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Det finns bara en riktning – framåt!
När vi gick in i 2020 var det med glädjen att 
vi äntligen återhämtat oss från nedgången i 
bostadsmarknaden under 2017–2018. Sedan 
kom Coronapandemin och året började skakigt 
med en stilla stående marknad i mars och april. 

Trots det så har vi haft ett av våra bästa år 
någonsin. Bostads- och fastighetsmarknaden 
har varit starkare än vad många av oss trodde. 
Fastighetsvärdet på våra förvaltningsfastigheter 
ökade och vi sålde mer bostäder än någonsin, 
totalt 968 bostäder. 

Vi har inte sänkt takten under året utan vi har 
startat flera nya bostadsprojekt med både 
bostadsrätter, hyresrätter och småhus. Det är 
ett bevis på att vårt breda erbjudande och att 
vi finns på flera marknader gör att vi kan vara 
stabila och fatta långsiktiga beslut även när 
marknaden gungar. 

Trots pandemin har vi inte heller tappat takten 
utan har fortsatt utveckla våra produkter och 
trappat upp hållbarhetsarbetet.

SNABB OMSTÄLLNING
Jag är väldigt stolt över alla medarbetares 
hårda arbete och starka engagemang! Vi har 
alla försökt göra det bästa av situationen och 
bidragit till Ikano Bostads fantastiska resultat. 
När ingenting är som vanligt fortsätter vi leva 
våra värderingar och håller verksamheten igång. 

2020 var ett händelserikt år. Samtidigt 
som Corona pandemin gjorde att vi fick 
ställa om verksamheten, gjorde vi vårt 
bästa år någonsin. Vi tog många viktiga 
och modiga beslut för att fortsätta vara 
ett av branschens mest konkurrens
kraftiga och lång siktiga företag.

När pandemin kom var vi snabba att ställa om 
hela verksamheten. Alla medarbetare som 
kunnat har arbetat hemifrån och vi har genomfört 
flera ändringar i rutinerna för att säkerställa 
en säker arbetsplats framförallt för alla med -
arbetare som arbetar på byggarbetsplatser och 
ute i fastighetsbeståndet. På kort tid digitalise-
rade vi även hela bostadsresan för bostads-
rättskunder och hyresgäster och kan nu bland 
annat erbjuda digitala visningar och möten till 
alla kunder som önskar. 

MODIGA BESLUT FÖR KLIMATET
2020 blev året då vi satte riktningen för vårt 
klimat- och miljöarbete: Vi ska arbeta för att vara 
klimatneutrala till år 2030. Det här är en viktig 
fråga för hela Ikanogruppen som under 2021 
kommer att arbeta fram en gemensam riktning 
för hela Ikano. Det är ett modigt och tufft mål och 
det kommer att vara en av de största utmaning-
arna vi har de kommande åren. Men det är ett 
mål som vi måste ta oss an – det är framåt som 
gäller för hela Ikano och för oss på Ikano Bostad.

Under året tog vi flera viktiga steg mot vårt mål. 
Vi tog bland annat fram vår egen färdplan  
med delmål och nyckeltal för hur vi ska nå målet 
om klimat neutralitet till 2030. Från och med 
andra halvan av 2020 ska även alla kommande 
projekt Svanenmärkas och under året fick vi vår 
grund licens från Miljömärkning Sverige vilket  
gör detta möjligt.

ROBERT JAANISTE, VD 

VIKTEN AV ATT DELA MED SIG
En viktig del i vår verksamhet är vårt sociala  
håll barhetsarbete. Ikano Akademin har varit 
igång som vanligt och trots omständigheterna 
har vi fått ut flera unga vuxna i arbete under året. 

Vi har även varit med och startat upp projektet 
Ungas väg till arbete med Rädda Barnen, IKEA, 
Ikano Bank och Skånetrafiken i Malmö som är  
inspirerat av vårt arbetssätt med Ikano Akademin 
i Stockholm och Västerås. Det är bara genom 
att dela med sig av kunskap och erfaren  het med 
varandra som vi kan skapa långsiktig förändring. 

TA VARA PÅ MÖJLIGHETERNA 
Coronapandemin har gett oss alla en möjlighet att 
stanna upp och se över vad vi kan förändra och 
göra annorlunda. Förändringar som i nuläget är 
nödvändiga men som i förlängningen kan skynda 
på vår omställning till att bli ett mer hållbart företag. 
Även om vi längtar efter att återgå till vardagen 
efter pandemin så ska vi samtidigt ta vara på 
möjligheterna som har uppstått så som distans-
arbete, minskad klimatpåverkan av uteblivna 
tjänsteresor och en bättre balans mellan arbete 
och fritid, inte minst för att bli ett hållbart företag. 
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Året i korthet

2020 sålde vi fler bostäder än 
någonsin, totalt 968 bostäder. 

Under året beslutade vi att alla  
nya bostäder ska Svanenmärkas.

Under 2020 satte vi riktningen för vårt klimat och miljö
arbete. Vårt mål är att bli klimatneutrala till år 2030.

Vi startade projektet Ungas väg till arbete tillsammans med 
Rädda Barnen, Ikano Bank, IKEA och Skånetrafiken i Malmö.

Under 2020 var det tre år sedan vi drog igång snickar 
lärlingsprogrammet Hentverkarna. 10 av 16 snickar
lärlingar jobbar kvar och är snart färdiga snickare. 
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Hållbarhet är en resa

Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka  
20 procent av Sveriges totala utsläpp av växt-
husgaser. Vi vet att så som vi utvecklar, bygger 
och förvaltar bostäder idag inte är hållbart i 
längden. Samtidigt är bostadsbristen fortsatt stor 
och vi måste fortsätta att bygga bostäder som 
fler har råd med.

Att arbeta med hållbarhet och på schyssta villkor 
ligger i våra värderingar. Det handlar om att 
göra saker långsiktigt, ta ansvar för och minska 
vår negativa påverkan, bidra positivt där vi kan 
och samtidigt bidra till Agenda 2030 och de 
globala utvecklingsmålen.

Vi har kommit en bit på vägen, men har fort-
farande en lång resa framför oss för att bli ett 
helt hållbart företag. Under året har vi tagit fram 
en plan och nu handlar det om att genomföra 
den. Vi har inte alla svar och förutsättningarna 
kommer med stor sannolikhet att ändra sig längs 
vägen. Men det finns bara en väg att gå och  
det är framåt!

HÄLSOSAM OCH HÅLLBAR VARDAG
För många är hemmet mer än bara bostaden, 
det är hela bostadsområdet. Vi måste arbeta 
mer med att utgå från människan som ska bo 
i området och skapa förutsättningar för en 
hälsosam och hållbar vardag.

En blandning av upplåtelseformer, närservice, 
vårdboende, skolor och förskolor och kommer-
siella lokaler skapar liv och rörelse under dygnets 
alla timmar. Det är en viktig förutsättning för att 
skapa trygghet och trivsel i ett bostadsområde 
och som förenklar vardagen när allt som behövs 
finns i närområdet. 

Det handlar om att erbjuda bra och prisvärda 
boendealternativ, att främja olika sorters eko -
systemtjänster och skapa miljöer som minskar 
stress. Dessutom ger det ökat välmående, bidrar 
till bättre luft och klimat, ger renare vatten och 
binder växthusgaser. 

I utvecklingen av ett bostadsområde finns det 
många möjligheter att skapa förutsättningar 
för möten i vardagen. Det kan vara allt från 

gemensamhetslokaler i bottenplan, till att utforma 
innergården med plats för vila, lek och umgänge 
eller en digital boendeplattform. Det gäller att ta 
vara på alla möjligheter och sänka tröskeln för 
möten i vardagen.

CIRKULÄR OCH KLIMATNEUTRAL
Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Idag 
lever vi som om vi hade mer än ett jordklot och det 
är något som vi nu börjar se konsekvenserna av. 
Det är hög tid att göra något åt det. 

Vi arbetar för att vara klimatneutrala till år 2030. 
Vi vet att den teknik vi har idag inte räcker till för 
att lösa klimatkrisen, men vi har ändå en tro på att 
vi är på väg dit. Allt fler i vår bransch börjar få upp 
klimatfrågan på agendan och vi behöver arbeta 
ännu mer tillsammans för att hitta nya lösningar.

På Ikano Bostad har vi identifierat våra största 
påverkansområden: energi, material, trans-
porter och avfall. Genom att hitta nya vägar 
för att minska vår klimatpåverkan genom hela 
vår värde  kedja arbetar vi för att på sikt ha en 
klimatneutral verksamhet. 

SCHYSST OCH INKLUDERANDE 
Vi satsar långsiktigt på våra bostadsområden 
och en viktig del av vår dagliga verksamhet är 
vårt sociala hållbarhetsarbete. 

Vi vill vara en god samhällsaktör som skapar 
förutsättningar för inkluderande bostads-
områden där vi vänder utanförskap till innan-
förskap. Vår metod bygger på engagemang, 
att arbeta tillsammans med lokalt näringsliv, 
kommunen och lokala föreningar samt att alltid 
utgå från lokala förutsättningar.

Hela värdekedjan ska genomsyras av affärs-
mässighet på schyssta villkor, inte minst när det 
kommer till inköp och motverkande av korruption 
och svart arbetskraft. 

Våra drivna och engagerade medarbetare 
är det som för Ikano Bostad framåt. Alla med -
arbetare ska känna att de har ett hållbart 
arbetsliv och vi arbetar för en företagskultur  
som präglas av jämställdhet och mångfald. 

Framför dig har du vår hållbarhetsredovisning för 2020. Här kan du läsa mer om vår verksamhet och hur 
vi arbetar för att bli ett mer hållbart företag som tar ansvar för vår påverkan på människan och planeten.

HÄLSOSAM OCH  
HÅLLBAR VARDAG

CIRKULÄR OCH 
KLIMATNEUTRAL

SCHYSST OCH  
INKLUDERANDE
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”Hållbarhet är en resa. Vi kan inte  
 vänta på en stor lösning, utan vi måste 
 ta många små, beslutsamma steg.”

 Peter, Jonas och Mathias Kamprad 
 – ägare av Ikano Group
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Ikano Bostad är en långsiktig och engagerad bostads utvecklare och fastighetsägare. 
Vi har lång erfarenhet av att bygga kvadratsmarta, funktionella och hållbara bostäder. 
Genom att både utveckla och bygga hyresrätter, bostadsrätter, småhus och vårdboenden 
och äga och förvalta hyresrätter och vårdboende kan vi erbjuda bostäder för fler.

Det trygga bostadsbolaget

VISION 
Att skapa möjligheter 
för en bättre vardag.

AFFÄRSIDÉ 
Vi erbjuder kvadratsmarta, funktionella, hållbara och 
prisvärda bostäder för människor i livets alla faser.

