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Starkt år för Ikano Bostad

Även 2021 påverkades mycket av 
coronapandemin. Trots det höll vi en hög 
takt i verksamheten, både vad gäller 
försäljning, uthyrning, affärsutveckling 
och inte minst vårt hållbarhetsarbete 
med klimatomställningen i spetsen.   

Trots pandemin var det ett fantastiskt år för 
Ikano Bostad. Jag är väldigt stolt över alla 
medarbetares stora engagemang och hårda 
arbete. Vi har alla gjort det bästa av situationen 
och tillsammans mött kundernas behov och 
efterfrågan.  

På kort tid digitaliserade vi kund- och medarbetar- 
resan med bland annat digitala visningar, möten 
och en digital on boarding-process för alla 
nya medarbetare. Digitaliseringen är en viktig 
nyckel framåt. Alla de insikter och erfarenheter 
som vi fått under pandemin tar vi nu med oss  
in i vardagen efter pandemin. 

STARK MARKNAD 
Bostads- och fastighetsmarknaden var fortsatt 
stark under 2021 och Ikano Bostad hade ett 
väldigt bra år. Efterfrågan på bostadsrätter, 
hyresrätter och småhus var fortsatt hög på 
alla våra marknader. Fastighetsvärdet på våra 
förvaltningsfastigheter ökade till 21,9 mdkr och 
totalt såldes 866 bostäder och cirka 1 100 nya 
bostäder produktionsstartade under året.  

Vår danska verksamhet gjorde en ordentlig 
tillväxtresa under året och breddade kund- 
erbjudandet till att nu även erbjuda hyresrätter.  

Framåt råder större osäkerhet, inte minst på 
grund av osäkerheten kring höjda räntor, 

ROBERT JAANISTE, VD 

påverkan från inflationen och det försämrade 
säkerhetsläget i Europa och kriget i Ukraina. 
Logistiken är redan påverkad efter pandemin 
och utbudet av trä, stål, bränsle och energi 
påverkas mycket av kriget i Ukraina. 

Det finns en oro kring ökade priser och att 
materialbristen kommer påverka tidsplanerna 
för bostadsprojekten. Vi följer detta noga och 
arbetar aktivt med att identifiera risker och 
jobbar med åtgärder för att minimera påverkan 
på projekten.  

HÖGT TEMPO I KLIMATARBETET 
För att nå målet att bli klimatneutrala till år 2030 
måste vi hålla ett högt tempo i omställningen 
och våga testa samtidigt som vi utvärderar och 
drar lärdomar. Vi har startat flera olika pilot-
projekt för att hitta de bästa lösningarna för att 
minska verksamhetens klimatpåverkan. Vi har 
bland annat sett över vilka av våra befintliga 
fastigheter som lämpar sig för solceller och 
påbörjat projekteringen av vårt första klimat- 
neutrala radhusprojekt i Elinegård i Malmö.  

EN MENINGSFULL FRITID 
Vårt sociala hållbarhetsarbete är en mycket 
viktig del av vår dagliga verksamhet. Corona- 
pandemin har påverkat verksamheten, men  
vi har försökt hitta andra vägar för att erbjuda  
en meningsfull fritid för de unga i våra bostads- 

områden. Bland annat ordnade vi med isbana 
och skridskouthyrning i Hagsätra och golfskola 
på sommarlovet.  

NÖJDA KUNDER
Vi behöll våra fina NKI-resultat för både hyres-
rätter, bostadsrätter, vårdboende och kontor 
under 2021 med höga placeringar i branschen. 
För vårt kontor Klipporna i Hyllie i Malmö vann vi 
årets Fastighetsbarometer och vi nominerades 
till årets lyft för vårt fina Serviceindex för förvalt-
ningen som ökat tre år i rad.  

Det är ett kvitto på att vi har varit lyhörda gent-
emot kundernas behov och att vårt engagemang 
för att ge alla kunder en bra upplevelse verkligen 
lönar sig.  

ENGAGEMANG OCH ENTUSIASM
Varje dag jobbar vi tillsammans med stor entu-
siasm och låter sunt förnuft och enkelhet guida 
oss i våra beslut och dagliga arbete. Det starka 
engagemanget tar vi med oss in i 2022. Med 
styrkan i vår breda verksamhet står vi stadigt 
och kan ta långsiktiga, hållbara beslut även när 
marknaden gungar.  
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Året i korthet

52 medarbetare använde sin Social day 
och volontärarbetade på mötesplatsen 
Botildenborg i Malmö.

Starkt år med 866 sålda bostäder, 1 102 
produktionsstartade bostäder och en 
uthyrningsgrad på 99,6 procent. 

Ikano Bolig breddar sitt erbjudande 
och börjar långsiktigt äga och 
förvalta hyresrätter. 

Full fart framåt - nu är vår  
ambition huggen i sten i Älmhult!

Första spadtaget för vårt andra kvarter i 
Årstahusen där vi bygger både bostadsrätter 
och hyresrätter i samma kvarter.

Det första gemensamhetshuset 
inom Nærvær-konceptet öppnade i 
Greve utanför Köpenhamn.
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Hållbarhet är en resa

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 och bidra positivt där vi 
kan samtidigt som vi bidrar 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 det 
helt hållbara företag vi vill vara. Under året har 
vi fortsatt arbeta enligt plan och vågat testa nya 
lösningar samtidigt som vi utvärderar och lär oss 
längs vägen. Vi har inte alla svar och förutsätt-
ningarna kommer med stor sannolikhet att ändra 
sig under resans gång. Men det finns bara en 
väg att gå och det är framåt!

