 2 miljoner av hushållen består av en 
person (SCB 2022). Antalet singelhushåll sticker ut i Europa. Att bo själv 
behöver såklart inte vara likställt med att känna sig ensam, men bland de 
som bor i singelhushåll är ungefär 300 000 socialt isolerade. Social isole-
ring kan över tid skapa en lågintensiv stress som kan leda till högt blodtryck 
och öka risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och demens (1177.se 
2022).
Ensamheten har blivit ett växande samhällsproblem. 23 procent av befolkningen 
16 år och äldre uppger att de besväras av ensamhet (folkhälsomyndigheten). 
I en annan studie (WSP) uppger 16 procent av respondenterna (boende i 
flerbostadshus) att de inte kan namnet på en enda granne. Här kan såväl närva-
rande förvaltning och granngemensamma aktivister, gemensamhetslokaler och 
gårdar utformade för samvaro göra stor skillnad.
För att svara till det har Sveafastigheter gemenskap som ett av sina fokus-
områden, som årligen följs upp. Sveafastigheters bostadsgårdar utformas 
för att underlätta för grannar att umgås, exempelvis med grillplatser och 
utegym. I flera fastigheter finns gemensamhetslokal och gemensamma 
takterrasser. Att arbeta för ökad gemenskap i husen är ett sätt att öka både 
trivseln och tryggheten bland de som bor. 

  
KPI Rum för gemenskap
-  Av 15 fastigheter i förvaltning har 10 stycken rum för gemenskap. 

Det är allt från gym och bastu till gemensamt kök och lekrum.
KPI Gemensamma utomhusytor
-  95 procent av fastigheterna har ytor för gemenskap på bostads-

gården. Exempel är schackspel, odlingslådor, gungor, grillar och 
sittplatser där hyresgästerna kan sitta många tillsammans.
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Minst en granngemensam aktivitet per 
fastighet och år
Sveafastigheter arbetar för att grannar ska vara mer än namn på en dörr. 
Därför är ett mål att arrangera minst en granngemensam aktivitet per 
fastighet och år. Under 2022 har det exempelvis arrangerats en cykeldag i 
Cykelkungen, äggjakt i Focken och korvgrillning i Fruängen. 
Under 2022 har det varit fokus på granngemensamma aktiviteter Sveafastig- 
heter utvecklat. Under 2023 kommer även de fastigheter som Sveafastig- 
heter tagit över under förvaltningsskedet att inkluderas.

  
KPI Granngemensamma aktiviteter
• Antal granngemensamma aktiviteter
 -  I 10 av 15 fastigheter* har Sveafastigheter arrangerat granngemen-

samma aktiviteter.
 -  Totalt har 78 granngemensamma aktiviteter genomförts. Två 

fastigheter, Hydran och Drabanten, har trygghetsvärdar och sticker 
därmed ut med antalet gemensamma aktiviteter.

*Granngemensamma aktiviteter utförs per fastighet, där projekt slås 
samman.

1. Apelvägen 
2. Cykelkungen 
3. Drabanten 
4. Focken 
5. Fruängen 1 och 
Myrängen

6. Hydran 
7. Järinge 
8. Kaffebryggaren
9. Murgrönan och 
Rudbeckia
10. Neptun 

11. Prisman 
12. Ströpsta
13. Svanen 
14. Tryffeln
15. Vårholmen

Biträdande förvaltare, Raza, ordnade 
med grillning för hyresgäster på  
Svanens tak i Uppsala.
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Förtroende till Sveafastigheter  
som hyresvärd
Sveafastigheter arbetar för att sina hyresgäster ska trivas och känna sig 
trygga i sina hem och kvarter, samt känna tillit till Sveafastigheters fastig-
hetsförvaltare. 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 hemsida eller företagets 
app. Återkoppling till hyresgästen om att anmälan mottagits görs omedelbart 
och inom 24 timmar gör en representant från Sveafastigheter besök på plats.

Uppföljning av hyresgästers trivsel
För att följa upp hur hyresgästerna upplever sitt boende och Sveafastigheter 
som hyresvärd genomförs enkäter några månader efter inflyttning och i 
samband med avflyttning. Det genomförs även så kallade kvarboendeunder- 
sökningar varje år, där boende i ett antal 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.

Kvarboendeundersökning 2022
2022 gjordes kvarboendeundersökning bland hyresgäster i Focken, 
Neptun, Kaffebryggaren, Vårholmen och Järinge. Focken och Neptun är 
fastigheter Sveafastigheter utvecklat och byggt, medan Kaffebryggaren, 
Vårholmen och Järinge är fastigheter som tagits över under förvaltnings-
skedet. 44 procent av de tillfrågade svarade på enkätens 19 frågor om hur 
de trivs i sitt boende och hur Sveafastigheter är som hyresvärd. 
Enkätsvaren visar att 83 procent känner att de kan rekommendera Svea-
fastigheter som hyresvärd och förvaltare. Positiva svar som sticker ut är att 
hyresgästerna upplever att de får ett bra bemötande från Sveafastigheter 
att det är lätt att nå medarbetare på Sveafastigheter. Förbättringsområden 
inkluderar att se över utemiljön på vissa fastigheter och att en del garantiåt-
gärder tar för lång tid.

känner sig trygga i området 
under dagtid

94% 

kan rekommendera Sveafast-
igheter som hyresvärd och 
förvaltare

83% 
känner sig trygga generellt *
73% 

upplever att Sveafastigheter 
tar hyresgästerna på allvar 

* I trygghet generellt ingår frågor 
som upplevd trygghet i trapphuset, 
inbrottsskydd i lägenhet, trygghet i 
källare, trygghet i området, belysning 
och kontakt med grannar.

83% 

Siffror från  
kvarboendeundersökning 
2022

Kaffebryggaren, Nykvarn



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.