UPPDRAG 
Att förenkla livet för de många människorna 
så att de kan fokusera på att leva.
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Vi finns på platser där Sverige växer och i 
Köpenhamnsregionen. Vårt breda erbjudande 
gör oss till en stabil aktör som kan fatta långsik-
tiga beslut. Dessutom skapar det förutsättningar 
för att ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen 
och skapa bra boendemiljöer för människor i 
livets alla faser. Vi har lång erfarenhet av att 
bygga bostäder som fler har råd med och tycker 
det är viktigt att arbeta tillsammans för att skapa 
trygga och trivsamma bostadsområden.
 
VI BRYR OSS OM VÅRA BOSTADSOMRÅDEN
För oss är det viktigt att arbeta utifrån områdets 
förutsättningar och att bidra till en långsiktigt 
hållbar stadsdelsutveckling. Vi har en hög lokal 
närvaro, ett ambitiöst miljö- och klimatarbete och 
ett stort socialt engagemang. Att hitta lösningar 
som förenklar vardagen för de många människorna 
är det som driver oss framåt.

Trygghet  
som känns

KVADRATSMART OCH PRISVÄRT
Vi vill att så många som möjligt ska kunna bo  
bra. Därför bygger vi kvadratsmarta bostäder 
som ger ett prisvärt, trivsamt och hållbart hem. 
I vår strävan att bygga bostäder för fler har 
vi bland annat utvecklat lägenheter med ett 
flexibelt extrarum för dem som bara behöver 
ytan ibland. Genom att lyssna på våra kunder 
och deras behov arbetar vi hela tiden för att 
förbättra och hitta nya lösningar.

STARTADE AV GRUNDAREN TILL IKEA
Våra rötter finns i Småland där vi startades av 
grundaren till IKEA. För oss är det viktigt att hålla 
vad vi lovar och att vi lever efter våra värderingar. 
På det sättet uppfyller vi vårt löfte att agera på 
schyssta villkor. Vi vill arbeta tillsammans med 
kunder och hyresgäster, kommuner och andra 
aktörer i branschen. Då blir det också som bäst.

IKANO BOSTAD I SIFFROR 2019 2020 

Fastighetsvärde 17,5 mdkr 18,8 mdkr

Sålda bostäder 784 968

Omsättning 3,3 mdkr 3,6 mdkr

Hyresrätter i förvaltning 5 818 5 912

Uthyrningsgrad 99,3 % 99,4 %

Antal vårdlägenheter i förvaltning 293 367 

Antal bostäder i produktion 1 234 1 516

Antal byggrätter 9 950 9 970

Antal produktionsstartade bostäder 683 808
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Sunt förnuft 
och enkelhet

Arbeta 
tillsammans

Våga gå  
vår egen väg

På  
schyssta  

villkor

Våra värderingar och vårt löfte

Sunt förnuft och enkelhet 
Att stå med båda fötterna på jorden 
hjälper oss att se nya möjligheter men 
också att vi vågar avbryta aktiviteter 
som inte har någon framtid. Sunt 
förnuft innebär en praktisk inställning 
och en kostnadsmedvetenhet. 

VÅRA VÄRDERINGAR

VÅRT LÖFTE

Arbeta tillsammans 
Alla har kunskap, erfarenhet och 
goda idéer som vi kan dra lärdom av. 
Att göra misstag måste vara tillåtet 
så länge vi lär oss av dem och gör 
vårt bästa för att rätta till dem. 

Våra värderingar baseras på sunt förnuft, enkelhet, att arbeta tillsammans och att våga gå vår egen väg. 
Värderingarna understödjer i sin tur vårt löfte: på schyssta villkor. Genom att leva våra värderingar vill vi 
vara det värderingsstyrda företaget som sticker ut på bostadsmarknaden.

Våga gå vår egen väg 
Med friheten att utmana etablerade 
mönster vill vi bidra till nya och 
bättre lösningar. Vi söker nya och 
hållbara sätt att lösa de problem 
som vi alla stöter på i vardagen. 

På schyssta villkor 
Vi ska vara en god samhällsaktör och leva upp till vårt löfte: På schyssta villkor. Det betyder att det ska finnas en 
rättvis balans mellan parterna och att vi ska vara öppna och tydliga i vårt sätt att göra affärer. Det handlar om att 
vara tillgänglig och pålitlig, att leverera det som utlovats och att göra det i rätt tid. 
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Här finns vi
Västerås

Göteborg

Öresund

Köpenhamn

Uppsala

Stockholm

Hyresrätter i förvaltning
5 912 lägenheter

Projekt i produktion
1 516 bostäder

Vårdboende i förvaltning
6 vårdboenden

Kommande projekt
9 970 byggrätter

Våra kontor
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Urval av projekt och fastigheter

SKÖNDAL, STOCKHOLM

I Sköndal färdigställde vi under året 52 hyresrätter, 
74 vård lägenheter och ett kontor, allt i samma 
kvarter. Vårdfastigheten kommer certifieras enligt 
Miljöbyggnad Silver. 

BATALJONEN, VÄSTERÅS

I Västerås äger och förvaltar vi cirka 1 650 
lägenheter. Under 2021 kommer vi att påbörja 
renoveringen av 324 lägenheter som alla är 
byggda på 1960-talet. 

TELESTADEN, STOCKHOLM

Med 2 000 blivande hem är Telestaden i Farsta  
ett av södra Stockholms största bostadsprojekt. 
Tillsammans med Rikshem kommer vi att skapa en 
levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, 
närservice, förskolor och skola. Området är 
planerat att stå klart till 2029. 

KONGAHÄLLA, KUNGÄLV

2015 tecknade vi en avsiktsförklaring med Kungälvs 
kommun om att bygga 500 bostäder och bidra till 
kommunens sociala hållbarhetsarbete. Hälften av 
bostäderna kommer att bli hyresrätter. Tio procent 
av dem kommer hyras ut som sociala kontrakt.

VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ

I Västra Hamnen bygger vi 700 bostäder fördelat 
på fyra kvarter som alla ska miljöcertifieras 
enligt BREEAM-SE. Redan idag är 330 bostäder 
certifierade. Vårt andra kvarter var det första 
att registreras i den uppdaterade versionen av 
BREEAM-SE och certifierades under året.

HANINGE, STOCKHOLM

I Haninge kommuns nya stadsdel Vega bygger vi 
450 bostäder. 185 bostäder är redan klara och 
inflyttade under 2020 varav 76 är inredda med 
flyttbara eluttag och en ljusknapp som gör det möjligt 
att släcka alla lampor samtidigt. Sex lägenheter har 
en rörlig vägg som snabbt skapar ett extra rum. 

HAGSÄTRA, STOCKHOLM

Vi har funnits i Hagsätra sedan 2005. Här äger 
och förvaltar vi 1 700 bostäder. Nu fortsätter vi 
utvecklingen av Hagsätra och planerar för 280  
nya bostäder och utveckling av Hagsätra centrum 
med preliminär start 2023. 

ÅRSTAHUSEN, STOCKHOLM

I Årstahusen omvandlar vi ett tidigare industriområde 
till ett nytt bostadsområden med fokus på gemenskap. 
Vi kommer att bygga cirka 1 000 bostäder, både 
bostadsrätter och hyresrätter, fördelat på fem 
kvarter. Det första kvarteret är färdigställt och 
inflyttat. Hela området beräknas stå klart 2029.

ELINEGÅRD, MALMÖ

I Elinegård i Malmö bygger vi 1 800 bostäder. Det 
blir både bostadsrätter, hyresrätter och småhus. 
Andra etappen ägs av Ikano Bostad och kommer 
att utvecklas enligt Citylab Actions process för 
hållbar stadsdelsutveckling.

SKEPPSKAJEN, UPPSALA

I utvecklingen av Skeppskajen samarbetar vi med 
Besqab. Med sin industrikaraktär och närheten 
till Fyrisån kommer det fem hektar stora området 
att bli en levande stadsdel. Tillsammans planerar 
vi att bygga cirka 900 bostäder med planerat 
färdigställande 2032. 
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Hållbarhet i alla led
Under 2020 har vi arbetat fram en tydligare riktning för vart vi är på väg och hur vi 
ska styra arbetet framåt. För att lyckas måste hela verksamheten arbeta tillsammans. 

TILLSAMMANS I ALLA LED
För att kunna ställa om till ett mer hållbart 
företag måste vi arbeta med hållbarhets-
frågorna inom hela bolaget och alla måste 
bidra inom ramen för sin roll. Genom årliga 
verksamhetsplaner och mål tas hållbarhets-
arbetet vidare ut i hela organisa tionen. Sedan 
2020 har alla medarbetare på Ikano Bostad  
ett individuellt klimatmål som sätts i samband 
med utvecklingssamtalet för att ta vara på 
kraften av att arbeta tillsammans. 

HÄLSOSAM OCH  
HÅLLBAR VARDAG

CIRKULÄR OCH  
KLIMATNEUTRAL

SCHYSST OCH  
INKLUDERANDE

Hållbarhet måste vara en del i allt vi gör för att 
vi ska fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt 
och långsiktigt företag. Under året integrerades 
det tidigare hållbarhetsramverket i vårt bolags-
övergripande styrkort, och mål och nyckeltal 
arbetades fram. Detta ska säkerställa att arbetet 
drivs framåt, mot rätt håll och i rätt takt. De 
långsiktiga målen ligger fast medan målen för 
de närmsta åren ses över i samband med den 
årliga verksamhetsplaneringen.

RIKTNING FRÅN IKANO GROUP
Under 2020 har Ikano Group tagit fram en 
koncerngemensam riktning för hållbarhets-
arbetet. Inom ramen för det kommer en 
hållbarhetsstrategi för 2030 att tas fram.  
Den kommer att fokusera på områdena 
Hälsosam och hållbar vardag, Cirkulär och 
klimatneutral och Schysst och inkluderande.

Ikano Bostads ledningsgrupp är ytterst ansvarig 
för hållbarhetsarbetet och beslutar om vägen 
framåt. En centralt organiserad håll barhetsstrateg 
samordnar arbetet och säkerställer att synergi-
effekter tas tillvara och att frågor som berör hela 
bolaget drivs framåt. 

Under 2021 kommer en hållbarhetskommitté med  
representanter från både styrelsen och Ikano Bostad  
att inrättas i Ikano Bostad styrelse. Hållbarhets-
kommittén kommer att ha en för  beredande och 
råd  givande roll i Ikano Bostads hållbarhetsarbete.
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 Hållbarhet i alla led  – Vår värdekedja – Så bidrar vi till Agenda 2030



 FÖRVÄRV AV MARK OCH FASTIGHETER

Vi förvärvar mark för utveckling och produktion av nya 
bostäder och vårdboenden och gör långsiktiga förvärv 
av hyresfastigheter och vårdboenden. Alla affärer ska 
ske enligt våra värderingar och på schyssta villkor. 

VÅR ORGANISATION

Ett hållbart arbetsliv för alla med  arbetare 
är viktigt för att driva verksamheten framåt. 
Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
och arbetar aktivt med utveckling, ledar-
skap och medarbetarengagemang. 

DEMONTERING OCH AVVECKLING

Ibland förvärvar vi mark med befintlig 
byggnation och mark som behöver återställas 
och saneras innan ett bostadsprojekt startar.