HÄLSOSAM OCH HÅLLBAR VARDAG
För många av oss är hemmet mer än bara 
bostaden, det är hela bostadsområdet. När vi 
utvecklar och bygger nytt och äger och förvaltar 
bostadsområden utgår vi från människan som 
ska bo där och skapar förutsättningar för en 
hälsosam och hållbar vardag.

Bra och prisvärda bostäder, god närservice och 
bra funktioner, mötesplatser för lek, umgänge 
och fysisk aktivitet, mobilitetstjänster, grönska, 
främjandet av olika sorters ekosystemtjänster 
– det är bara några exempel som tillsammans 
skapar goda förutsättningar för trygga, triv-
samma och hållbara stadsdelar. I utvecklingen 
av både mindre projekt, större kvarter eller hela 
bostadsområden finns det många möjligheter 
att skapa förutsättningar för detta och samtidigt 
förenkla vardagen för våra kunder. 

CIRKULÄR OCH KLIMATNEUTRAL
Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Bygg- 
och fastighetsbranschen står för cirka 20 procent 
av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 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 fort-
sätta att bygga bostäder som fler har råd med.

På Ikano Bostad har vi identifierat energi, 
material, transporter och avfall som våra största 
påverkansområden på klimatet och de områden 

som vi kommer lägga störst kraft på framåt för 
att minska vår klimatpåverkan. 

Vårt mål är att hela verksamheten ska vara 
klimatneutral till år 2030. Allt fler i branschen 
börjar få upp klimatfrågan på agendan och vi 
behöver arbeta ännu mer tillsammans för att 
hitta nya lösningar.

SCHYSST OCH INKLUDERANDE
En viktig del i vår dagliga verksamhet är vårt 
sociala hållbarhetsarbete. Vi satsar långsiktigt 
på våra bostadsområden och vill vara en god 
samhällsaktör som skapar inkluderande bostads-
områden där utanförskap vänds till innanförskap. 
Vår metod bygger på engagemang, att arbeta 
tillsammans med lokalt näringsliv, kommunen och 
lokala föreningar samt att utgå från platsens 
förutsättningar och behov.

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

Framför dig har du vår hållbarhetsredovisning för 2021. Här kan du läsa om vår verksamhet, hur vi arbetar 
för att bli ett mer hållbart företag och hur vi tar ansvar för vår påverkan på människa och planet. 

HÄLSOSAM OCH  
HÅLLBAR VARDAG

CIRKULÄR OCH 
KLIMATNEUTRAL

SCHYSST OCH  
INKLUDERANDE

Våra engagerade medarbetare är det som 
för Ikano Bostad framåt. Alla medarbetare ska 
känna att de har ett hållbart arbetsliv och vi 
arbetar för en företagskultur som präglas av 
jämställdhet och mångfald.
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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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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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BOSTÄDER FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA
Vi har lång erfarenhet av att erbjuda bostäder 
som fler har råd med och vi känner stort 
ansvar för förvaltningen och utvecklingen av 
våra bostäder och bostadsområden. Att hitta 
lösningar som förenklar vardagen för de många 
människorna driver oss framåt. 

Vi kan ta ansvar för hela kedjan – från tidigt 
skede och utveckling till byggnation, ägande och 
förvaltning. För oss är det viktigt är att arbeta 
tillsammans med kommuner, samarbetspartners, 
våra kunder och andra aktörer i branschen. Då 
blir det också som bäst.

MED RÖTTERNA I SMÅLAND
Våra rötter finns i Småland där vi startades av 
grundaren till IKEA, Ingvar Kamprad. Vårt breda 
erbjudande, finansiella styrka och närvaro på 
flera marknader gör oss till en stabil aktör som 
kan fatta långsiktiga beslut och som står stadigt 
även när marknaden är i gungning. Ikano Bostad 
bildades 2005. Vi är en del av Ikano Group som 
bildades 1988 och som tidigare var en del av IKEA. 
Än idag ägs Ikano Group av familjen Kamprad. 

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang  
tar vi ansvar för helheten och skapar bostäder och bostadsområden för livets alla faser.  

Det trygga bostadsbolaget

IKANO BOSTAD I SIFFROR 2020 2021 

Fastighetsvärde 18,8 mdkr 21,9 mdkr

Sålda bostäder 968 866

Omsättning 3,6 mdkr 3,8 mdkr

Hyresrätter i förvaltning 5 912 5 972

Uthyrningsgrad 99,4 % 99,6 %

Antal vårdlägenheter i förvaltning 367 350 

Antal bostäder i produktion 1 516 1 724

Antal byggrätter 9 970 11 420

Antal produktionsstartade bostäder 808 1 102

Stadsdelsutveckling
Vi har lång erfarenhet av att utveckla både 
befintliga och nya stadsdelar i tidigt skede 
ända fram till inflyttning. Med hjälp av vår 
metodik för hållbar stadsdelsutveckling utgår 
vi från områdets förutsättningar för att skapa 
en långsiktigt hållbar stadsdel och goda 
förutsättningar för en enklare och hållbar 
vardag.

Fastighetsägare och förvaltare
Vi äger och förvaltar bostäder i samman-
hängande bostadsområden och satsar alltid 
långsiktigt på vårt fastighetsbestånd. För 
oss är fastighetsförvaltning ett åtagande 
som inte enbart handlar om att garantera 
en välskött inre och yttre miljö. Det handlar 
minst lika mycket om att bidra till trygghet 
och trivsel hos hyresgästerna, ha ett stort 
lokalt engagemang och vara en god 
samhällsaktör.