Bostäder för hela livet
Livet ändras. Så gör också behovet av en bostad. Därför arbetar Sveafastig- 
heter för att skapa bostadsområden med en blandning av upplåtelseformer 
och lägenhetsstorlekar, som passar olika människor i olika delar av livet. 
Det ska gå att bo kvar i ett område när livet ändras. 

Alla Sveafastigheters bostäder 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, delningsmöjligheter, tätt samarbete med arkitekt 
och totalentreprenad om materialval och utformning, skräddarsydda lösningar 
för att svara på flera gruppers behov samt samarbete med kommuner för 
att erbjuda sociala kontrakt.

Bostäder utöver det homogena  
bostadsbeståndet
Sveafastigheter tror på att komplettera det befintliga likriktade bostads- 
beståndet med bostadslösningar skräddarsydda för specifika behov,  
såsom moderna kollektivboenden, trygghetsboende och delningsbostäder. 
Kollektivboendets fysiska form med rum för delning och gemenskap blir ett 
hem för den som vill vara tillsammans och dela. Det har möjliggjort gene-
rationsöverskridande gemenskap och samnyttjande av såväl lekrum för 
övernattningslägenheter och gemensamma matlag.

Inom ramen för Sveafastigheters bestånd finns fler skräddarsydda boende-
lösningar för den som har andra behov än standard. Exempelvis trygghetsbo-
enden som Hydran, där de boende är 65+ och har gemensamt vardagsrum 
och bovärd som ordnar med aktiviteter som gymnastik, vinprovning och 
kräftskiva. I kommande projekt utvecklas även boende där ensamstående 
med barn prioriteras och boende i form av hyrköpslägenheter för att sänka 
trösklarna till den ägda bostaden.

Socialt | Fokusområde  
Hem för fler 
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FN:s mål för hållbar utveckling

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

överkomlig kostnad

 o  11.3 Inkluderande och  
hållbar urbanisering



KPI Hem för fler
• Komplettera befintligt bostadsbestånd
 -   5 av 17 fastigheter erbjuder hem som kompletterar befintligt 

bostadsbestånd med fler sätt att bo. Det finns LSS-boende, 
trygghetsboende för gruppen 65+ samt kollektivhus. I genom-
förande- och detaljplaneskede finns även hyrköpsbostäder och 
bostäder för ensamstående med barn. 

 o  Aktiv bostadskö - bostadskontrakt till personer som av olika 
skäl står långt ifrån bostadsmarknaden (utöver sociala  
kontrakt). Drygt 1 procent av kontrakten. (18 st)

Variation av inkomster tillåts
För att bo hos Sveafastigheter ska en regelbunden inkomst i minst sex  
månader före och efter inflyttningsdagen kunna visas. När hyran är betald 
ska en ensamboende ha minst 5 158 kronor kvar att leva på och samboende 
minst 8 520 kronor kvar att leva på. En variation av inkomsttyper godkänns 
som ska räcka till både hyran samt övriga levnadskostnader, vid uthyrning 
görs individuella behovsbedömningar.  

Sociala kontrakt
Vid inflytt i nyproducerade hus erbjuds ofta 5-10 procent av lägenheterna 
till kommunen som sociala kontrakt.

KPI Hem för fler
•  Sveafastigheter har under året 48 lägenheter som är förmedlade 

med sociala kontrakt via Socialförvaltningen. 
•  I de bostäder som färdigställdes 2022 (246 lägenheter) har  

Sveafastigheter erbjudit 12 sociala kontrakt till Socialförvaltningen.
•  Socialförvaltningen har förmedlat åtta av de 12 erbjudna kontrakten 

i de nyproducerade bostäderna
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Hyresgäst Kollektivhuset Rudbeckia
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Nudging för hållbar och hälsofrämjande 
mobilitet
Varje rörelse räknas (Regeringskansliet, Främja fys) i en tid när vi rör oss 
mindre och folkhälsan blir allt mer ojämlik. Att röra sig till fots eller med cykel till 
vardagens målpunkter är en värdefull grundbult i människors fysiska aktivitet. 
Lika så att använda trapporna istället för hissen. 

För att göra det enkelt att ta cykeln och använda kroppens muskler som 
motor rymmer Sveafastigheters hus ett flertal cykeltjänster, allt från cykel-
verkstad till cykelrum i markplan, cykelpumpar, små cykelverkstäder,  
låd- och elcykelpooler. 

Bostadsgårdarna rymmer plats för rörelse. Ett extra fokus läggs på lekplatser 
för barnen, vars rörelsefrihet är begränsad och därför tillbringar extra mycket 
tid på bostadsgården.  

Sveafastigheters trapphus utformas med dagsljus. I Östberga planeras till och 
med trappvägen upp till husen göras extra attraktiv genom konstnärligt gestal-
tade trappor.

För att bidra till en mer jämlik hälsa har ett flertal projekt för att främja fysisk  
aktivitet gjorts tillsammans med externa organisationer i socioekonomiskt 
svaga områden. Se fokusområde Mångfald och jämlika livschanser.  

KPI locka till rörelse
•  Av Sveafastigheters 15 förvaltningsfastighete har nio cykelpooler 

med en blandning av el-cykelpooler och lådcykelpooler. 
• 10 av 15 förvaltningsfastigheter har cykelrum i markplan.
•  66 procent av förvaltningsfastigheternas bostadsgårdar har lekplatser.

Socialt | Fokusområde  
Hållbar livsstil
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Uppföljning av  
Cykelkungen
Cykelkungen i Uppsala är byggt med P-tal:0. 
Istället för parkeringsplatser för bilar finns flera 
åtgärder som underlättar för ett liv på två hjul. 
Förutom gott om cykelställ finns cykelverkstad, 
cykeltvätt, cykelpump och en verkstadsdel. I 
källaren finns bastu och ett gym. I Cykelkungen 
ska det vara lätt att göra klimatsmarta val när det 
kommer till att förflytta sig.