När hus behöver rivas eller delvis demonteras 
har vi en påverkan. För att minska vårt bygg      -
avfall och resursanvändning behöver vi 
tänka mer cirkulärt både i projektutveckling, 
produktion och förvaltning. 

ÄGA OCH FÖRVALTA HYRESFASTIGHETER OCH VÅRDBOENDEN

Vi förvärvar befintliga fastigheter som vi äger och förvaltar långsiktigt. 
Genom en hög, lokal närvaro på plats och ett aktivt socialt hållbarhets-
arbete skapar vi trygga och trivsamma bostadsområden där det ska 
vara enkelt att göra hållbara val i vardagen. 

UTVECKLING AV BOSTÄDER OCH BOSTADSOMRÅDEN

Vi utvecklar miljömärkta bostäder för fler och skapar bostads områden med 
både hyresrätter, bostadsrätter, småhus och vårdboenden. I utvecklingen tar 
vi fasta på vem som ska bo och röra sig i bostadsområdet för att skapa en 
trygg, trivsam och hållbar plats. Vi arbetat integrerat med ekosystemtjänster 
och för minskad klimatpåverkan genom hela husets livslängd. 

BYGGPRODUKTION OCH RENOVERINGAR

Vi bygger nya bostäder enligt Svanen och vårdboenden enligt Miljöbyggnad Silver och ställer höga 
krav på oss själva och våra leverantörer på en välordnad och säker byggprocess. Vi ska ha en god 
avfallshantering, hög materialåtervinningsgrad och energieffektiva byggarbetsplatser oavsett om det 
är nyproduktion eller renovering av befintliga förvaltningsfastigheter. Vi ställer krav på våra leverantörer 
och under entreprenörer avseende arbetsmiljö, sociala förhållanden, kollektivavtal och avtalsenliga löner.

Vår värdekedja 
Hållbarhet ska vara en integrerad del i värdekedjans alla delar. Vi arbetar för att på sikt 
bli cirkulära men vi har en lång väg kvar innan vi når dit. Att knyta ihop värdekedjans alla 
delar och dra nytta av våra olika kompetenser är en förutsättning för att vi ska lyckas. 
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Hållbarhet i alla led –  Vår värdekedja  – Så bidrar vi till Agenda 2030



Så bidrar vi till Agenda 2030
Vi vill bidra till utvecklingen av ett långsiktigt, hållbart samhälle. Genom att utgå från vår affär och vårt bolags
övergripande styrkort har vi identifierat de globala utvecklingsmål där vi kan bidra mest genom att ställa om 
och tänka nytt. Här visar vi hur vårt hållbarhetsarbete bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 

Hur bidrar vi? 
Integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet. Krav på  
miljö och sociala villkor vid inköp och upphandlingar. Ramavtal och 
effektiv och regional inköps organisation. Ett hållbart arbetsliv och  
aktivt likabehandlingsarbete.

Läs mer här: Schysst och inkluderande

MÅL 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
MÅL 15 – EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Hur bidrar vi? 
Svanenmärker nya bostäder och certifierar vårdboenden enligt 
Miljöbyggnad Silver. Färdplan för klimatneutralitet 2030. Individuella 
klimatmål för alla medarbetare och verksamhetsplaner för minskad 
klimatpåverkan med interna mål och nyckeltal. 

Läs mer här: Cirkulär och klimatneutral

MÅL 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 
MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Hur bidrar vi? 
Utveckling av hållbara bostadsområden som ser till både social, miljö-
mässig och ekonomisk hållbarhet och trygghet och trivsel. Inkluderande 
bostadsområden genom ett aktivt socialt hållbarhetsarbete med särskilt 
fokus på barn och unga vuxna.

Läs mer här: Hälsosam och hållbar vardag

MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET 
MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET 

Hur bidrar vi? 
Aktivt arbetsmiljöarbete med fokus på både fysisk och psykisk hälsa.  
Plan för lika behandling och aktivt arbete med rekrytering. Vi skapar 
inkluderande bostads områden och erbjuder blandade upplåtelseformer 
som möjliggör bostäder för fler. 

Läs mer här: Schysst och inkluderande
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Hållbarhet i alla led – Vår värdekedja –  Så bidrar vi till Agenda 2030 



 Hållbar områdesutveckling  – Elinegård + Citylab = sant – Kunden i centrum

Vi vill att så många som möjligt ska kunna bo bra och bo kvar i samma 
bostads områden genom hela livet. Med vår breda verksamhet kan vi 
bidra till stadsdels utvecklingen och erbjuda bostadsrätter, hyresrätter, 
småhus och vårdboende i samma bostadsområde.

För att skapa trygga stadsdelar behöver vi skapa förutsättningar för liv 
och rörelse under olika tider på dygnet. Därför samarbetar vi med andra 
aktörer för att skapa bostadsområden med relevant närservice och 
samhällsfunktioner som förskolor, skolor och arbetsplatser. 

För oss är hemmet mer än bara bostaden, det är hela 
bostadsområdet. Som bostadsutvecklare och fastighets
ägare kan vi ta ett större helhetsgrepp och skapa håll
bara stadsdelar både i tidigt skede i ut vecklingen och 
när människor flyttat in. Vi vill skapa gröna och lummiga 
stadsdelar som man längtar hem till.

Hållbar områdesutveckling
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 Hållbar områdesutveckling  – Elinegård + Citylab = sant – Kunden i centrum

EN ENKLARE VARDAG
För oss är det viktigt att arbeta utifrån områdets 
förutsättningar och bidra till en långsiktigt hållbar 
stadsdelsutveckling. I bostadsprojekten lägger 
vi stort fokus på att utgå från de boendes behov 
och vad de behöver för en enklare vardag.  
Bland annat genomför vi en workshop där vi 
sätter de boende i fokus. Resultatet tar vi med 
oss in i projektutvecklingen.

I workshopen tar vi fasta på vilka flöden och 
funktioner som behövs för att skapa förutsätt-
ningar för en enklare vardag, mötesplatser och 
utforma trygga och trivsamma bostadsområden. 
Det kan till exempel vara gemensamhetslokaler 
med plats att arbeta eller läxläsning, mobilitets-
 hus med bil- och cykelpool eller vilken närservice 
som behövs i området. 

Under året implementerade vi en digital 
boende plattform i bostadsrättsprojekten.
Boende   plattformen gör det enklare för de 
boende att komma i kontakt med varandra  
och dela på saker och tjänster. 2021 kommer  
vi att genomföra liknande pilotprojekt  
i vårt hyresrättsbestånd.

Under 2020 startade vi upp arbetet med att ta 
fram en metodik för hållbar stadsdelsutveckling 
som tar hänsyn till miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet. Det arbetet kommer att 
fortsätta under 2021. 

OMTANKE OM BOSTADSOMRÅDET
I vårt hyresrättsbestånd har vi en stark lokal 
närvaro med kontor på plats i våra större 
bostadsområden och ett aktivt trygghetsarbete. 
Det arbetet har gett gott resultat med minskad 
kriminalitet och ökad trygghet och trivsel. 

Grannar som känner varandra känner sig 
tryggare och trivs bättre i bostadsområdet.  
I vårt hyresrättsbestånd hjälper vi till att starta 
trivselgrupper och stötta med finansiering. Det 
är ett sätt att få grannar att lära känna varandra, 
främja trivseln och öka den gemensamma 
ansvarskänslan i bostadsområdet. Idag finns det 
aktiva trivselgrupper i Stockholm och Västerås. 

Vi är en huvudsamarbetspartner i BoTryggt2030 
som arbetar med att ta fram manualer för ut     -
formningen av trygga stadsdelar. Sedan 2015 

stöttar vi den ideella föreningen Huskurages 
arbete och policy för att stoppa våld i hemmet.

GRÖN DESIGNSTRATEGI 
Vår designstrategi för utformning och gestaltning 
av bostäder, hus och gårdar underlättar arbetet 
med att skapa en tydlig målbild som vi och våra 
samarbetspartners kan arbeta efter. Under 
året uppdaterades designstrategin med en 
plan för hur vi integrerar ekosystemtjänster och 
mobilitets lösningar i bostadsprojekten. 

Målet med den uppdaterade designstrategin 
är att skapa gröna och lummiga stadsdelar som 
kunder och hyresgäster längtar hem till och som 
förenklar för hållbara val i vardagen. 

Designstrategin ska säkerställa att vi arbetar 
med stödjande, försörjande, reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster efter de lokala förut-
sättningarna i utvecklingen av bostadsområden. 

Det kan till exempel vara grönska som främjar 
biologisk mångfald, mat och boplatser för 
insekter och djur eller grönska som ger skugga 

och möjlighet till lek och vila samt gör området 
trivsamt och vackert. 

Det kan också vara olika mobilitetslösningar som 
bil- och cykelpool som gör det enklare att välja 
bort bilen eller tillgängliga och bra planerade 
och skyddade cykelställ. Vi arbetar även med att  
hitta flera funktioner för dagvattenhanering och 
använda det som en resurs för till exempel bevatt-
ning eller för att skapa grönytor att vistas på. 
 
MILJÖCERTIFIERINGAR  
FÖR ETT BÄTTRE BOENDE
I våra bostäder ska det vara tryggt att bo. 
Därför bygger vi alltid med omtanke för att skapa 
bostäder som är bra för både människa och miljö. 

Under 2020 fattade vi beslut om att alla nya 
bostäder ska Svanenmärkas och vi uppnådde 
även kraven för vår Svanen-grundlicens av 
Miljömärkning Sverige. 

Vi kommer fortsätta att certifiera våra vård-
boenden enligt Miljöbyggnad Silver och utreder 
miljöcertifiering av förvaltningsprocessen av 
våra förvaltningsfastigheter.

MOBILITET I VÅRA AVSLUTADE PROJEKT 

Bilpool  63 %  (50 %)

Laddstolpar  43 %  (60 %)

Cykelpool  43 %  (23 %)

Cykelverkstad  75 %  (45 %)

EKOSYSTEMTJÄNSTER I VÅRA AVSLUTADE PROJEKT 

Grönytefaktor  41 % (33 %)

Odling  38 % (35 %)

Sedumtak  52 % (45 %)

Solceller  24 % (10 %)

Lokal omhändertagande av dagvatten (LOD)  74 % (63 %)

(Siffror inom parentes avser 2019)
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 Hälsosam och hållbar vardag 



Hållbar områdesutveckling –  Elinegård + Citylab = sant  – Kunden i centrum

”Här skapar vi ett skönare,
 grönare Elinegård”

Vid kanten av Limhamns Kalkbrott börjar 
Malmös nya stadsdel Elinegård att ta form. 
Elinegård kommer utvecklas i tre etapper. 
Etapp nummer två ägs helt av Ikano Bostad 
som kommer att utveckla etappen efter ett 
ambitiöst hållbarhetsprogram. 

– Ambitionerna i hållbarhetsprogrammet och 
för Elinegårds fortsatta utveckling är höga. I 
utvecklingen av Elinegårds andra etapp har vi 
valt att följa Citylabs process för hållbar stads-
delsutveckling. Vi är den första privata aktören 
i Sverige att certifiera ett hållbarhetsprogram 
enligt Citylab, berättar Sven Olsson, projekt-
utvecklare för Elinegård. 