Trygghet  
som känns

Nya bostäder
Vi utvecklar och bygger bostadsrätter, hyres-
rätter, äganderätter och småhus. Genom 
att utgå från vår designstrategi skapar vi 
bostäder med höga krav på god gestaltning 
och vardagsfunktion samtidigt som de 
håller hög kvalitet, är kostnadseffektiva och 
långsiktigt hållbara. Det blir kvadratsmart, 
funktionellt, prisvärt och Svanenmärkt.

Vårdboende
Vi utvecklar, äger och förvaltar trygga, 
moderna och behovsanpassade vårdfast-
igheter och bostäder för äldre. Tillsammans 
med våra hyresgäster vårdoperatörerna 
skapar vi en bättre boendemiljö för de som 
kommit lite längre i livet. När vi bygger är 
det viktigt att vårdboendet blir en del av 
stadsmiljön. Vi vill göra det enkelt för nära och 
kära att träffas, samtidigt som de som jobbar 
i våra fastigheter har nära till kommunikationer.  

VÅRT ERBJUDANDE 
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Våga gå vår 
egen väg

Sunt förnuft 
och enkelhet

På 
schyssta 

villkor

Arbeta 
tillsammans

Våra värderingar och vårt löfte

Sunt förnuft och enkelhet 
Sunt förnuft och enkelhet är en del av 
vårt småländska arv och vår kultur. Det 
handlar om att vara oss själva och vara 
verklighetsförankrade. Att förstå våra 
kunders behov och hitta lösningar som 
förbättrar deras vardag.

Vi vill göra affärer på ett enkelt, jord- 
nära och samtidigt kostnadsmedvetet 
sätt. Det handlar om att få bort 
onödiga processer, att vara praktisk 
och att använda sunt förnuft för att lösa 
problem.

Färre regler och färre ord är enklare 
att förstå och följa. Policydokument och 
riktlinjer är ibland nödvändiga, men ska 
kommuniceras tydligt och ärligt.

VÅRA VÄRDERINGAR VÅRT LÖFTE

Arbeta tillsammans 
Alla som arbetar på Ikano är viktiga 
för vår framgång som företag. Våra 
olika bakgrunder och unika styrkor 
gör det möjligt att skapa dynamiska 
och högpresterande arbetsgrupper 
som arbetar tillsammans för Ikanos 
långsiktiga lönsamhet.

Vi har ett omtänksamt och 
inkluderande arbetsklimat där vi 
delar erfarenheter och kunskaper, 
kommunicerar öppet och ärligt och 
inspirerar varandra. Vi lyssnar på 
våra kunder och samarbetspartners 
för att skaffa oss kunskap, och vi tror 
att göra misstag och ta lärdom av 
dem är ett naturligt sätt att förbättra 
vår verksamhet.

Våra värderingar sunt förnuft och enkelhet, att arbeta tillsammans och att våga gå vår egen väg vägleder 
oss för att nå vårt löfte: på schyssta villkor. Genom att leva våra värderingar vill vi vara det värderings-
styrda företaget som sticker ut på bostadsmarknaden.

Vi vill skapa möjligheter för en bättre 
vardag. Det kräver att vi arbetar  
tätt tillsammans med entusiasm, 
värdesätter det dagliga arbetet  
och firar framgångarna. Det ger  
oss mod att utforska och finna  
bättre vägar tillsammans.

Våga gå vår egen väg 
Det som gör oss unika är att vi 
försöker att göra saker annorlunda. 
Inte bara för sakens skull, utan för 
att skapa enkla och meningsfulla 
lösningar som gör skillnad för 
människor.

Vi drivs av nyfikenhet och strävar 
efter att hela tiden hitta nya och 
bättre sätt att driva vår verksamhet 

och skapa mervärde för våra kunder. 
För att lyckas måste vi våga ställa 
den enkla frågan ”Varför?”

Att tänka annorlunda handlar även  
om att utmana etablerade mönster. 
Men att våga vara annorlunda 
innebär inte alltid att man skapar 
något nytt. Det kan även innebära 
att ta vara på det som redan gjorts. 
Varför uppfinna hjulet på nytt?

När vi går vår egen väg gör vi det  
för att ligga steget före, minska kost-
naderna och stärka verksamheten. 
Allt för att förbättra och förenkla 
kundernas vardag. Kort sagt, vad  
vi än gör idag kan vi göra lite bättre 
imorgon.

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
5 972 lägenheter

Bostäder i produktion
1 724 bostäder

Vårdlägenheter i förvaltning
350 vårdlägenheter

Kommande projekt
11 420 byggrätter

Våra kontor
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Urval av projekt och fastigheter

NÄSBYPARK, TÄBY

I Näsbypark i Täby planerar vi för ett nytt 
äldrecenter med både vård- och omsorgsboende 
och seniorbostäder. Under 2021 antogs den nya 
detaljplanen och vi planerar att starta produk-
tionen under första kvartalet 2023. 

BATALJONEN, VÄSTERÅS

I Västerås äger och förvaltar vi cirka 1 650 
lägenheter. Under 2021 avslutades en omfattande 
helhetsrenovering av bland annat kök, badrum,  
el, stammar, fönster och undercentral av 72 
lägenheter. Totalt ska 324 lägenheter byggda  
på 1960-talet renoveras. 

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. 