Under året har en uppföljning gjorts av Cykel- 
kungen. Den visar att bilinnehavet i Cykelkungen 
är lägre än övriga nybyggda flerbostadshus i 
området. Även om några hyresgästerna äger bil, 
märks det att Cykelkungens mobilitetskoncept 
underlättar för de som i lägre utsträckning vill 
transportera sig med bil.  

Uppföljningen visade också att både bilpoolen 
och lådcykelpoolen behövde synliggöras mer. 
Därför marknadsfördes båda i samband med att 
Cykelkungens förvaltare, Philip, och biträdande 
förvaltare, Raza, ordnad en cykeldag för hyres-
gästerna. På den gemensamma innergården var 
en cykelreparatör på plats, lådcykelpoolen kunde 
testas, det grillades korv och representanter från 
elbilspoolen fanns på plats.

– Vi anordnar det för att folk ska kunna fixa sina 
cyklar så klart men främst för att de boende ska 
träffa varandra, säger Philip Mechler, fastighets-
förvaltare i Uppsala på Sveafastigheter.

Att människor som bor tillsammans i samma 
fastighet känner varandra, om än bara alldeles på 
ytan, innebär stora vinster. För personerna själva, 
för fastigheten, för området, ja för hela samhället. 
Forskning visar att bara att grannar hälsar på 
varandra ökar den upplevda tryggheten. 

- Att både underlätta 
för muskelmobilitet 
med Cykelkungens alla 
mobilitetsåtgärder och 
samtidigt underlätta för 
grannar att umgås är 
en riktigt bra kombo. Vi 
kommer ha cykeldag i 
Cykelkungen en gång 
om året framöver, säger 
Philip.
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Sveafastigheter verkar för bra arbetsvillkor samt en säker och hälsosam arbets-
miljö för företagets anställda och för alla som arbetar i projekten. 

Sveafastigheters uppförandekod vägleder alla medarbetare i det dagliga 
arbetet. Sveafastigheter är anslutna till kollektivavtal. En gång om året genom-
förs medarbetarsamtal, vilket innebär samtal med närmsta chef där frågor som 
personlig utveckling, trivsel och arbetsmiljö diskuteras. 

KPI Medarbetarsamtal
•  GRI 404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin 

prestation och karriärsutveckling
 - 100 procent har haft medarbetarsamtal

KPI Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 2022

Kortvarig frånvaro (<21 dagar ) 797 av totalt 22 664 timmar

Långvarig frånvaro (>21 dagar) 496 av totalt 22 664 timmar

Löpande medarbetarundersökning
Sveafastigheter använder sig av en digital löpande medarbetarunder-
sökning. En gång i veckan svarar alla medarbetare på fyra frågor om sin 
arbetssituation för att fånga upp eventuella missförhållanden och uppmärk-
samma positiva trender. Totalt finns 60 frågor inom nio kategorier. Frågorna 
slumpas fram genom AI-teknik. Skalan går från 1-10. 

Varannan vecka svarar medarbetare också på eNPS (Employe Net Promoter 
Score), vilken är en internationell benchmark som visar om medarbetare 
kan rekommendera sin arbetsgivare till andra. Skalan går mellan minus 100 
och plus 100.

KPI eNPS
Sveafastigheters genomsnittliga eNPS för året är 39 (index 14).
KPI Främja medarbetares hälsa
• GRI 403-6 främjande av arbetstagares hälsa
 -  Sveafastigheters anställda har friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år. 
 -  Under året har flera medarbetaraktiviteter skett, både för att uppmuntra 

rörelse och för att svetsa samman kollegorna. Det har varit tävling 
som uppmuntrat att ta trapporna istället för hissen till kontoret, lopp 
som sprungits och teamstärkande aktiviteter aktiviteter som har.

Socialt | Fokusområde  
Arbetsvillkor och arbetsmiljö
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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Desiré, Sandra och Suzan sprang loppet  
“Spring för livet”

Projektteamet på vandring i Abisko

Sommaraktivitet med byggtävling på Prismans 
takterrass
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Förvaltning och hyresgästadministration  
på teambuilding

Projektchef Åsa ger lussebullar till de som  
arbetar med byggnationen av Näckrosen

Anton, Rebecca, Görel och Caroline tävlade med  
andra företag om att cykla flest km under november.
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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 reducera 
arbetsmiljörisker och för att säkerställa att alla byggarbetsplatser lever upp till 
ställda krav. Det löpande arbetet innebär bland annat att skyddsronder görs 
varje vecka och att månadsmöten genomförs med alla inblandade entreprenörer 
för att planera och gå igenom arbetsmiljö och psykosociala aspekter. 

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 och reviderades 2021, 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 underleverantörer. Alla 
underleverantörer på byggarbetsplatserna tar del av uppförandekoden i  
samband med upphandlingsunderlagen. 

I projekten används även kravställan där projektspecifika minimikrav avseende 
social och miljömässig hållbarhet specificeras. Kravställan för leverantörer 
inkluderas i Sveafastigheters upphandlingsdokumentation vid upphandling 
värd minst 1 000 000 SEK. Det gäller såväl i projekt som i förvaltning. Som en 
del av uppföljningen av kravställan har Sveafastigheter möjlighet att genomföra 
revisioner. Uppföljning av arbetsmiljön har gjorts på varje projekt under året. 

Sveafastigheter använder ett självutvärderingsverktyg i syfte 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. 
Självutvärderingsverktyget är även ett sätt för leverantörer att få en påminnelse 
om vilka krav och förväntningar som leverantören bör uppfylla.

KPI Riskidentifiering
• GRI 403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och incidentutredning
 -  Under 2022 har anlitad totalentreprenör fyllt i självutvärderingsverkty-

get, som i sin tur inkluderat kraven i sina avtal med underleverantörer. 
KPI Arbetsrelaterade skador
• GRI 403-9: Arbetsrelaterade skador
 - Sveafastigheters anställda samt entreprenad
KPI Arbetsmiljön på byggarbetsplatser
Under året har uppföljning av arbetsmiljön gjorts i varje pågående 
projekt.