Hållbarhetsprogrammet har tagits fram parallellt 
med detaljplanen för området som antogs under 
2020 och ska bidra till att skapa ett grönskande 
och levande område. Målen och aktiviteterna ska 
underlätta arbetet med att bevara och främja den 
biologiska mångfalden, minska klimat  påverkan 
och skapa goda möjligheter till gemenskap och 
möten i vardagen för de boende. 

 – Vi hoppas kunna skapa en grönskande 
stadsdel att längta hem till och det kommer 
bli bra möjligheter till gemenskap och möten i 
vardagen. Vi kommer att ta vara på områdets 
historia och rika växt- och naturliv, det kommer 
även att synas på fasader och gårdar, säger 
Lovisa Sjöstedt, biträdande projektledare. 

Mitt i området kommer ett mobilitetshus att 
byggas. Där kommer det att finnas bil- och cykel-
pool, cykelverkstad och större delen av områdets 
parkeringsplatser. I mobilitetshuset kommer det 
även att finnas lokaler som kan användas av 
områdets invånare för till exempel arbetsplatser, 
för läxläsning eller hobbyverksamhet. 

– Genom att samla mycket av parkeringen i 
mobi  litetshuset kommer Elinegård att bli ett lugnt 
och tryggt område där cykel- och gångtrafiken får 
större utrymme än bilarna, avslutar Sven Olsson. 

Byggnationen av andra etappen är planerad 
att påbörjas under 2022. Totalt ska det byggas 
800 bostäder fördelat på tio kvarter. 

Elinegård +  
Citylab = sant

Citylab – ett certifieringssystem från Sweden Green Building Council för att skapa hållbara stadsdelar.
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Vi vill veta hur våra kunder trivs i  
bostäderna som vi bygger och förvaltar. 
Det är en viktig del i vårt insikts och för 
bättringsarbete. Varje år mäter vi därför 
NöjdKundIndex (NKI) bland bostads
rättskunder och hyresgäster som flyttat  
in i en nyproducerad bostad samt Service
index hos alla våra hyresgäster. 

Trots att 2020 var ett utmanade år på flera sätt 
på grund av Coronapandemin har vi haft vårt 
bästa Serviceindex någonsin för vår hyresrätts-
förvaltning på 80,8. Vi hade även bra resultat 
för vårdboende på 80 och för kontor där vi fick 
86. Efter varje Serviceindex-mätning tar vi fram 
handlingsplaner utifrån resultatet för att bli en 
ännu bättre hyresvärd.

Vi har en lokal närvaro med kontor på plats i 
våra större bostadsområden och är måna om  
att ha en god kontakt med hyresgästerna. 
Genom en daglig dialog vid till exempel service-
besök eller ett hej på gården får vi veta vad som 
fungerar och vad som inte gör det. 

Inför större renoveringar, som till exempel stam-
byten eller en förtätning i bostadsområdet och 
som påverkar hyresgästernas vardag, bjuder vi 
in hyresgästerna till dialog i tidigt skede. På det 
sättet har de möjlighet att vara med och påverka 
redan från början. 

HEMBESÖK EFTER INFLYTTNING
Vi fick även ett bra resultat i årets NKI-under-
sökning bland våra kunder som flyttat till en 
bostadsrätt eller nyproducerad hyresrätt. 
Resultatet för 2020 landade på NKI 77 och  
vi nådde målet på NKI 74 med god marginal. 

Sex månader efter att bostadsrättskunderna 
flyttat in gör vi hembesök hos ett representativt 
urval av våra kunder. Det är något vi inte 
kunnat genomföra under 2020 på grund av 
Coronapandemin. Istället har vi gjort ett par 
kundintervjuer på telefon. Under hembesöken 
ställer vi frågor om vad de tycker om sin bostad, 
vad de är nöjda med och vad som kan bli bättre. 
Många av insikterna tar vi sedan med oss vidare 
i produktutvecklingen av våra bostäder. 

Kunden i centrum

36 % av tillfrågade bostadsrättskunder svarade på NKIundersökningen.
54 % av Ikano Bostads hyresgäster svarade kundundersökningen.

MÅL KUNDNÖJDHET 

Nöjdkundindex Mål 2020  Resultat 2020
 
Nya bostäder (Prognoscentret) 74 77 (71)
 
Hyresrätter (AktivBo serviceindex) 81 80,8 (80,7)
 

Vårdboende (Fastighetsbarometern) 80 80 (72)

Kontor (Fastighetsbarometern) 85 86 (86)

Hållbar områdesutveckling – Elinegård + Citylab = sant –  Kunden i centrum 

(Siffror inom parentes avser 2019)
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 Klimatneutral verksamhet till år 2030  – Vår färdplan 2030 – Nu bygger vi enligt Svanen

Klimatneutral 
verksamhet till 
år 2030
Att minska vår påverkan på klimatet och ställa om verksamheten är en av våra viktigaste 
frågor. Vår ambition är att hela Ikano Bostads verksamhet ska vara klimatneutral till år 2030.
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KLIMATBERÄKNINGAR SOM STYRMEDEL
Under året har vi tagit fram klimatkalkyler för 
byggskedet. I det fortsatta arbetet kommer vi 
att ta fram klimatkalkyler för samtliga skeden 
i värdekedjan, ta fram nya rutiner och öka 
kunskapsnivån internt. Alla bostadsprojekt ska  
ha en klimatkalkyl och det kommer att bli en del  
i projektstyrningen under 2021. 

Under 2020 började vi se över vår produkt-
plattform VSAB (Vårt Sätt Att Bygga) för att se 
vilka delar vi behöver ställa om för att bli klimat-
neutrala till 2030. Fokus under året har legat 
på att se över vilka material vi använder för att 
minska klimatpåverkan, energi effektivisering 

Att hela Ikano Bostads verksamhet ska vara klimat-
neutral år 2030 är ett modigt och utmanande mål. 
För att lyckas med detta har vi som första milstolpe 
att halvera vår klimatpåverkan till år 2025. 
 
Vi har identifierat energi, material, transporter  
och avfall som våra största påverkansområden på 
klimatet. Under 2020 har vi fastställt vårt nuläge 
och tagit fram en struktur för vad vi behöver göra 
för att nå vårt mål till 2030. Vi gjorde även våra 
första beräkningar på klimatbelastningen från 
våra flerbostadshus och småhus för att få en bild 
av vilken påverkan vi faktiskt har. 

 Klimatneutral verksamhet till år 2030  – Vår färdplan 2030 – Nu bygger vi enligt Svanen

och minskad energiförbrukning. Det är ett 
arbete som kommer att fortsätta under 2021. 

Under 2021 kommer vi att ta fram en första 
klimatkalkyl för ett av våra renoveringsprojekt. 
Det gör vi för att lära oss mer och för att på sikt 
använda klimatkalkyler i alla renoveringsprojekt 
för att minska vår klimatpåverkan. Redan idag 
följer vi regelbundet upp mätetal för koldioxid-
utsläppen från förvaltningsfastigheterna.

VIKTEN AV ATT ARBETA TILLSAMMANS
En styrka i vår verksamhet är att vi kan dela 
kunskap och erfarenheter mellan utvecklings-, 
bygg- och förvaltningsskedet för att hitta nya 

vägar framåt och påskynda omställningen.  
Men vi behöver också samarbeta i branschen  
för att lösa klimatutmaningarna. 

Vi är anslutna till LFM30 (Lokal Färdplan Malmö) 
som är en aktörsdriven färdplan i Malmö med 
mål att branschen ska vara klimatneutral till 
2030. Genom att vi är anslutna till LFM30 har 
vi kunnat öka takten på vårt klimatarbete. Att 
vi är igång med klimatkalkyler är mycket tack 
vare att det inom ramen för LFM30 tagits fram 
en klimatberäkningsmetodik för byggskedet för 
flerbostadshus och småhus.

2020
Totalt 12 328 ton CO2e

127
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267
300

272

8 276

2019
Totalt 16 122 ton CO2e

4128
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10 150

Ton koldioxidekvivalenter (CO2e)

Bränsle – resor i tjänsten (Scope 3)

Vatten (Scope 3)

Bränsle – maskiner och fordon (Scope 1)

El (Scope 2)

Uppvärmning olja (Scope 1)

Uppvärmning fjärrvärme (Scope 2)

Betong (Scope 3, schablonvärde)
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Utsläpp antal kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

KLIMATUTSLÄPP

Tabellen visar det totala klimatutsläppet till följd av Ikano Bostads verksamhet.  
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MARK OCH BEFINTLIGA  FASTIGHETER
Vi förvärvar mark och fastigheter  i befintligt 
skick, ibland förorenad mark och odugliga 
fastigheter som behöver rivas. Vi sanerar  
och  utvecklar hållbara bostadsområden.

Under 2020 tog vi fram vår egen färdplan för klimatneutralitet. Färdplanen är en del av 
vår övergripande styrning och kommer att ses över varje år för att säkerställa att vi har 
rätt aktiviteter på plats för att nå vår ambition. Färdplanen utgår från vår värdekedja 
och omfattar alla skeden i vår verksamhet. Resultatet följs regelbundet upp.

VÅRA BOSTÄDER
Vi utvecklar och bygger 
hållbara, miljö märkta bostäder. 
Vi förvaltar  våra hyresrätter och 
vårdboenden hållbart över tid.

PRODUCENTER OCH  LEVERANTÖRER
Vi påverkar våra leverantörer  
genom att ställa krav på hållbara 
material och tjänster.

VÅRA KUNDER
Vi förenklar för våra kunder att 
leva hållbart, genom till exempel 
avfallssortering, snålspolande 
kranar och mobilitetslösningar.

MATERIAL TRANSPORTER AVFALL

ENERGI

Vår färdplan 2030

IKANO BOSTADS MILJÖARBETE

IKANO BOSTADS AVGRÄNSNING FÖR KLIMATNEUTRALITET

I vår färdplan fokuserar vi på de utsläpp där vi har en direkt påverkan, 
även om kunder och leverantörer förstås också är en viktig del av vårt 
hållbarhetsarbete. Illustrationen visar avgränsningen för de delar av 
verksamheten som ingår i vår färdplan att bli klimatneutrala. 
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MISSAT AVFALLSMÅL
Under 2020 började vi sätta upp mål och 
aktiviteter för att minska mängden avfall och 
öka sorteringsgraden i hela verksamheten. 
I början av året satte vi målet om att minska 
klimatpåverkan från avfall markant genom att 
minska mängden avfall och öka sorteringsgraden 
i alla delar av verksamheten. Det lyckades vi inte 
riktigt med. Däremot lärde vi oss mycket under 
året och nu vet vi mer om vad vi behöver göra 
kommande år för att nå målet. 