FLATÅS, GÖTEBORG

I Flatås i västra Göteborg ska vi bygga ett kvarter 
med 159 bostäder: 64 bostadsrätter och 95 hyres-
rätter som vi kommer fortsätta långsiktigt äga och 
förvalta. Detta är vårt första projekt i Göteborg. 

TVÆRHØJGÅRD, GREVE

I Greve utanför Köpenhamn bygger vi radhus 
och hyresrätter i samma bostadsområden. Totalt 
kommer vi att bygga 230 bostäder i Greve. Här 
finns också Ikano Boligs första Bydelsehus inom 
ramen för Nærvær-konceptet.

VÄSJÖN, SOLLENTUNA 

I Sollentunas nya stadsdel Väsjön förvärvade vi 
en fastighet med möjlighet att bygga 92 bostads-
rätter. Några av lägenheterna säljs med FlexRum 
som enkelt skapar ett extra rum när det behövs. Det 
kommer finnas grönskade innergård och bil- och 
cykelpool. Inflyttning planerad vintern 2023/2024.

HAGSÄTRA, STOCKHOLM

I Hagsätra äger och förvaltar vi 1 700 bostäder 
sedan 2005. 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. 
Södra etappen ägs av Ikano Bostad och kommer 
att utvecklas enligt ett hållbarhetsprogram som 
certifierats enligt Citylabs 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 kommer 
vi att bygga cirka 900 bostäder med planerat 
färdigställande 2032. 
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Hållbarhet i alla led
För att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt och långsiktigt bolag måste hållbarhet genomsyra 
hela verksamheten. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans. 

 

HÄLSOSAM OCH  
HÅLLBAR VARDAG

CIRKULÄR OCH  
KLIMATNEUTRAL

SCHYSST OCH  
INKLUDERANDE

För att ställa om till en mer hållbar verksamhet 
arbetar vi tillsammans i hela företaget. Alla 
behöver bidra inom ramen för sin roll för att 
omställningen ska bli så effektiv som möjligt. 
Genom årliga verksamhetsplaner och mål tas 
hållbarhetsarbetet vidare ut i organisationen. 
Alla medarbetare har ett individuellt klimatmål 
som sätts i samband med utvecklingssamtalet för 
att ta vara på kraften av att arbeta tillsammans.

Ikano Bostads ledningsgrupp är ytterst ansvarig
för hållbarhetsarbetet och beslutar om vägen
framåt. En centralt organiserad hållbarhets-
strateg samordnar arbetet och säkerställer att 
synergieffekter tas tillvara, att målkonflikter reds ut 
och att frågor som berör hela bolaget drivs framåt.

Under 2021 kom Ikano Bostads hållbarhets- 
kommitté på plats. Kommittén är en del av 
styrelsens arbete och består av represen-
tanter från både styrelsen och Ikano Bostad. 
Hållbarhetskommittén har en förberedande  
och rådgivande roll i Ikano Bostads hållbarhets- 
arbete.

Arbetet utgår från Ikano Groups koncernge- 
mensamma hållbarhetsstrategi med områdena
Hälsosam och hållbar vardag, Cirkulär och
klimatneutral och Schysst och inkluderande.

VÅRT SÄTT ATT ARBETA
Verksamheten vägleds utifrån övergripande  
mål, styrkort och färdplaner. Vårt ledningssystem 

VSAA (Vårt Sätt Att Arbeta) beskriver vårt 
gemensamma arbetssätt, processer och 
styrande dokument. Ledningssystemet utgår 
från kraven i ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 
14001 (miljöledning) och ISO 45001 (lednings-
system för arbetsmiljö).

Vårt övergripande mål är att vi ska ha 
branschens bästa och mest hållbara kunder-
bjudande. Genom vårt ledningssystem VSAA 
(Vårt Sätt Att Arbeta) och vår bostdsplattform 
VSAB (Vårt Sätt Att Bygga) säkerställer vi att vi 
förvaltar, utvecklar och bygger kvadratsmart, 
prisvärt, hållbart och med hög kvalitet. 

STYRANDE POLICYS OCH DOKUMENT

• Hållbarhetspolicy

• Arbetsmiljöpolicy

• Miljöpolicy

• Inköpspolicy

• Likabehandlingsplan

• Ikano Group Code of Conduct

• Ikano Partnership Policy

• Ikano Group Charity Policy

• Ikano Group Fraud Prevention 
 Measures Policy
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FÖRVÄRV AV MARK OCH FASTIGHETER
Vi förvärvar mark för utveckling och produk-
tion 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, 
ledarskap och medarbetarengagemang. 

DEMONTERING OCH AVVECKLING
Ibland förvärvar vi mark med befintlig bygg-
nation och mark som behöver återställas och 
saneras innan ett bostadsprojekt startar.

När hus behöver rivas eller delvis demon-
teras har vi en påverkan. För att minska vårt 
bygg      avfall och resursanvändning behöver 
vi bygga och renovera mer cirkulärt. 

ÄGA OCH FÖRVALTA HYRESFASTIGHETER 
OCH VÅRDBOENDEN
Vi förvärvar befintliga fastigheter och 
bygger nya hyresrätter som vi äger och 
förvaltar långsiktigt. Genom en hög, lokal 
närvaro på plats och ett aktivt socialt 
hållbarhetsarbete skapar vi trygga och triv-
samma bostadsområden där det ska vara 
enkelt att göra hållbara val i vardagen. 