Arbetsrelaterade skador 2022

Tillbud 7

Antal olyckor 3

Antal dödsfall 0

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 

*Data avser Sveafastigheters anställda,  
anlitade entreprenörer samt deras anställda

Olyckor som rapporterats har skett på 
byggarbetsplatserna och är inte av allvarlig 
karaktär, men en resulterade i sjukskriv-
ning på grund av skärskada i handen som 
behövde sys.  
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Miljö

Sveafastigheters klimatfärdplan leder arbetet för hur 
hela verksamheten ska vara klimatneutral senast 
2030. För att komma dit behöver företaget hela tiden 
utvecklas, aldrig stå still. Lärdomar utvärderas, nya 
tekniker och material testas och krav ställs på leve-
rantörer för att snabba på omställningen till en hållbar 
bostadsbransch. Alla projekt som byggstartas från och 
med 2021 utvecklas och byggs för att vara i linje med 
minst certifieringskrav Miljöbyggnad Silver. 

Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plu-
senergihus, Neptun, som invigdes 2019. Alla fastig-
heter, inklusive kontoren, drivs av förnybar energi. 
Med vetskapen om att Sveafastigheter kan uppföra 
energismarta hus har fokus sedan varit att kraftigt 
minska utsläppen från byggnationen. Därför gjordes 
en studie, Betongbygglådan, där det undersöktes om 
Neptun skulle kunna byggas igen med lägre utsläpp 
från byggnationen med befintliga tekniker och ma-
terial. Resultatet visade på en halvering av klimatpå-
verkan jämfört med utfallet i Betongbygglådan 2019. 
Kunskapen används under 2022 i Jordbro, där 367 
lägenheter och en förskola byggs i projektet Näckro-
sen. I byggnationen används en optimerad stomme, 
återvunnen armering och klimatförbättrad betong i allt 
som är platsgjutet. Resultatet av koldioxidkapningen 
från Näckrosen redovisas i 2023 års hållbarhetsrap-
port, när Näckrosen står färdig. 

De som bor i Sveafastigheters hus ges möjlighet till 
en klimatsmart vardag genom bland annat elcykel-
pool, elbilspool, snålspolande vattenkranar och att en 
stor del av fastigheternas el kommer från solceller på 
taken. Under året har hyresgästerna också fått infor-
mation om åtgärder som sparar energiförbrukningen i 
hemmet.

Fokusområden:
• Växthusgasutsläpp
• Miljöcertifiering
• Hållbara material
• Byggavfall
• Biologisk mångfald
• Hållbara leverantörer
• Energieffektivitet

Med omtanke om klimatet och framtida generationer  
pushar Sveafastigheter sitt hållbarhetsarbete framåt,  
projekt för projekt. 

Miljöbyggnad Silver  
Alla projekt som byggstartas från och med 2021 
utvecklas och byggs för att vara i linje med minst 
certifieringskrav Miljö byggnad Silver.  

Koldioxidkapning i Jordbro 
Näckrosen byggs med optimerad stomme, åter-
vunnen armering och klimatförbättrad betong.
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Kvarteret Näckrosen, Jordbro,  är under produktion
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2020 var basåret för kartläggning av klimatpåverkan från Sveafastigheters 
verksamhet i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).  
2022 togs Sveafastigheters klimatfärdplan fram, vilket innebär hårdare  
krav på minskning av koldioxidutsläpp projekt för projekt, år för år. 

I Hållbarhetsredovisningarna 2020 och 2021 har totalsumman av utsläpp  
gällande år redovisats. Med start 2022 redovisas klimatpåverkan från pro-
jekten när ett projekt är färdigställt. Det innebär att projekt bryts ut  
från scope 3 och redovisas när de färdigställs i sin helhet. 

För 2022 är det Fruängen 1 i Enköping och Prisman i Nacka som färdig-
ställts och därmed redovisas. Dessa projekt byggstartades innan Svea- 
fastigheters klimatfärdplan implementerades.

Utsläppsdata har så långt det varit möjligt letats fram i efterhand för dessa 
projekt. Exakta utsläpp och exakta mängder är något begränsade, vilket 
kan leda till något missvisande resultat. För de delar data inte gått att få 
fram har preliminära siffror används. För de mest utsläppstunga delarna 
som utgör majoriteten av utsläppen, stommen och grunden, finns faktiska 
siffror.    

H2 Entreprenad har med stort engagemang och ansträngning arbetat för 
att få fram så mycket data som möjligt, trots att detta inte efterfrågades vid 
byggstarten av projekten.  

För projekt som byggstartas från och med 2022 kommer uppgifter redovisas 
i enlighet med Sveafastigheters klimatfärdplan. Målet är att senast 2030 
byggstarta projekt med beräknat klimatavtryck på 216 kg CO2e per kvm 
ljus BTA. Läs mer om klimatfärdplanen på sida 18.

År
BERÄKNAT MAXUTSLÄPP VID BYGGSTART  

I KG CO2 PER KVM LJUS BTA

2022 343

2023 309

2024 278

2025 250

2026 242

2027 235

2028 228

2029 221

2030 216

Miljö | Fokusområde  
Växthusgasutsläpp

SVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022



KPI Växthusgasutsläpp
•  GRI 305-1: Direkta (Scope 1) direkta växthusgasutsläpp  

- 0 kg CO2e
•  GRI 305-2: Indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp från energianvändning  

- 44 088kg CO2e
•  GRI 305-3: Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp  

- 108 913 kg CO2e

Växthusgasutsläpp 2022 KOMMENTAR

Scope 1 Inga tjänstebilar eller service-
bilar ägs av Sveafastigheter

Scope 2 (market based) 34 966

Scope 2 (location based) 9  122

Scope 3

3. Bränsle och energirelaterade utsläpp 4 074

6. Affärsresor 50 358 Leasade bilar*

7. Resor till och från arbetet 54 481 Leasade bilar*

Totalt (market based) kg CO2e 143 880 

*Sveafastigheter använder perspektivet finansiell kontroll som bland annat påverkar  
allokeringen av utsläpp för leasade bilar, produkter, och fastigheter. Det innebär att Svea-
fastigheter räknar leasade bilar som en del av tjänsteresor i Scope 3 och överlämnar det 
främsta ansvaret till leasingföretaget, till skillnad från perspektivet operationell kontroll där 
Sveafastigheter skulle räkna det som Scope 1 och ha fullt ansvar för alla utsläpp från bilarna. 
Användning av leasade bilar är fördelade på Affärsresor och Resor till och från arbetet. 