KLIMATKALKYLER SOM HJÄLP  
FÖR MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 
Varje projekt är unikt och därför behöver de 
åtgärder och lösningar vi gör anpassas efter 
varje bostadsprojekt. I klimatkalkylerna kommer 
vi att räkna på utsläpp från material, transporter, 
avfall och energi för att hitta den lösning som  
har lägst klimatpåverkan. 

Under 2021 kommer vi att ta fram rutiner för 
att utreda och utvärdera material med lägre 
klimatpåverkan. Projektens klimat kalkyler kommer 
att vara en hjälp i det arbetet. 

Under 2020 tog vi fram interna gränsvärden för 
klimatpåverkan från våra nya bostäder. Idag 
släpper vi ut (snittvärde) 360 kg CO2e/BTA.  
För att nå vårt målvärde till 2030 behöver vi 
minska med 14,4 kg CO2e/BTA varje år. Värdena 
kan komma att ändras längre fram. 

FOKUS PÅ FOSSILFRI, FÖRNYELSEBAR ENERGI
Energifrågan har vi arbetat med länge. Målet är 
att ha en klimatneutral energianvändning genom 
förnyelsebara fossilfria energikällor, energi-
effektivisering och egen produktion av energi.

Sedan arbetet startade 2014 har vi minskat 
klimatavtrycket från våra förvaltningsfastigheter 
med 70 procent. Energibesparingsarbetet sker 
löpande och under 2020 startade vi upp två 
stora energibesparingsprojekt: Ett geoenergi-
projekt och ett projekt att gå över från olje         - 
eldad uppvärmning till fjärrvärme i vår sista 
oljeeldade fastighet. 

Alla våra byggarbetsplatser, kontor och förvalt-
ningsfastigheter ska ha gröna elavtal under 2021. 
Redan idag har våra förvaltningsfastigheter och 
kontor gröna elavtal. 

BÄTTRE PLANERADE TRANSPORTER
Transporter till och från våra byggarbetsplatser 
är något som vi hittills har kravställt enligt de 
krav som finns uppsatta i respektive kommun. 

Här finns det mycket miljövinster att göra och 
vi arbetar för att alla våra transporter ska vara 
klimatneutrala till 2030. Vi behöver bli bättre på 
att planera och effektivisera transporterna och 
kommer att börja med att kartlägga alla trans-
porter och börja mäta deras klimatpåverkan. 

Idag följer vi upp transporter i tjänsten som till 
exempel tjänstebilar och transporterna vi gör 
i vår fastighetsförvaltning. Under 2021 kommer 
vi att uppdatera tjänstebilpolicyn och se över 
möjligheten att erbjuda förmånscyklar och utöka 
tjänstecykelpoolen på vårt kontor i Malmö.  
Vi planerar även att se över resepolicyn.

ANDEL FOSSILFRI ENERGI

Byggström, bränsle, el och värme/varmvatten som köpts in.

ENERGIANVÄNDNING

Inköpt energi omfattar värme, varmvatten, fastighetsel, byggström, bränsle för transporter och maskiner.

AVFALLSHANTERING PRODUKTION

I siffrorna för 2020 ingår ett bostadsprojekt med intern produktion. 
Under 2020 avslutades ytterligare två projekt men dessa kommer 
att samrapporteras med andra projekt 2021.(Siffror inom parentes avser 2019)
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Nu bygger vi enligt Svanen
2020 tog vi beslutet att alla Ikano Bostads 
nya bostads projekt ska Svanenmärkas. 
Under året fick vi vår grund licens från 
Miljö märkning Sverige och redan i augusti 
sattes arbetet igång med att projektera  
för det första projektet som ska byggas  
enligt Svanen.

Första ut är Brf Gnistra i Haninge kommuns nya 
stads  del Vega. Bygglovet var redan på plats när 
Hari Bajgoric och Katarina Tibell, projektledare och 
biträdande projektledare för Brf Gnistra bestämde 
att projektet skulle byggas enligt Svanen. 

– Vi hade redan fått bygglovet när Ikano Bostad 
fick sin grundlicens och vi kunde inte ändra 
projektets förutsättningar, men vi lyckades ändå 
klara kraven. I kommande projekt kommer vi ta 
med kraven från början när vi skissar på ett hus, 
berättar Katarina. 

Både Katarina och Hari menar också att Svanen-
märkningen inte har varit något hinder i arbetet 
även om det inledningsvis har krävt mer tid. 

– Projektet har krävt extra omtanke eftersom vi 
har behövt säkerställa att alla beslut funkar med 
Svanens krav. Alla material som vi bygger med 

ska vara Svanenlistade och får inte innehålla 
några giftiga kemikalier. Våra projektörer har till 
exempel behövt lista alla produkter de använder 
så att vi kan verifiera dem mot godkända 
produkter i Svanens Husproduktportal. Eftersom 
det är ett pilotprojekt så har vi nya rutiner och 
det har givetvis medfört att saker har tagit lite 
längre tid, säger Hari. 
 
Svanenmärkningen innebär att alla Ikano Bostads 
kommande bostadsprojekt kommer att granskas 
av Miljömärkning Sverige för att säkerställa att 
bostäderna är byggda med omtanke om miljön 
och människors hälsa. Svanenmärkningen ställer 
bland annat krav på låg energianvändning, höga 
miljö- och hälsokrav i material- och produktval 
och en god inomhusmiljö. 

Att bygga enligt Svanen behöver dock inte bli 
mer kostsamt. Det tillkommer en kostnad för 
certifieringen och vissa material är dyrare men 
Katarina och Hari har snarare blivit förvånade 
över hur liten skillnad det är. I vissa fall har det till 
och med visat sig att Svanenlistade material är 
billigare än andra alternativ.  

– Ibland har vi upptäckt att vi sparar in när 
vi uppnår Svanens krav. Till exempel så hade 
arkitekten valt sibirisk lärk för skärmväggar  

på uteplatser, men eftersom detta trä inte  
är godkänt enligt Svanen valdes hyvlad furu  
som är något billigare men har liknande egen-
skaper, säger Katarina. 

I december 2022 är det planerat för att  
de första kunderna ska flytta in i sina nya 
lägenheter. Totalt kommer det att byggas  
115 bostadsrätter. 

– Jag känner mig väldigt stolt, både för att jag 
har varit med att genomfört pilotprojektet och för 
att vi gör en viktig insats för miljön, säger Hari. 

– Det har varit väldigt kul, man har fått tänka 
till och det är motiverande att till exempel 
bidra till ett mer hållbart skogsbruk genom att 
välja Svanenmärkta utemöbler till innergården, 
fortsätter Katarina. 
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”Att bygga enligt Svanen 
 kräver extra omtanke”
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Som aktör i bygg och fastighetsbranschen har vi ett stort ansvar att säkerställa 
att inköpen sker på ett hållbart sätt. Alla inköp ska göras med respekt för våra 
värderingar, följa tillämpliga lagar och regler och alltid ske på schyssta villkor.  
Genom att ställa krav i våra inköp påverkar vi även våra entreprenörer och 
leverantörers omställning till att bli mer hållbara.

Hållbara inköp
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Varje år gör vi stora inköp till nyproduktions- och 
renoveringsprojekt. Under 2020 beslutade vi att 
alla kommande bostadsprojekt ska Svanenmärkas. 

PÅ SCHYSSTA VILLKOR
Risken för svart arbetskraft och korruption i 
leverantörs ledet är några av de största riskerna 
i bygg- och fastighetsbranschen. Inom vår bygg-
produktion arbetar vi mycket med att säkerställa 
att vi endast anlitar seriösa företag som i sin tur 
anlitar underentreprenörer som tar samma ansvar. 
Vi följer regelbundet upp våra leverantörer och 
underentreprenörer och utbildar alla medarbetare 
på byggproduktion i risker och varningssignaler 
för svart arbetskraft och korruption.

För att minimera risken för korruption och svart 
arbetskraft ställer vi krav i alla våra upphandlingar 
att följa våra policys och vår uppförandekod. Alla 
leverantörer och underentreprenörer måste skriva 
under vår uppförandekod. Bland annat ställer 
vi krav och följer upp på ekonomisk stabilitet, 
kollektiv avtal och att de följer svenska lagar och 
regler för till exempel arbetsmiljö och lönesättning. 
Under 2020 tecknade vi sju nya ramavtal och 
förlängde sexton befintliga ramavtal. 

Vi har en inköpsprocess som ska följas av alla 
som gör inköp oavsett roll i organisationen. 

Inköps processen är baserad på vår övergripande 
inköpspolicy och på Ikano Groups gemensamma 
Fraud Prevention Measures Policy.

NY INKÖPSORGANISATION 
Vi har en centraliserad och självständig inköps-
avdelning på byggproduktionssidan som förvaltar 
avtal och ramavtal och som följer upp att våra 
krav på miljö, sociala förhållanden och mänskliga 
rättigheter följs. Under 2020 såg vi över inköps-
organisationen. Vi tillsatte nya roller med kategori-
ansvar och även distriktsinköpare för respektive 
marknad. Det har hjälpt till att effektivisera arbetet 
och säkerställa att en hållbar och säker inköps-
process följs genom hela byggprojektet. 

ENDAST BEHÖRIGA PÅ  
VÅRA BYGGARBETSPLATSER
Under 2020 hade vi fortsatt fokus på att säker-
ställa att endast behöriga personer befinner sig 
på byggarbetsplatserna. Vi har fortsatt arbetet 
med att stärka våra rutiner för hur vi kontrollerar 
leverantörer och underentreprenörer. 

Alla som rör sig på byggarbetsplatserna ska  
vara godkända av Ikano Bostad innan de börjar 
jobba på byggena. Enbart personer som kan 
uppvisa ett giltigt ID06 och som tillhör ett godkänt 
företag släpps in.

Varje år köper vi in varor och tjänster för cirka  
3,4 (2,4) mdkr från cirka 2 400 (2 600) leverantörer. 
De 50 största står för 68 procent av inköpsvolymen.
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Vi satsar långsiktigt på våra bostadsområden med ett stort socialt engagemang på plats. 
Målet är att öka innanförskapet långsiktigt och få dem som idag står utanför samhället att 
känna gemenskap, delaktighet och engagemang för området.

SOCIALT HÅLLBARHETSARBETE GER TRYGGA BOSTADSOMRÅDEN
Vår metod för socialt hållbarhetsarbete bygger på engagemang, att arbeta tillsammans med 
lokalt näringsliv, kommunen och lokala föreningar och att alltid utgå från lokala förutsättningar. 
På det sättet når vi ut till fler, ökar chanserna till innanförskap i samhället och skapar trygga och 
inkluderande bostadsområden. 

PÅVERKAN FRÅN CORONAPANDEMIN
När samhället befinner sig i en ovanlig  
situation som under Coronapandemin är det 
viktigt att fortsätta skapa möjligheter för en 
meningsfull fritid och sysselsättning för barn  
och unga. Att ha en plats att gå till efter skolan 
är ett stöd i vardagen för många barn och det 
bidrar till att skapa gemenskap och trygghet  
i bostadsområdet. 