UTVECKLING AV BOSTÄDER   
OCH BOSTADSOMRÅDEN
Vi utvecklar bostäder och skapar bostads- 
 områden med både hyresrätter, bostads- 
rätter, småhus och vårdboenden. I utveck-
lingen tar vi fasta på vem som ska bo och 
röra sig i bostadsområdet för att skapa en 
trygg, trivsam och hållbar plats. Vi arbetar 
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 avfallshante-
ring, hög materialåtervinningsgrad och ener-
gieffektiva 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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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 

Exempel på hur vi bidrar: 
• Integrerar hållbarhet i alla delar av vår verksamhet.
• Ställer miljömässiga och sociala villkor på leverantörer och   
 underentreprenörer. 
• Aktivt likabehandlingsarbete. 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på fysisk och psykisk hälsa.

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

Exempel på hur vi bidrar: 
• Svanenmärker alla nya bostäder och certifierar alla nya vårdboenden  
 enligt Miljöbyggnad Silver eller Guld. 
• Vår färdplan för en klimatneutral verksamhet år 2030.
• Alla medarbetare har individuella klimatmål och varje år tas verksamhets- 
 planer med interna klimatmål och nyckeltal fram för varje affärsområde  
 och stabsenhet.
• Grön designstrategi som även innehåller främjandet av ekosystemtjänster.

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

Exempel på hur vi bidrar: 
• Metodik för hållbar stadsdelsutveckling som innefattar både social,  
 miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
• Metod för socialt hållbarhetsarbete med särskilt fokus på barn  
 och unga vuxna för att skapa inkluderande och trygga stadsdelar.

MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET 
MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET 

Exempel på hur vi bidrar: 
• Plan för likabehandling och regelbunden utbildning för alla  
 medarbetare.
• Aktivt mångfaldsarbete i rekryteringen.
• Blandade upplåtelseformer och instegstrappa under sex år 
 för höjning av hyra efter renoveringar.
• Metodik för hållbar stadsdelsutveckling som även säkerställer  
 skapandet av mötesplatser för olika åldrar och förutsättningar. 
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 Hållbarbostäder och bostadsområden  – ”Hemmet är mer än bara bostaden” – Kunden i centrum

METODIK FÖR HÅLLBAR STADSDELSUTVECKLING
Att utveckla en stadsdel är en samverkansprocess mellan flera olika 
aktörer och det är viktigt att arbeta tillsammans för att skapa stadsdelar 
där människor trivs, mår bra och känner sig trygga. För att skapa en 
gemensam målbild och struktur tog vi under året fram en metodik för 
hållbar stadsdelsutveckling. Metodiken går att använda oavsett områdets 
storlek och säkerställer att området utvecklas utifrån miljömässig, social  
och ekonomisk hållbarhet på ett strukturerat sätt och att vi bidrar  
till målen i Agenda 2030.

För oss är hemmet mer än bara bostaden, det är hela 
bostadsområdet. Med vårt breda erbjudande kan vi 
både bygga mindre projekt och ta ett större helhets-
grepp och utveckla hållbara bostadsområden och 
stadsdelar.

Hållbara bostäder  
och bostadsområden 
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 Hållbarbostäder och bostadsområden  – ”Hemmet är mer än bara bostaden” – Kunden i centrum

Metodiken bygger på vår långa erfarenhet som 
fastighetsägare och bostadsutvecklare. Den 
bygger även på resultatet från innovations-
arbetet Better Living vi genomfört tillsammans 
med IKEA, arbetet med Citylab Action i Elinegård 
i Malmö och arkitekten Jan Gehls forskning och 
principer för arkitektur och stadsplanering. 

GRÖN DESIGNSTRATEGI
I utvecklingen av både befintliga och nya stads-
delar har vi alltid en unik plats och ett närområde 
att förhålla oss till. Med vår designstrategi säker-
ställer vi att vi utgår från platsens förutsättningar 
och att våra bostäder, hus och gårdar håller hög 
kvalitet, tidlös gestaltning och bra vardagsfunk-
tion samtidigt som de är kostnadseffektiva att 
bygga och förvalta. Designstrategin är en del av 
vår bostadsplattform VSAB (Vårt Sätt Att Bygga). 

Designstrategin bygger på IKEA:s designmetodik 
Demokratisk design och de fem principerna för 
form, funktion, pris, hållbarhet och kvalitet.

Ekosystemtjänster är en viktig del av design-
strategin. I varje projekt tittar vi på vilka ekosys-
temtjänster som är aktuella att stötta och stärka 

i gestaltning och planering utifrån projektets 
förutsättningar. Det kan till exempel vara att 
välja grönska som främjar den biologiska mång-
falden, skyddar mot extremväder, skapar mat 
och boplatser till insekter och djur eller som ger 
skugga och möjlighet till lek och vila samtidigt 
som det gör området trivsamt och vackert. 

ENKLARE VARDAG
I alla projekt genomför vi en workshop inför 
projektets start där vi utgår från de boendes 
behov och områdets förutsättningar. Det kan till 
exempel vara vad som behövs i form av närser-
vice, gemensamhetslokaler med plats för arbete, 
fest och övernattning eller mobilitetslösningar som 
bil- och cykelpool. Resultatet av workshopen tar 
vi med oss in i projektutvecklingen och stäms av 
under projektets gång.