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. Beräk-
ningarna baseras på interna data och data från leverantörer och samarbets-
partners såsom fakturauppgifter samt modeller. Applicerade emissionsfak-
torer har hämtats från offentligt tillgängliga databaser såsom AIB (2020), 
DEFRA (2021), Energiföretagen (2019, 2020) och från leverantörer när så 
har varit möjligt. Utsläppsberäkningar har vissa inneboende osäkerheter på 
grund av ofullständig vetenskaplig kunskap. 

KPI Växthusgasutsläpp
•  GRI 305-4: Intensitetsmått för KPI Växthusgasutsläpp färdigställda 

projekt 2022 
 Se intensitetsmått för Fruängen 1 och Prisman på sidorna 57 - 59.
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I enlighet med Boverkets systemgränser 
enligt klimatdeklaration: 
Total BTA: 7 833 

Scope 3.1 Inköpta material (A1-A3) 

Kommentar: beräknat på inköpt material (ej konservativa 
värden).

Byggnadsdelar TOTALT KG CO2e

Grund 142 992

Stomme 722 015 

Tak 80 351 

Fasad 98 022

Stomkomplettering 15 505

Övrigt 23 006 

Scope 3.4 Transporter (A4): 194 097 kg CO2e   
Kommentar: Boverkets schablon har använts.  

Scope 3.5 Avfall och energi (A5) : 78 495 kg CO2e  +  
13 168 kg CO2e  
Kommentar: Avfall Boverkets schablon. Energiberäkning 
enligt klimatdeklaration.  

Totalt utsläpp:  
1 367 651 kg CO2e 

KPI: 175 kg CO2e per kvm BTA 

I enlighet med HS30s  
klimatberäkningsmetodik:  
Total BTA: 7 833

Scope 3.1 Inköpta material

Kommentar:  Schablon från Boverket har använts för 
invändiga ytskikt och inredning samt installationer. 

Byggnadsdelar TOTALT KG CO2e

Grund  142 992  

Stomme 722 015 

Tak 80 351 

Fasad 98 022

Stomkomplettering 15 505

Övrigt 23 006 

Invändiga ytskikt och inredning (A1-A5) 286 672

Installationer (A1-A5)  268 672

Scope 3.4 Transporter (A4): 194 097 kg CO2e   
Kommentar: Boverkets schablon har använts.  

Scope 3.5 Avfall och energi (A5): 78 495 kg CO2e + 
13168,22 kg Co2e  
Kommentar: Boverkets schablon har använts för avfall. 
Energiberäkning enligt klimatdeklaration. 

Totalt utsläpp: 1 904 995 kg CO2e  

KPI: 243 kg CO2e per kvm BTA

Växthusgasutsläpp från Fruängen 1, Enköping
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I enlighet med Boverkets systemgränser 
enligt klimatdeklaration:
Total BTA: 22 290 

Scope 3.1 Inköpta material (A1-A3) 

Kommentar: beräknat på inköpt material gällande grund, 
stomme, fönster och tak och preliminära siffror för reste-
rande delar (ej konservativa värden).

Byggnadsdelar TOTALT KG CO2e

Grund 581 126 

Stomme 3 456 814 

Tak 69 758 

Fasad 207 144

Stomkomplettering 36 601 

Övrigt 80 600

Scope 3.4 Transporter (A4): 807 002 kg CO2e   
Kommentar: Boverkets schablon har använts. 

Scope 3.5 Avfall och energi (A5): 84 776 kg CO2e +  
82 621 kg CO2e  
Kommentar: Boverkets schablon för avfall har använts. 
Energiberäkning enligt klimatdeklaration.   

Totalt utsläpp: 5 406 442 kg CO2e  

KPI: 243 kg CO2e per kvm BTA 

I enlighet med HS30s  
klimatberäkningsmetodik:  
Total BTA: 22 290 

BTA:   
Scope 3.1 Inköpta material (A1-A5 + invändiga ytskikt 
 och installationer) 

Byggnadsdelar TOTALT KG CO2e

Grund 639 284

Stomme 4 263 594

Tak 75 565

Fasad 223 147

Stomkomplettering 37 443

Övrigt 84 788 

Invändiga ytskikt och inredning (A1-A5) 764 547

Installationer (A1-A5) 410 136

Scope 3.4 Transporter (A4): 807 002 kg CO2e  
Kommentar: Boverkets schablon har använts. 

Scope 3.5 Avfall och energi (A5): 79 397 kg CO2e  
+ 82 621 kg CO2e  
Kommentar: Boverkets schablon för avfall har använts. 
Energiberäkning enligt klimatdeklaration. 

Totalt utsläpp: 6 581 125 kg CO2e   

KPI: 295 kg CO2e per kvm BTA   

Växthusgasutsläpp från Prisman, Nacka
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Ljus BTA byggdel A1-A5
Total Ljus BTA: 13 206 

Scope 3.1 Inköpta material 

Kommentar:  beräknat på inköpt material gällande grund, 
stomme, fönster och tak och preliminära siffror för 
resterande delar. Schablon från Boverket har använts för 
invändiga ytskikt och inredning samt installationer.

Byggnadsdelar TOTALT KG CO2e

Grund 581 126

Stomme 2 941 029 

Tak 69 758

Fasad 207 144 

Stomkomplettering 36 601 

Övrigt 80 600

Scope 3.4 Transporter (A4): 673 086 kg CO2e   
Kommentar: Boverkets schablon har använts. 