Under 2020 arbetade vi mycket med att hitta  
nya vägar för att hålla igång arbetet och erbjuda 
barnen i våra bostadsområden i Hagsätra och 
Rågsved en plats att vara på efter skolan. Tyvärr 
behövde vi stänga vår fritidsgård i Rågsved 
under en period, men öppnade snart upp den 
igen men med aktiviteter utomhus. 

Även Ikano Akademin i Hagsätra och Västerås 
har fortsatt som vanligt och flera av årets 
deltagare har redan fått arbete. 

God samhällsaktör
En viktig del av vår dagliga verksamhet är vårt sociala hållbarhetsarbete. Vi vill vara 
en god samhällsaktör som skapar förutsättningar för inkluderande bostadsområden.

Ett levande lokalsamhälle är viktigt för ett tryggt 
och trivsamt bostadsområde. I början av Corona  -
pandemin var vi därför tidigt ute med att föra 
en dialog med våra lokalhyresgäster och erbjöd 
de som drabbats av inkomstbortfall en tillfällig 
hyresrabatt under andra kvartalet 2020. 

TILLSAMMANS SKAPAR VI INNANFÖRSKAP
För oss är det viktigt att dela med oss av vår 
kunskap och erfarenhet till andra aktörer så  
att fler kan bidra till arbetet att öka innan för-
skapet. Under 2020 påbörjades Rädda Barnen-
projektet ”Ungas väg till arbete” i Malmö som har  
Ikano Akademin som inspiration. ”Ungas väg till 
arbete” är ett samarbete mellan Rädda Barnen, 
Ikano Bostad, Ikano Bank, IKEA och Skånetrafiken.

Ikano Akademin har funnits sedan 2014 och 
riktar sig till unga vuxna som har hamnat utanför 
utbildning och arbetsmarknad. Deltagarna får 
en tidsbegränsad anställning för att jobba med 
fastighetsskötsel och trädgårdsarbete, sedan är 
målet att de ska hitta jobb eller studera.

LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR ENGAGEMANG ARBETA TILLSAMMANS

METODIK SOCIAL HÅLLBARHET

.

Hållbara inköp –  God samhällsaktör  – Ikano Akademin = verktyg för framtiden – Ett hållbart arbetsliv
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Samarbetet med Rädda Barnen, IKEA,  
Ikano Bank och Skånetrafiken i Malmö.

I Rågsved finns vår fritidsgård som är öppen 
efter skolan för barn som bor i våra fastigheter.

20 unga vuxna har gått i Ikano Akademin under 2020. 
Sedan starten har 72 fått jobb eller börjat studera.

60 elever i Stockholm och Västerås har fått hjälp med läxorna 
genom Ikano Bostads samarbete med stiftelsen Läxhjälpen.

0,5 procent av våra hyresrätter gick 
till personer med sociala förturer.

25 ungdomar sommarjobbade i våra 
bostadsområden i Stockholm och Västerås.

Aktiva trivsel 
grupper i Stockholm.

Hållbara inköp –  God samhällsaktör  – Ikano Akademin = verktyg för framtiden – Ett hållbart arbetsliv
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Ikano Akademin =
verktyg för framtiden

”Ikano Akademin hjälpte 
 Johan komma tillbaka på banan” 

Sedan starten 2014 har Ikano Akademin gett över 75 unga vuxna som står 
utanför arbetsmarknad och studier verktyg att ta ansvar för sin egen framtid. 
En av dem är Johan. 

Johans uppväxt präglades mycket av att båda hans  
föräldrar diagnostiserades med cancer när Johan var liten. 
Redan i nioårsåldern var Johan känd hos Socialmyndigheten. 
När han var elva började han dricka alkohol, röka cannabis 
och begå mindre brott. Med tiden blev brotten allt grövre. 

 – ”Varför kommer du hem med polisen varje kväll?”  
Jag kommer ihåg att min mamma frågade mig det när  
jag var ungefär 15 år, berättar Johan, och fortsätter: 

 – Jag var väldigt stökig, våldsam och destruktiv och åkte  
in och ut från olika behandlingshem. Men när jag fyllde  
24 år insåg jag att den här vägen inte var den bästa och 
bestämde mig för att söka hjälp. 

När han var 26 år började Johan arbetsträna hos  
Ikano Akademin i Hagsätra. Starten var lite svajig och  
med hög frånvaro. Men han växte snabbt in i gruppen  
och ville börja jobba ännu mer. 

– Vi fick bromsa honom lite i början för vi ville inte  
att det skulle blir för mycket på en gång, berättar 
Anders Wahlqvist, projektledare social hållbarhet,  
och fortsätter: 

 – Johan har gjort en otrolig resa och det största 
arbetet har han gjort själv. En bättre kille än Johan  
är svårt att hitta och hans arbetskapacitet och moral 
är på topp. Han är en grym arbetskamrat som stöttar 
de nya i gruppen. En kille man egentligen vill behålla 
men då bromsar vi tyvärr möjligheten för andra. 

Snart är Johan redo att lämna Ikano Akademin och  
har fått jobb som börjar till våren. 

–  Idag bor jag i en Ikanolägenhet i Snösätra här i 
Stockholm. Jag har avslutat min projekt anställning  
hos Ikano Akademin och ska börja jobba hos en 
trädgårdsentreprenör till våren, avslutar Johan. 
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<30 år

 
30–50 år

 
>50 år

 
Kvinnor

 
Män

Samtliga anställda 200101 70 233 128 170 263

Antal som börjat 14 24 11 22 27

Antal som slutat 10 31 8 19 30

Personalomsättning 13,8 % 9,9 % 7 % 11,3 % 10,3 %

Total personalomsättning 11,4 % (14,2 %)

PERSONALOMSÄTTNING

2020 var ett utmaningarnas år på många sätt. 
Corona pandemin tvingade oss att ställa om stora 
delar av vår verksamhet och hitta nya vägar framåt. 
Samtidigt som många kunnat arbeta hemifrån togs 
det fram nya rutiner och delades upp i arbetslag på 
byggarbetsplatser och i vårt fastighetsbestånd för 
en så säker arbetsplats som möjligt. 

Men vår förändrade tillvaro har lärt oss väldigt 
mycket. Vi har tagit stora steg på vår digitaliserings-
resa och kommer att ta med oss vårt förändrade sätt 
att arbeta in i vårt hållbarhetsarbete. 

VÅRA VÄRDERINGAR
Vår företagskultur grundar sig i våra värderingar 
och att leva upp till vårt löfte på schyssta villkor. I 
rekryteringen och introduktionen av alla nya med -
arbetare arbetar vi mycket med våra värderingar. 

Bland annat har vi tagit fram ett värderingsspel som 
består av olika situationer som kan uppstå i den dagliga 
verksamheten. 2021 kommer värderingsspelet för att täcka 
in hela medarbetarens resa – från att man börjar till att 
man slutar – men också för att bättre hänga ihop med  
vårt arbete för mångfald och likabehandling. 

ATT LEDA MED HJÄRTA OCH HJÄRNA
Alla medarbetare ska känna att de utvecklas hos. Under 
2020 hade samtliga medarbetare utvecklingssamtal. 

Under året påbörjades arbetet med vårt ledarskaps-
program ”Att leda med hjärta och hjärna”. Ledarskaps-
programmet består av tre delar: att leda sig själv, leda 
andra och leda affären. Alla medarbetare ska gå en eller 
flera delar av ledarskapsprogrammet beroende på vilken 
tjänst man har. Under 2021 kommer vi att rulla ut den  
första delen att leda sig själv till samtliga medarbetare.

Ett hållbart arbetsliv
Ikano Bostads viktigaste framgångsfaktor är våra engagerade medarbetare. Tillsammans skapar vi 
vår modiga och inkluderande företagskultur med mycket hjärta. Vi vägleds av våra värderingar och att 
skapa möjligheter för en bättre vardag för de många människorna. 

(Siffror inom parentes avser 2019)
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30–50 år
233 (251)

LÖPANDE MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR
Trots att Coronapandemin har ställt stora krav på ledarskapet  
hos alla chefer när flera medarbetare arbetar på distans, hade  
vi vårt bästa resultat i medarbetarundersökningen med fokus  
på ledarskap och engagemang.

Undersökningen genomfördes första gången i mars 2020 via  
verktyget &frankly som baseras på helt andra skalor än den 
tidigare medarbetarundersökningen Voice. 2020 blir därför en 
omstart i att genomföra våra löpande medarbetarundersökningar. 
I november 2020 skickades undersökningen ut på nytt. Vi hade  
mål för 2020 på 74 för Engagerade Medarbetarindex (EMI) och 
74 för Ledarskapsindex (LI). Medarbetarengagemanget ökade 
från 72 i mars 2020 till 79 i november 2020 och Ledarskapsindex 
landade på 81 jämfört med 78 i mars 2020.

FÖRSTA ÅRET MED INDIVIDUELLA KLIMATMÅL
2020 var första året som alla medarbetare på Ikano Bostad  
fick individuella klimatmål i samband med utvecklingssamtalet.  
De individuella klimatmålen är ett sätt att ta vara på kraften i  
att arbeta tillsammans för att bli klimatneutrala till 2030. 

Vi har påbörjat arbetet med strategisk kompetensförsörjning för 
att titta på vilka utbildningar som behöver tas fram eller roller som 
behöver rekryteras för att säkerställa att vi har rätt kompetens 
framåt. De åtgärder som identifierades under 2020 kommer vi 
att arbeta vidare med under 2021. För att kunna möta framtidens 
hållbarhetsutmaningar behöver vi öka kompetensen internt inom 
hållbarhet, främst när det gäller klimatet.

NY PLAN FÖR LIKABEHANDLING
Ett aktivt mångfalds- och likabehandlingsarbete är en viktig nyckel 
till framgång. Det breddar inte bara vår rekryteringsbas utan är 
också något som vi vet bidrar till ökad lönsamhet och tillväxt. För oss 
handlar det om att ta vara på olika synsätt och erfarenheter. Vi ska 
ha en välkommande företagskultur som är öppen och nyfiken för alla 
olikheter oavsett vilka dem är. Det ger också oss som företag ökad 
kompetens och kreativitet. 

Inom ramen för vårt värderingsarbete djupdyker vi i våra värde-
ringar och utmanar beteenden och bygg- och fastighetsbranschens 
normer. Under 2020 tog vi fram en ny likabehandlingsplan som ska 
gälla för 2021–2023. Alla aktiviteter i handlingsplanen kommer att 
följas upp regelbundet. 

ÅLDERSFÖRDELNING MEDARBETARE

>50 år
128 (102)

 
2019

 
2020

Totalt antal anställda 428 433

Heltid 411 419

Varav kvinnor 150 157

Varav män 261 262

Deltid 17 14

Varav kvinnor 15 13

Varav män 2 1

ANTAL MEDARBETARE PER 31 DECEMBER

Resultat 
2019

Resultat 
2020

Mål 
2020

Antal nyrekryterade 
kvinnliga tjänstemän 
under året

60 % 58 % 50 %

Antal kvinnliga chefer  
med personalansvar

47 % 52 % 50 %

Antal kvinnliga  
yrkes arbetare 
(snickare)

19 % 16 % 10 %

Antal medarbetare  
med utländsk bakgrund

17 % 18 % 20 %

MÅNGFALDSMÅL* 

*Brantås Bygg AB och Ikano Bolig har inte samma 
mångfaldsmål och ingår därmed inte i rapporteringen.