MILJÖCERTIFIERADE BOSTÄDER
2020 beslutade vi att alla nyproducerade 
bostäder ska Svanenmärkas och under 
2021 startade byggnationen av de första 
Svanenmärkta projekten. Våra egenutvecklade 
vårdboenden byggs och certifieras som lägst 
enligt Miljöbyggnad Silver. Under 2021 blev vårt 

småhuskoncept en del av VSAB-plattformen 
för att säkerställa att vi arbetar systematisk 
i utvecklingen av hållbara och kvalitativa 
småhusbostäder. 

TRYGGHET OCH LOKAL NÄRVARO
Vi satsar långsiktigt på våra förvaltnings-
fastigheter och har en hög närvaro i våra 
förvaltningsområden med lokala kontor. Vi har 
ett aktivt trygghetsarbete med bland annat 
trygghetsvandringar, samverkan med lokala 
fastighetsägarföreningar och stort socialt 
hållbarhetsarbete. Arbetet har gett gott resultat 
och ökad trygghet och trivsel, något som även 
syns i våra Nöjd-Kund-undersökningar.

Vi vet att grannar som känner varandra också 
trivs bättre i sitt bostadsområde. Genom kund- 
aktiviteter i både vårt hyresrättsbestånd och 
i de nya bostadsprojekten försöker vi göra 
det enklare att lära känna sina grannar. Det 
är också ett sätt att öka tryggheten och den 
gemensamma ansvarskänslan i bostadsområdet. 
I vårt hyresrättsbestånd hjälper vi också till 
att starta upp trivselgrupper och stöttar med 
finansiering av aktiviteter. 

RENOVERINGAR 
För oss är fastighetsförvaltning ett långsiktigt 
åtagande. Genom att ta hand om våra fastigheter 
och renovera vid behov säkerställer vi en god 
och modern standard för de boende samtidigt 
som vi förlänger fastighetens livslängd. När vi 
renoverar erbjuder vi olika inredningsalternativ 
och nivåer för hur omfattande renoveringen ska 
vara, något som påverkar den totala hyreshöj-
ningen. För att underlätta för de boende har vi i 
många fastigheter valt att fasa in den nya hyran 
under sex års tid. 

GEMENSKAP
I Danmark har vi utvecklat ett eget koncept för 
hur vi skapar gemenskap som vi kallar Nærvær. 
Konceptet innebär att vi skapar ett Bydelsehus 
(Gemenskapshus) som blir en samlingsplats 
för hela området. Huset sköts av de som bor i 
området genom en styrelse som också bjuder 
in till aktiviteter och umgänge. Under året stod 
det första Bydelsehuset klart i Greve utanför 
Köpenhamn. 
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Hållbar områdesutveckling –  ”Hemmet är mer än bara bostaden”  – Kunden i centrum

Målet är att kunderna ska vilja bo kvar i 
samma stadsdel genom hela livet. För att 
uppnå det och skapa trygga och trivsamma 
stadsdelar har Ikano Bostad utvecklat en 
metodik för hållbar stadsdelsutveckling.  

– Det finns en enorm styrka i att kunna skapa en 
hållbar, tillgänglig och trivsam stadsdel för alla, 
oavsett var i livet man befinner sig, berättar Lotta 
Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsle-
dare på Ikano Bostad och fortsätter:  

– När man letar bostad är platsen oerhört viktig. 
Kan jag tänka mig att bo i det här området? Kan 
jag bo kvar här även om mina behov eller livssitu-
ation förändras? Den typen av frågor ger oss som 
bostadsföretag möjlighet att ta ett större ansvar. 
Vi kartlägger och undersöker vad stadsdelarna 
ska fyllas med för att folk ska trivas över tid. 

FEMTONMINUTERSSTADEN SOM FÖREBILD 
Elinegård i Malmö kan sägas stå modell för 
Ikano Bostads strategi i de nya stadsdelarna.  

I utvecklingen av Elinegård har Ikano Bostad 
använt Citylab, SGBC:s process för hållbar stads-
delsutveckling. Ikano Bostad är den första privata 
aktören att certifiera ett hållbarhetsprogram 
enligt Citylab. I arbetet har man tittat på allt från 
hur man bäst bidrar till Agenda 2030 till service, 
kommersiella lokaler och hur hela kvarter utformas 
med höjd på byggnader, gröna ytor och naturliga 
mötesplatser för de boende.  

– Vi vill komma bort från det klassiska där du 
bor på en plats, jobbar på en annan och handlar 
på en tredje, och mellan dessa måste du ta 
bilen. I stället försöker vi koppla ihop det med 
tanken om femtonminutersstaden, där du ska 
kunna ha gång- och cykelavstånd till det som 
behövs i vardagen, berättar Lotta Sjödin. 

TRYGGHET ÄR AVGÖRANDE 
En aktuell samhällsfråga är trygghet, något 
som också återspeglas i metoden. Trygga och 
trivsamma stadsdelar är ett av elva fokusom-
råden i stadsdelsmetodiken.  

”Hemmet är mer  
än bara bostaden” 

– Det är grundläggande, känner du dig inte 
trygg kommer du inte att trivas. Här baserar vi 
mycket av arbetet på forskning kring mötet mellan 
människor och den fysiska miljön. Hur bygg-
naderna är utformade, hur stora kvarteren är, 
om det finns liv på gatuplan, platser att mötas 
på eller om det är enkelt att hitta i området, 
påverkar hur vi beter oss.    

ELVA FOKUSOMRÅDEN

• Trygga och trivsamma stadsdelar

• Gemenskap och välmående

• Lokalt engagemang och identitet

• Klimatpåverkan

• Ekosystemstjänster

• Mobilitet

• Miljöcertifiering

• Brett erbjudande av bostäder

• Delningsekonomi

• Närservice och tjänster

• Affärsmässighet
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För oss är nöjda kunder högsta prioritet 
och vårt mål är att ha branschens bästa 
och mest hållbara kunderbjudande.  