Scope 3.5 Avfall och energi (A5): 79 397 kg CO2e + 82 
621 kg CO2e  
Kommentar: Boverkets schablon för avfall har använts. 
Energiberäkning enligt klimatdeklaration. 

Totalt utsläpp: 4 751 363  

KPI: 340 kg CO2e per kvm ljus BTA  

Ljus BTA byggdel A1-A5 plus invändiga  
ytskikt och installationer:   
Total Ljus BTA: 13 206 

Scope 3.1 Inköpta material 

Kommentar:  beräknat på inköpt material gällande grund, 
stomme, fönster och tak och preliminära siffror för 
resterande delar. Schablon från Boverket har använts för 
invändiga ytskikt och inredning samt installationer.  

Byggnadsdelar TOTALT KG CO2e

Grund 581 126

Stomme 2 941 029

Tak 69 758

Fasad 207 144 

Stomkomplettering 36 601 

Övrigt 80 600

Invändiga ytskikt och inredning (A1-A5) 452 966 

Installationer (A1-A5) 242 990

Scope 3.4 Transporter (A4): 673 086 kg CO2e   
Kommentar: Boverkets schablon har använts. 

Scope 3.5 Avfall och energi (A5): 79 397 kg CO2e + 82 
621 kg CO2e  
Kommentar: Boverkets schablon för avfall har använts. 
Energiberäkning enligt klimatdeklaration. 

Totalt utsläpp: 5 447 319 

KPI: 412 kg CO2e per kvm ljus BTA 
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Sedan 2021 byggs alla Sveafastigheters hus i enlighet med minst Miljöbygg-
nad Silver. Det innebär bland annat en sänkning av cirka 30 procent av BBR 
kraven i energianvändning.   

KPI Miljöcertifieringar
•  Andel huskroppar som färdigställts under året som certifierats med 

Miljöbyggnad silver.
 - Noll av två.
•  Andel huskroppar som färdigställts under året som byggts i enlighet 

med Miljöbyggnad silver.
 - Två av två.

Miljö | Fokusområde  
Miljöcertifiering
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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 likvärdigt, för dokumentation och  
materialval. 

Under 2022 har strävan fortsatt mot att projekt för projekt öka andelen hållbara 
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. Ett exempel är vid byggnationen av kvarteret Näckrosen 
i Jordbro och Najaden i Västerås där klimatförbättrad betong använts i grund-
plattan, platsgjutna källarväggar och undergjutningar. 

I hållbarhetsredovisningarna 2020 och 2021 redovisades allt material som 
använts under året, oavsett projekt. Från och med hållbarhetsredovisningen 
2022 rapporteras istället växthusgasutsläpp per färdigställt projekt. Material- 
användningen är då inte redovisat separat som exempelvis betong, stål och 
aluminium utan ingår i byggnadsdelar som stomme, fönster och installationer. 
Detta gör att GRI för hållbara material utgår. Se växthusgasutsläpp från de två 
färdigställda projekten 2022, Fruängen 1 och Prisman, på sidorna 57-59.

Miljö | Fokusområde  
Hållbara material

FN:s mål för hållbar utveckling

Mål 3 - God hälsa  
och välbefinnande
  3.9  Minska antalet sjukdoms- 

och dödsfall till följd av 
skadliga kemikalier och 
föroreningar
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Tillsammans med Sveafastigheters samarbetspartners är målet att byggavfall 
i första hand ska minimeras. 

Byggavfall ska sorteras i största möjliga mån och andelen cirkulära flöden ska 
öka. Under 2022 har Prisman i Nacka och Fruängen 1 i Enköping färdigställs. 
Båda är byggda på totalentreprenad av H2 Entreprenad vars mål är att till 
2030 minskat sitt avfall med 50 procent från 2020, sortera minst 95 procent 
samt att avfall för deponi ska vara högt 2 procent av det totala avfallet.  

Fruängen 1 hade en sorteringsgrad på 76 procent, och deponi på 0,5%. Förut-
sättningarna för projektet har varit bra, med mycket plats för effektiv sortering.

Prisman hade en sorteringsgrad på 64 procent och 1 procent deponi. Prisman 
har varit ett betydligt större och med komplext projekt jämfört med Fruängen 1.

KPI Byggavfall
•  GRI 306-1 Avfallsgenerering och betydande avfalls-relaterade  

konsekvenser  
• GRI 306-2 Hantering av betydande avfalls-relaterade konsekvenser
 -  Byggavfall ska sorteras i största möjliga mån och andelen som går till 

deponi minskar. 
• GRI 306-3 Generat avfall

Fruängen 1
2022

Sorterat: 170 078 kg (76 procent)

Osorterat: 51 878 kg (23 procent)

Deponi: 1 105 kg (0,5 procent)

Farligt avfall: 1 529 kg (0,7 procent)

Totalt byggavfall Fruängen 1: 224 589 kg

Prisman
2022

Sorterat: 431 437 kg (64 procent)

Osorterat: 234 132 kg (35 procent)

Deponi: 6 921 kg (1 procent)

Farligt avfall: 904 kg (0,1 procent)

Totalt byggavfall Prisman: 668 893 kg

Miljö | Fokusområde  
Byggavfall
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Likt koldioxidutsläppet behöver minska måste den biologiska mångfalden öka. 
Enligt Stockholm Resilience Center är biologisk mångfald en av de mest akuta 
planetära gränserna, mer akut än att minska koldioxidutsläppet. 

Livscykelanalyser och klimatberäkningar av byggnader tar idag inte hänsyn till 
biologisk mångfald, trots den akuta situationen. Sveafastigheter vill ta lång-
siktigt hållbara beslut ur ett helhetsperspektiv där även biologisk mångfald 
inkluderas. Därför har företaget startat upp studien Trä vs betong, som ska se 
över möjligheter att addera och kvantifiera påverkan från biologisk mångfald till 
livscykelanalyser. Studien görs på Sveafastigheters projekt i Vallentuna, där två 
“likadana” hus byggs, det ena med trästomme, det andra med betongstomme. 
Läs mer på sveafastigheter.se/tra-vs-betong.