Mars
2020

Nov 
2020

Mål 
2020

Engagerad med -
arbetare index (EMI) 
Skala 1–100

72 78 74

eNps
Benchmark 24

35 43 Inget 
mål satt

Ledarskapsindex
Skala 1–100

79 81 74

Värderingsindex
Skala 1–100 77 77 Inget 

mål satt

RESULTAT MEDARBETARUNDERSÖKNING

<30 år
70 (75)

(Siffror inom parentes avser 2019)
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SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE  
FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV
Arbetet med att förhindra arbetsplatsolyckor  
och förebygga fysisk och psykisk ohälsa på 
jobbet pågår hela tiden. Målet är att vi inte  
ska ha några arbetsplatsolyckor.

Om en allvarlig olycka eller ett tillbud inträffar 
genomför vi alltid ett säkerhetsstopp på alla  
våra byggarbetsplatser. Vi genomför även 
säkerhetsstopp om det sker en dödsolycka i 
branschen. Vi följer alltid upp säkerhetsstoppen 
och vidtar åtgärder för att det som skett inte 
ska hända igen. Under året har vi genomfört tre 
säkerhetsstopp på våra byggarbetsplatser. 

Två av säkerhetsstoppen genomfördes på grund 
av olyckor på våra byggarbetsplatser och ett på 
grund av dödsolycka i branschen.

Att kommunicera vårt systematiska arbetsmiljö-
arbete internt är viktigt för att kunna erbjuda 
en bra arbetsmiljö till alla medarbetare. Under 
året har vi fått återkopplingen att vi inte har 
nått ut tillräckligt till alla medarbetare med hur 
vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Därför har vi under 2020 påbörjat arbetet med 
att synliggöra alla rutiner, policys och verktyg 
internt för att nå alla medarbetare. 

Vi är medlemmar i branschorganisationen Håll nollan – Samverkan för noll olyckor i 
byggbranschen. Håll nollans vision är att ingen ska skada sig ute på byggarbetsplatserna. 

Tillbud 
35 (30)

Olyckor 
47 (32)
Varav 3 allvarliga

SJUKFRÅNVARO LÅNGTID 

Ökningen i långtidssjukfrånvaron bland yrkesarbetare 
jämfört med föregående år är en effekt av covid-19. 

Inklusive underentreprenörer och Brantås Bygg AB.

OLYCKOR OCH TILLBUD 2020 

Tjänstemän

Yrkesarbetare

2019 2020

10%

8%

1,9 %

1 %

5,7 %

9,1 %

6%

4%

2%

0%

(Siffror inom parentes avser 2019)
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KUNDER OCH HYRESGÄSTER

MEDARBETARE OCH POTENTIELLA MEDARBETARE

LEVERANTÖRER

KOMMUNER OCH FASTIGHETSÄGARE

ÄGARE OCH STYRELSE

• Planprocessen
• Projektering
• Workshop inför projektstart
• Metodik för stadsdelsutveckling

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Kompetensutveckling
• Ikano Group Code of conduct
• Rese- och bilpolicy 
• Plan för likabehandling
• Pension, försäkring och andra förmåner 
• Individuella klimatmål

• Inköpspolicy
• Inköpsprocess
• Kravställning 
• Uppföljning

• I projektutvecklingen 
• Dagligt arbete i fastighetsbeståndet

• Strategisk utveckling
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Kompetensutveckling
• Våra värderingar och Ikano Group Code of conduct

• Intressentdialog inför hållbarhetsrapportering
• Kundundersökningar
• Kundmöten
• Hembesök
• Daglig dialog vid serviceanmälningar och  

under bostadsresan

• Intressentdialog inför hållbarhetsrapportering
• Medarbetareundersökningar
• Utvecklingssamtal
• Rekryteringsprocessen 
• Traineeprogram
• Arbetsmarknadsmässor

• Intressentdialog inför hållbarhetsrapportering
• Avtalsmöten
• Uppstartsmöten inför projekt
• Utvecklingsprojekt

• Intressentdialog inför hållbarhetsrapportering
• Projektmöten
• Personliga möten
• Löpande kommunikation 

• Intressentdialog inför hållbarhetsrapportering
• Personliga möten
• Styrelsemöten
• Löpande dialog

• Trygghet
• Fina grönområden
• Enkelt att göra miljöbra val i vardagen
• Bra kommunikationer
• Mobilitetstjänster
• Enkelt att sop- och källsortera

• Klimatpåverkan
• Avfallshantering
• Materialåtervinning
• Sund företagskultur och värderingar
• Jämställdhet och mångfald
• Friskvård
• Kompetensutveckling

• Socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan
• Resurseffektivitet
• Farliga ämnen
• Avfallshantering
• Samverkan

• Social hållbarhet
• Klimat och energi
• Biologisk mångfald
• Prisvärt boende 
• Helhetsgrepp kring stadsdelsutvecklingen

• Bolags- och produktutveckling
• Klimat- och miljöarbete
• Socialt hållbarhetsarbete 
• Förenkla för hållbara val
• Värdeskapande och riskhantering
• Affärsetik
• Arbetsmiljöarbete

Intressentdialog
Under 2020/2021 genomförde vi en ny intressentdialog. En bra och öppen dialog med våra intressenter är viktigt för oss. På det sättet  
får vi veta vad de förväntar sig av oss och vårt hållbarhetsarbete. För att komma fram till vilka frågor som är mest väsentliga för oss  
att arbeta med och rapportera på enlighet med GRI Standards genomfördes även en väsentlighetsanalys med representanter från  
Ikano Bostads ledningsgrupp. I väsentlighetsanalysen utgick vi från våra värderingar, strategi och resultatet från intressentdialogen. 

INTRESSENTGRUPP

.

.

.

.

DIALOG I URVAL EXEMPEL PÅ VIKTIGA ASPEKTER HUR VIKTIGA ASPEKTER HANTERAS
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RISKOMRÅDE

• Risk för mutor och oegentligheter kopplat till inköp  
i byggprojekt och renoveringsprojekt. 

• Risk för svart arbetskraft på byggarbetsplatser  
och renoveringsprojekt.

• Risk för obehöriga personer på byggarbetsplatser  
och renoveringsprojekt.

RISKHANTERING

• Ikano Group Code of Conduct, Ikano Group Partnership 
Policy, Ikano Group Whistleblower Policy, Ikano Group 
Fraud Prevention Measurement Policy samt Ikano Bostads 
Inköps- och upphandlingspolicy. 

• Krav på godkännande av underleverantörer och dess under  
leverantörer samt krav på att alltid uppvisa ID06 på bygg  -
arbetsplatserna. Följs upp genom regelbundna kontroller.

• Centraliserad och självständig inköpsavdelning inom 
bygg   produktion som bland annat kravställer och förvaltar 
avtal och ramavtal, kontrollerar byggprojektens inköp och 
har tillgång till system för att säkerställa att endast behöriga 
personer befinner sig på byggarbetsplatserna.

RISKOMRÅDE

• Klimatpåverkan från inköp av bland annat betong och stål.

• Klimatpåverkan från uppvärmning och el för fastigheter, 
byggarbetsplatser och kontor. 

• Ökad energianvändning i våra förvaltningsfastigheter  
som leder till ökad klimatpåverkan och ökad kostnader. 

• Risk för att farliga ämnen som finns i byggmaterial  
och produkter sprids i naturen och till människor.

 
• För stor användning av ändliga resurser eller att resurser 

används på ett oansvarigt sätt. 

RISKHANTERING

• Hållbarhetspolicy.

• Anslutna till bygg- och anläggningsbranschens färdplan  
för ett klimatneutralt och konkurrens kraftigt Sverige 2045. 

• Anslutna till Lokal Färdplan Malmö (LFM30). En aktörsdriven 
färdplan med mål att bygg- och anläggningsbranschen i 
Malmö ska vara klimatneutrala till 2030.

• Beslut om att miljöcertifiera kommande bostadsprojekt 
och vårdboenden med start 2020 samt att utreda 
miljöcertifiering av driften av befintligt hyresrättsbestånd. 

• Använder oss av SundaHus databas vid material-  
och produktval. 

• Ställer miljökrav vid upphandlingar.

RISKOMRÅDE

• Risk för olyckor, tillbud och observationer inom 
byggproduktion och förvaltning. 

• Stress och obalans i livet på grund av förändrat 
samhällsklimat som leder till att gränsen mellan arbetsliv  
och privatliv suddas ut. 

• Fysisk och psykisk ohälsa på grund av arbetsmiljö  
och arbetsvillkor. 

• Risk att vi inte utvecklas som bolag för att vi inte når  
alla målgrupper i vår rekrytering. 

• Risk för utanförskap i bostadsområden och att kunder  
och hyresgäster inte känner sig trygga.

RISKHANTERING

• Ikano Group Code of Conduct, Ikano Bostads 
Arbetsmiljöpolicy och Drog- och missbrukspolicy.

• Skyddsombud och systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
förebygga arbetsplatsolyckor.

• Uppmuntrar och genomför initiativ för hälsa och friskvård.

• Fokus på medarbetar- och ledarskapsutveckling.

• Metodik för socialt hållbarhetsarbete och process som 
säkerställer att trygghet finns med genom hela utvecklingen 
av bostadsområdet.

RISKOMRÅDE

• Risk för att brister i efterlevnad av mänskliga  
rättigheter gällande till exempel svart arbetskraft  
och arbetsförhållanden. 

• Risk för bristande kontroller av underleverantörer gör  
att mänskliga rättigheter riskerar kränkas..

• Risk för obehöriga personer på byggarbetsplatser  
och renoveringsprojekt. 

RISKHANTERING

• Ikano Group Code of Conduct, Ikano Partnership Policy, 
Ikano Group Whistleblower Policy, Ikano Bostads Inköps- 
och upphandlingspolicy, Mångfaldspolicy och Trakasserier 
och kränkande särbehandlingspolicy.

• Kravställning vid upphandling och avtal avseende till exempel 
kollektivavtal, lönesättning, arbetsmiljö och miljöhänsyn.

• Rutiner för kontroller av leverantörer och rutiner för 
inskrivning och tillträde på byggarbetsplatser. 

• Utbildning av personal inom byggproduktion i risker, 
varningssignaler och utförande av kontroller. 

• Centraliserad och självständig inköpsavdelning inom 
byggproduktion som bland annat kravställer och förvaltar 
avtal och ramavtal, kontrollerar byggprojektens inköp och 
har tillgång till system för att säkerställa att endast behöriga 
personer befinner sig på byggarbetsplatserna.

Vårt riskförebyggande arbete 
Vi är ett företag som arbetar på schyssta villkor. Att arbeta riskföre byggande 
är en viktig del i vår långsiktiga tillväxt. Våra värderingar vägleder oss och är 
vår utgångspunkt för hur vi jobbar.