GODA RESULTAT 2021
Trots att 2021 var ett utmanade år på grund 
av Coronapandemin lyckades vi ändå säker-
ställa en god service till våra hyresgäster och 
uppnådde vårt bästa Serviceindex någonsin. 
Vårt fina NKI-resultat gav oss även en nomine-
ring i AktivBo:s Benchmark Event 2022 i kategorin 
bästa servicelyft NKI och vi tog hem priset som 
bästa hyresvärd i årets Fastighetsbarometer 
Kontor 2021. NKI-resultat från kunder som flyttat 
in i en nyproducerad bostadsrätt eller hyresrätt 
landade på NKI 76. 

Efter varje NKI-undersökning tar vi fram hand-
lingsplaner. Vi går igenom insikterna för att bli en 
bättre hyresvärd och för att utveckla vår produkt 
efter vad kunderna efterfrågar. 

PÅ KUNDENS VILLKOR
För att bättre kunna möta kundernas behov har 
vi börjat ställa om vår kundresa till att bli mer 
digital. De personliga mötena är fortsatt viktiga, 
men de digitala tjänsterna är ett komplement till 
det personliga mötet och ger kunden en valfrihet 
i att själv välja om man vill träffas fysiskt eller 
digitalt. Målet är att göra det enklare att hitta 
sin nya bostad, göra en intresseanmälan, gå på 
visning och skriva avtal på en tid och plats som 
passar kunden. 

LYSSNA PÅ KUNDEN
Vi är måna om att ha en god kontakt med våra 
hyresgäster och har lokala kontor på plats i 
våra större förvaltningsområden. Genom daglig 
dialog vid till exempel åtgärdande av felanmäl-
ningar eller ett hej på gården får vi veta vad som 
fungerar och vad som kan bli bättre.

Inför större händelser som påverkar hyresgäs-
ternas vardag bjuder vi in till dialog i tidigt skede.  

Kunden i centrum

41 % av kunderna som 
flyttade in i en ny bostad 
och 53 % av hyresgästerna 
svarade på enkäterna. 

MÅL KUNDNÖJDHET 

Nöjd-kund-index Mål 2021  Resultat 2021
 
Nya bostäder (Prognoscentret) 78 76 (77)
 

Hyresrätter (AktivBo serviceindex) 81 82,1 (80,8)
 

Vårdboende (Fastighetsbarometern) 80 83 (80)

Kontor (Fastighetsbarometern) 85 91 (86)

Hållbar områdesutveckling – ”Hemmet är mer än bara bostaden” –  Kunden i centrum 

(Siffror inom parentes avser 2020)

Det kan till exempel vara inför större renove-
ringar, stambyten eller en förtätning av bostads-
området. På det sätter finns det möjlighet att 
vara med och påverka redan från början. 

HEMBESÖK EFTER INFLYTTNING
Sex månader efter att bostadsrättskunderna 
flyttat in gör vi hembesök hos ett representativt 

urval av våra kunder. För att alla medarbetare 
ska vara så nära kunden som möjligt har alla 
chansen att vara med på hembesök och intervjua 
kunderna. Insikterna tar vi sedan med oss in i 
produktutvecklingen av våra bostäder. På grund 
av Coronpandemin har inga hembesök kunnat 
genomföras under 2021, men kommer att plockas 
upp under 2022 igen. 
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Klimatneutral 
verksamhet till 
år 2030
Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 20 procent av Sveriges totala klimatavtryck.  
Att minska vår klimatpåverkan och ställa om till en klimatneutral verksamhet är avgörande  
för att fortsätta vara ett långsiktigt och konkurrenskraftigt företag framåt. 
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ENERGIPRESTANDA HYRESFASTIGHETER

Fjärrvärme och el, normalårskorrigerad.

SMHIs graddagar används för korrigering. Eftersom fastighetsbeståndet är 
föränderligt över tid så räknas nyckeltalet fram på månadsbasis för aktuell 
area och summeras sedan till ett årsnyckeltal. I årets rapportering redovisar 
vi i Atemp för både 2020 och 2021. Tidigare redovisade vi i BOA/LOA. 
Ikano Boligs energianvädning ingår inte i siffrorna.

flerbostadshus och 171 i CO2e/BTA ljus i våra 
småhus. Det vi inte kan undgå att släppa ut 
kompenseras genom till exempel egen elpro-
duktion i projekten, lagring av biokol i marken 
eller att binda koldioxid på annat sätt. Det här 
är åtgärder som vi börjat testa i projekten i liten 
skala.

Klimatkalkyler för hela livscykeln kommer att 
utvecklas framåt. Gränsvärden, metoder och 
aktiviteter kommer att justeras över tid för att 
säkerställa att vi gör rätt saker för en långsiktig 
förflyttning. 

Under 2021 satte vi tydligare mål för hur stora 
minskningarna av klimatutsläppen behöver 
vara inom förvaltningen för att nå målet att bli 
klimatneutrala 2030.  

ÖKAD UPPFÖLJNING
Inom hela verksamheten sätts mål och aktiviteter 
för att bidra till arbetet. För att säkerställa att vi är 
på rätt väg har vi under året implementerat fler 
krav på mätning och uppföljning av planerade 
åtgärder.  