Gräsmattor är att likna vid biologiska öknar. Därför arbetar Sveafastigheter med 
att utforma och plantera växter på sina gårdar som ökar den biologiska mång-
falden. Exempelvis finns ängsplanteringar, bi-hotell, växter i olika höjd och 
livslängd, bärbuskar och fruktträd. Allt för att locka olika typer av insekter. 

KPI Biologisk mångfald
• Antal fastigheter med gårdar med åtgärder för ökad biologisk mångfald
 -  13 av 15 fastigheter i förvaltning har åtgärder för biologisk mångfald. 

De två fastigheterna (Järinge och Kaffebryggaren) som inte har 
åtgärder för biologisk mångfald är fastigheter övertagna under 
förvaltningsskedet. Insatser för biologisk mångfald kommer sättas 
in under 2023 i dessa två fastigheter.

Miljö | Fokusområde  
Biologisk mångfald

Åtgärder för biologisk mång-
fald utförs per fastighet, där 
projekt slås samman

1.  Apelvägen 
2. Ströpsta, Brandbergen
3. Cykelkungen 
4. Drabanten 
5. Focken 
6.  Fruängen 1 och  

Myrängen
7.  Hydran 
8. Järinge 
9. Kaffebryggaren
10.  Murgrönan och  

Rudbeckia
11. Neptun 
12. Prisman 
13. Svanen 
14. Tryffeln
15. Vårholmen

Svanen, Uppsala



64 MILJÖSVEAFASTIGHETER | HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022

En stor del av utsläppen kopplade till Sveafastigheters verksamhet ligger i 
värdekedjan. Sveafastigheter arbetar nära 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 för upphandlingar över 1 000 000 SEK per 
fastighet. Sveafastigheter ställer även krav i kravställan på vilken el, fjärrvärme 
och fordon som får användas på byggarbetsplatsen.

KPI Hållbara leverantörer
•  GRI 308-1 Nya leverantörer som utvärderats avseende miljömässiga 

och/eller sociala faktorer.
 -  Inga nya leverantörer under året med upphandling över 1 000 000 kr.
•  GRI 308-2 Eventuell negativ påverkan som identifierats i leverantörsled 

och hur den hanterats.
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Miljö | Fokusområde  
Hållbara leverantörer
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Sveafastigheter utvecklar bostäder med hög energieffektivitet som så långt 
det är möjligt drivs av elektricitet och värme från förnybara energikällor. 

Vid utveckling av fastigheter arbetas det aktivt med energieffektivitet och vid 
projektering uppfylls minst kraven för Miljöbyggnad Silver för alla nya projekt 
sedan 2021. Det innebär bland annat att det finns solceller på alla projekt som 
uppförts av Sveafastigheter, där det är tekniskt möjligt. En investering för såväl 
klimatet som för lägre kostnader över tid.

För varje projekt eftersträvas den bästa sammansättningen av senaste 
installationstekniken. Fönster och isolering förbättras ständigt och Sveafast-
igheter driver på leverantörer att göra det ännu bättre. Projekt för projekt 
vidtas åtgärder för att minska energiförluster, exempelvis genom att förbättra 
klimatskalet och återanvända spillvatten. I kvarteret Upp! I Uppsala kommer 
spillvattenåtervinning installeras vilket väntas minska energiförbrukningen med 
40-50 procent mot gällande BBR-krav.

KPI Energieffektivitet
• GRI 302-1: Energianvändning inom organisationen
• GRI 302-3: Intensitetsmått för energianvändning

Energianvändning 2022 KOMMENTAR (EVENTUELLT)

Inom organisationen 5 517 487 kWh Total energiförbrukning 
2022 påverkades bland 
annat av ett maskinhaveri 
av en värmepump i en fast-
ighet Sveafastigheter tagit 
över under förvaltningsske-
det. Värmepumpen ersattes 
tillfällig av en elpanna under 
tre vintermånader. Detta 
påverkar också intensitets-
måttet för året.

Intensitetsmått 78,24 kWh/m2 

Miljö | Fokusområde  
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FN:s mål för hållbar utveckling

Mål 7 Hållbar energi för alla
  7.3 Fördubbla ökningen av 

energieffektivitet

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt
  8.4 Förbättra resurseffek-

tiviteten 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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2018 byggde Sveafastigheter färdigt Sveriges första 
flerbostadshus uppfört som ett plusenergihus - kvarteret 
Neptun i Västerås. Huset producerar mer el än vad det 
gör av med. Fem år har gått sedan det uppfördes – vilka 
är lärdomarna?

Sveafastigheters fastighetschef, Per Wallgård, står mellan 
två av kvarteret Neptuns huskroppar. En vintervind från 
intilliggande Mälaren biter i kinderna. Det ena husets 
gröna fasad blänker i eftermiddagssolen.

– Det är ett väldigt lyckat projekt det här, säger han och 
tittar upp mot fasaden. Det var ett av Sveafastigheters 
tidiga projekt och man kan säga att det var det som satte 
oss på kartan.

Kvarteret Neptun finns i nya Kajstaden vid Öster Mälar-
strand i Västerås och omfattar cirka 7 000 kvm uthyr-
ningsbar yta om 121 lägenheter fördelade på tre huskrop-
par. Husen är fulla av modern teknik för att skapa och 
återvinna så mycket energi som möjligt. Taken täcks av 1 
282 kvadratmeter högeffektiva solceller och genom ett 
internt elnät får hyresgästerna tillgång till den närprodu-
cerade elen. Huset är uppvärmt genom en kombination 
av bergvärmepump och golvvärme. Ventilationsluf-

ten har ett återvinningsaggregat med 90 procents 
verkningsgrad samtidigt som det är förvärmning och 
förkylning i friskluftsintaget från separat borrhål i berget. 
Ett 3eflow-system tar bort energiförlusterna i varmvatten-
cirkulationen. 