MILJÖ SOCIALA FÖRHÅLLANDEN & PERSONAL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MOTVERKANDE AV KORRUPTION

.
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Styrelse och ledningsgrupp

IKANO BOSTADS STYRELSE

Övre raden: Mats Håkansson styrelseledamot, vice VD Ikano Group I Anna Kleine styrelseledamot, VD Orango  
I Lars Thorsen VD Ikano Group I Ylva Sarby Westman, styreledamot, vice VD och CFO Kungsleden.

Nedre raden: Marie Gällstad, styrelseledamot, kommunikationschef Ikano Group I Rikke Lykke, styrelseledamot, Head of 
Asset Management, Head of Corporate Integration & Regional Head of North, Central and Eastern Europe, Patrizia  
I Daniel Skoghäll, styrelsens ordförande I Ej med på bild: Inka Rask, styrelseledamot, arbetstagarrepresentant.

IKANO BOSTADS LEDNINGSGRUPP

Övre raden: Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm norr I Roger Johansson, CFO I Robert Jaaniste, VD I Eva Asu, head of IT  
I Maria Hagman, bostads utvecklingschef syd/väst I Mikael Hallengren, produktionschef.

Nedre raden: Sverker Andreasson, chef strategisk utveckling I René Brandt, MD Ikano Bolig I Josefine Wikström, bostadsutvecklingschef 
Stockholm söder I Christian Mariager, fastighetschef I Charlotte Kjellberg, kommunikationschef I Pirjo Unnerstad, head of HR.
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GRI-STANDARD BESKRIVNING SIDA KOMMENTAR/OMFATTNING

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Bolagets namn. Omslag

102-2 De viktigaste varumärkena, produkterna  
och/eller tjänsterna.

s. 8

102-3 Huvudkontorets lokalisering. GRI-index Sundbyberg

102-4 Länder där organisationen är verksam. s. 9

102-5 Ägandestruktur och bolagsform. ikanobostad.se

102-6 Marknader där bolaget är verksam. s. 11

102-7 Organisationens storlek. s. 9

102-8 Total personalstyrka uppdelad på anställnings-
form och kön.

s. 30 Ikano Bostad redovisar inte personalstyrkan  
per region.

102-9 Beskrivning av bolagets leverantörskedja s. 13

102-10
Väsentliga förändringar under redovisnings-
perioden avseende bolagets storlek, struktur, 
ägande eller leverantörskedja.

Inga väsentliga ändringar har skett under  
redo visningsperioden. 

102-11 Beskrivning av och om bolaget följer  
försiktighetsprincipen. 

s. 21–24 

102-12 Medlemskap i externa hållbarhetsinitiativ. Rågsveds Community Center Forum för hållbara 
fastigheter, LFM30, BoTryggt2030.

102-13 Engagemang i intressentföreningar  
och branschorganisationer.

Almega, Byggföretagen, Fastighetsägarna,  
Byggmästarföreningen, Byggrådet, BeBo  
(Energi    myndighetens beställargrupp för energi-
effektiva flerbostadshus), SGBC (Swedish Green 
Building Council), Mentor Bygg, Lean forum bygg, 
Fastighetsägarna Rågsved, Rädda Barnen, 
CBE-Centrum för Byggaktivitet, KTH, Centrum  
för VALLA Coach, LTU

STRATEGI

102-14 Uttalande från ledande befattningshavare om 
bolagets hållbarhetsarbete.

s. 4

ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Bolagets värderingar, principer, standarder  
och normer för uppförande. 

s. 10, 31

BOLAGSSTYRNING

102-18 Redogörelse för bolagsstyrning. s. 12

GRI-STANDARD BESKRIVNING SIDA KOMMENTAR/OMFATTNING

GRIindex
INTRESSENTDIALOG

102-40 Engagerade intressentgrupper. s. 34

102-41 Andel anställda med kollektivavtal. Samtliga Ikano Bostad-anställa har kollektivavtal.

102-42 Identifiering och urval av intressenter s. 34

102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation  
med intressenter. 

s. 34

102-44 Viktiga frågor som framkommit i dialogen  
med intressenterna. 

s. 34

INFORMATION OM REDOVISNINGEN

102-45
Enheter inkluderade i bolagets finansiella redo-
visning samt information om någon av dessa 
inte ingår i den icke-finansiella redovisningen.

s. 11 Ikano Bolig ingår inte i redovisningen av  
vår klimatpåverkan.

102-46 Process för att definiera rapportinnehåll och 
väsentliga aspekter.

s. 34

102-47 Identifierade väsentliga aspekter. s. 38

102-48
Förklaring av effekten av förändrad  
information från tidigare rapporter samt  
skälen till sådana förändringar. 

Se respektive avsnitt.

102-49 Väsentliga förändringar i omfattning och av-
gränsning jämfört med tidigare års redovisning. 

Inga väsentliga förändringar jämfört med tidigare 
års redovisning.

102-50 Redovisningsperiod. s. 6

102-51 Senast publicerade rapport. ikanobostad.se

102-52 Redovisningscykel. GRI-index Rapporten avser rapporteringsperionden  
1 januari 2020 till 31 december 2020.

102-53 Kontaktperson för redovisningen. s. 6

102-54 Tillämpningsnivå enligt GRI . s. 38

102-55 GRI-index. s. 37–38

102-56 Policy för externt bestrykande av  
redovisningen. 

s. 39
Hållbarhetsredovisningen är granskad av en  
tredjepart för att säkerställa att den uppfyller 
kraven i årsredovisningslagen.

103-1 Avgränsningar för väsentliga frågor  
inom organisationen Se respektive ramverksområde.

103-2 Upplysningar om hållbarhetsstyrning. s.12 För ämnesspecifika upplysningar om hållbarhets-
styrning se respektive ramverksområde.

103-3 Uppföljning av hållbarhetsstyrning. För ämnesspecifika upplysningar om avgränsningar 
se respektive ramverksområde.

ALLMÄNNA STANDARDUPPLYSNINGAR
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SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR

GRI-STANDARD BESKRIVNING SIDA KOMMENTAR/OMFATTNING

EKONOMISKA INDIKATORER

205-1 Andelen affärsenheter som har analyserats avseende risken  
för korruption.

s. 26–27

MILJÖINDIKATORER

301-2 Andelen använt återvunnet material. s. 23 Siffrorna inkluderar ej externa entreprenad. Under 2020 avsultades endast ett internt projekt, då övriga avslutade projekt har delat avfall med projekt avslutas 2021 och 
kommer att rapporteras då.

302-1 Energianvändningen inom organisationen. s. 21, 23
Siffrorna avser köpt energi till verksamheten för uppvärmning och varmvatten, fastighetsel, byggel och bränsle för resor och till maskiner. 
Den stora nedgången i energianvändningen beror på att 2020 var ett varmare år än 2019, en övergång till större del fossilfri el samt att fjärrvärmeleverantörerna  
har ökat andelen fossilfritt bränsle. 

302-4 Minskad energianvändning. s. 21, 23

CRE-1 Energiintensitet i byggnader. s. 21 Nyckeltalen avser energianvändningen i fastighetsbeståndet (inköpt fastighetsel och värme per uthyrningsbar yta). Fjärrvärme är normalårskorrigerad med  
SMHI:s graddagar för att kunna jämföra mellan åren. Nyckeltalet räknas fram på månadsbasis för aktuell area och summeras sedan till ett årsnyckeltal.

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1). s. 21 När det gäller inköpt bränsle har vi använt oss av emissionsfaktorer från Byggföretagens beräkningsverktyg för mätning och kartläggning av klimatutsläpp samt siffror  
från bränsleleverantörerna. Även data från Energimyndigheten samt jämförelsedata från SCB har använts. 

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2). s. 21 Avser klimatutsläpp från värme, varmvatten och elanvändning. Beräkning utifrån respektive leverantörs miljövärden.

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3). s. 21
För beräkning av klimatpåverkan används emissionsfaktorer från Byggföretagens beräkningsverktyg för mätning och kartläggning av klimatutsläpp.
Schablonvärdet för betong är uträknat utifrån mängden betong i stommen i projekt som färdigställdes 2020. Uträkningen är gjord utifrån EPD:er för det avslutade  
projektets stomme samt BM:s generiska klimatpåverkansvärden.

CRE-3 Utsläppsintensitet i byggnader. s. 21
Avser klimatutsläpp från bränsle, elanvändning och fjärrvärme i förvaltningsverksamheten per uthyrningsbar yta. Beräkningsfaktorer är från Byggföretagens  
beräkningsverktyg  och energileverantörer. Ett medelvärde räknas fram på månadsbasis för aktuell förvaltad area och summeras sedan till ett årsnyckeltal om  
fastighetsbeståndet har ändrats under året.

306-2 Avfall per typ och hanteringsmetod. s. 23

308-1 Nya leverantörer som utvärderats utifrån miljökrav. s. 26–27

SOCIALA INDIKATORER

417/CRE-8 Typ av hållbarhetsmäkningar för ny- och ombyggnationer. s. 17

401-1 Nyanställda och personalomsättning. s. 31 Redovisas inte per region. 

403-2 Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbets-
dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor.

s. 33 Inga dödsolyckor inträffade Ikano Bostads byggarbetsplatser 2019 eller 2020. 

404-3 Andelen anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation 
och karriärutveckling.

s. 38

405-1 Mångfald i styrelse och ledning och bland anställda. s. 31–32, 36 I Ikano Bostads ledningsgrupp är 0 (0) personer under 30 år, 4 (7) personer mellan 30–50 år och 8 (5) personer över 50 år.
I Ikano Bostads styrelse är 0 (0) personer under 30 år, 3 (2) mellan 30–50 år och 5 (5) över 50 år. 

413-1 Samverkan med det omgivande samhället. s. 28–29

414-1 Andelen nya leverantörer som utvärderats utifrån sociala kriterier. s. 26–27

Vi rapporterar i enlighet med GRI Standards core-nivå. Vår hållbarhets redovisning följer även kraven som ställs i årsredovisningslagens 6:e kapitel 10–14 §§. 
Hållbarhetsredovisningen följer GRI Standards redovisningsprinciper för innehåll och kvalitet och utgår från vår senaste intressentdialog och väsentlighetsanalys 
som genomfördes 2020/2021. Vårt GRI-index hittar du på ikanobostad.se/hallbarhet. Siffror i parentes avser år 2019.

Ansvarig och kontaktperson för hållbarhetsredovisningen: Stina Viktorsson, Hållbarhetsstrateg, +46(0)10 330 40 00.
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Till bolagsstämman i Ikano Bostad AB, org.nr 556289-0961.

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär 
att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.
 
Malmö den 18 maj 2021 
Deloitte AB

Maria Ekelund, Auktoriserad revisor

Grafisk formgivning: Ikano Bostad

Text: Ikano Bostad 

Foto: Magnus Grubb, Bosse Lind, 
Paulina Westerlind, Ikano Bostad

Illustration: WEC 360, Fojab

Tryckeri: Exakta Printing AB

Papper: Multi Design

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
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