Den mest uppenbara faktorn i en utvärdering av Neptun 
idag är elprisernas utveckling. När huset byggdes beräk-
nades återbetalningen för investeringen i solpaneler och 
bergvärme vara tolv år men med dagens elpriser är den 
uppskattningen nästan halverad till sju år.

– Det är ju så klart en stor vinst, säger Per Wallgård.

Neptuns 742 solpaneler producerar 250 000 kwh el per 
år. Vilket är mer än vad huset gör av med. Överskottselen 
som produceras i de stun-
der då mer el genereras 
av husets solceller än vad 
som går åt i byggnaden 
säljs till elleverantör och 
hjälper till att hålla nere 
Sveafastigheters kostna-
der för huset.

Neptun 
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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. Riktlinjerna kring mutor och 
korruption är inkluderade i uppförandekoden för både anställda och leveran-
törer. Inga fall relaterade till mutor eller korruption har anmälts till Sveafastig-
heters visselblåsarfunktion under 2022. Läs mer om visselblåsarfunktionen i 
rapportens inledning. 

KPI Mutor och korruption
•  GRI 205-2: Kommunikation och utbildning kring antikorruption
 - Under 2022 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 2022.

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 6-8

102-3 Huvudkontorets lokalisering Smedjegatan 2C, Nacka

102-4 Verksamhetsländer Sverige

102-5 Ägarstruktur och bolagsform Sid 7

102-6 Marknader där bolaget är verksamt Sid 8

102-7 Bolagets storlek Sid 7
102-8 Information om arbetsstyrkan 32 heltidsanställda,  

5 inhyrda

102-9 Leverantörskedja Sid 8 och 64

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 29, 31, 32, 37, 39, 47

102-13 Medlemskap i organisationer SGBC, Rågsveds fastig-
hetsägarförening, Jordbro 
i samverkan, HS30. 
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 9

102-18 Styrningstruktur Sid 7

102-40 Intressentgrupper Sid 16

102-41 Kollektivavtal Sid 48

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

102-43 Metod för intressentdialog Sid 16-17

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

Sid 16-17

Sveafastigheters GRI-redovisning
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GRI Standard UPPLYSNINGAR  
INFORMATION /  
SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR / 
AVGRÄNSNINGAR

Allmänna upplysningar

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 16

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

102-49 Förändringar i rapporteringsomfattning eller 
avgränsningar 

Sid 54

102-50 Redovisningsperiod 1 jan 2022 - 31 dec 2022

102-51 Tidpunkt för senaste redovisningen 2022-03-15

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 68-70

102-56 Policy för extern granskning n/a

Väsentliga fokusområden

SOCIALT VÄRDESKAPANDE

MÅNGFALD OCH JÄMLIKA LIVSCHANSER    

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 38

103-2 Policy och styrning Sid 38-39

103-3 Granskningsförfarande Sid 38-39

GRI 405: Jämlikhet och 
mångfald

405-1 GRI 405-1: Mångfald inom styrelse,  
ledning och anställda

Sid 39

GRI 406: Diskriminering 406-1 Diskrimineringsincidenter och vidtagna åtgärder Sid 39

TRYGGHET OCH GEMENSKAP

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 40

103-2 Policy och styrning Sid 40-43

103-3 Granskningsförfarande Sid 40-43

HEM FÖR FLER

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 44

103-2 Policy och styrning Sid 44-45

103-3 Granskningsförfarande Sid 45

HÅLLBAR LIVSSTIL

Egen indikator KPI locka till rörelse sid 46

ARBETSMILJÖ OCH ARBETSVILLKOR

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 48

103-2 Policy och styrning Sid 48

103-3 Granskningsförfarande Sid 48, 51

GRI 403: Arbets-
relaterade skador

403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och  
incidentutredning,

Sid 51

403-9 Arbetsrelaterade skador Sid 51

GRI 403: Hälsa och 
säkerhet 2018.

403-6 Främjande av arbetstagares hälsa sid 48

GRI 404: Träning och 
utbildning 2016

404-3 GRI 404-3 Andel anställda som får regelbunden 
utvärdering av sin prestation och karriärsutveckling

sid 48

 



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 54

103-2 Policy och styrning Sid 54

103-3 Granskningsförfarande Sid 32-33

GRI 305: Utsläpp till luft 305-1 Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp Sid 54

305-2 Indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp från 
energianvändning

Sid 55

305-3 Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp Sid 57-59

305-4 Intensitetsmått för växthusgasutsläpp Sid 57-59

HÅLLBARA MATERIAL        

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 61

103-2 Policy och styrning Sid 61

103-3 Granskningsförfarande Sid 61

BYGGAVFALL

GRI 3: Väsentliga  
områden 2021

3-3 Hantering av väsentliga aspekter Sid 62

GRI 306: Avfall 2020 306-1 Avfallsgenerering och betydande avfallsrelaterade 
konsekvenser

Sid 62

306-2 Hantering av betydande avfallsrelaterade  
konsekvenser

Sid 62

306-3 Genrerat avfall Sid 62

306-5 Bortskaffat avfall Sid 62

HÅLLBARA LEVERANTÖRER    

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 64

103-2 Policy och styrning Sid 64

103-3 Granskningsförfarande Sid 64

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

Sid 64

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

Sid 64

ENERGIEFFEKTIVITET 

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 65

103-2 Policy och styrning Sid 65

103-3 Granskningsförfarande Sid 65

GRI 302: Energi 302-1 Energianvändning inom organisationen Sid 65

302-3 Intensitetsmått för energianvändning Sid 65

EKONOMI

MUTOR OCH KORRUPTION

GRI 103: Styrning av 
fokusområden 2016

103-1 Förklaring till området och omfattning Sid 67

103-2 Policy och styrning Sid 67

103-3 Granskningsförfarande Sid 67

GRI 205: Antikorruption 205-2 Kommunikation och utbildning kring antikorruption Sid 67

205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder Sid 67
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