Vid investeringsärenden ska ett mål för CO2e-
utläpp och klimatkalkyl redovisas. Klimatkalkyler 
är numera en del av projektstyrningen för nya 
bostäder och klimatåtgärder planeras och 
klimatpåverkan följs regelbundet upp.

Vi följer regelbundet upp klimatpåverkan från 
vårt befintliga fastighetsbestånd. Under året 

Vi vet att så som vi utvecklar, bygger och förvaltar 
bostäder i dag inte är hållbart i längden. För 
att bidra till Parisavtalets mål att hålla jordens 
uppvärmning till under 1,5 grad jämfört med 
förindustriell tid måste vi bli klimatneutrala till  
år 2030.

ARBETA TILLSAMMANS
Det är bara genom att arbeta tillsammans som
vi kan ställa om och nå vårt mål. En styrka i vår
breda affär är att vi kan dela erfarenheter och
kunskap mellan förvaltnings-, utvecklings- och
byggskedet. På det sättet hittar vi nya vägar
framåt och kan påskynda omställningen.

Vi behöver även samarbeta i branschen för att
lösa klimatutmaningarna. Därför är vi anslutna
till initiativ som Lokal Färdplan Malmö 2030
(LFM30), Klimat 2030 – Västra Götaland ställer
om och Hållbart Stockholm 2030 (HS30). Vi är
mycket aktiva i arbetet inom ramen för LFM30
och deltar i arbetet med flera av pilotprojekten.

GRÄNSVÄRDEN 
För att säkerställa vår förflyttning har vi räknat 
fram utgångspunkten för våra projekt och 
gränsvärden för byggskedet. Gränsvärdena 
är framtagna gemensamt för branschen inom 
LFM30-samarbetet. År 2020 släppte vi i 
genomsnitt ut 360 kg CO2e/BTA ljus för våra 
flerbostadshus och 208 kg CO2e/BTA ljus för 
våra småhus. För att bli klimatneutrala till år 
2030 behöver vi komma ner till en klimat- 
påverkan på 216 kg CO2e/BTA ljus i våra 
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genomfördes ett stort arbete för att strukturera 
och se över mätdatan från fastigheterna. Under 
2021 togs även den första klimatkalkylen för 
renoveringsprojekt i det befintliga fastighets- 
beståndet fram. 

Beräkningen av klimatutsläppet är en del i 
samarbetet med LFM30. Att göra klimatberäk-
ningar i renoveringsprojekt kommer hjälpa oss 
att få en bättre bild av våra totala klimatutsläpp 
men också hjälpa oss göra bättre val med 
lägre klimatpåverkan. Nästa steg är att ta 
fram gränsvärden och nyckeltal att använda i 
kommande renoveringar och ombyggnationer.

KLIMATWORKSHOP INFÖR PROJEKTSTART
Inom varje projekt genomförs en klimat-
workshop för att tillsammans sätta klimatmål 
för projektet, skapa samsyn och identifiera de 
viktigaste åtgärderna för att bygga med lägre 
klimatpåverkan. Därefter tas klimatkalkylen fram 
där vi räknar på utsläpp från material, trans-
porter, avfall och energi för att säkerställa att  
vi når målgränsvärdet för byggskedet.

STÄLLER OM VSAB
VSAB (Vårt Sätt Att Bygga) är vår bostadsplatt-
form för nya bostäder och en viktig del i arbetet 
för att nå vårt mål. Under året har arbetet med 
att utveckla VSAB fortsatt. Fokus har legat på 
material, energieffektivisering och minskad 
energianvändning. 

Kg CO2e/m2 
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KLIMATAVTRYCK HYRESFASTIGHETER

Utsläpp antal kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter Atemp.
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Projekt 26 156 (19 330)

Fastigheter 3 646 (3 215)

Anställdas pendling 340 (367)

Tjänsteresor 75 (92)

Avfall 25 (25)

Köpta varor 10 (10)

Ton koldioxidekvivalenter (CO2e)

KLIMATPÅVERKAN PER KATEGORI

I årets rapport har vi gjort en utökad mätning av klimatpåverkan enligt GHG (Green House Gas). Ikano Boligs klimatavtryck ingår inte i siffrorna.
(Siffror inom parentes avser 2020)

Energianvändning, material, transporter och avfall är våra största 
påverkansområden. För att säkerställa att vi har rätt aktiviteter för 
att minska klimatpåverkan har vi tagit fram en färdplan.

Färdplan

Färdplanen är en del av den övergripande styr-
ningen för att minska klimatpåverkan. Milstolpar 
och aktiviteter följs regelbundet upp och ses 
över varje år för att säkerställa att vi har rätt 
aktiviteter. Färdplanen utgår från värdekedjan 
och omfattar samtliga skeden i vår verksamhet. 

Det pågår ett aktivt arbetet inom hela verksam-
heten för att minska klimatpåverkan. Men när vi 
tittar på resultatet för vår totala klimatpåverkan 
för 2020 och 2021 ser vi en uppgång. Två 
anledningar till det är att vi har färdigställt fler 
projekt och förvärvat fastigheter under året. 
Något som ökar vårt klimatavtryck.

PILOTPROJEKTENS ÅR
För att nå vårt mål behöver vi testa oss fram, 
utmana hur vi bygger och förvaltar och utvär-
dera vad som fungerar. De bästa lösningarna tar 
vi sedan med oss in i resten av verksamheten.
Under året startades flera pilotprojekt som 
fortsätter under 2022. Bland annat har vi:
• Start projektering av klimatneutralt radhus- 
 projekt med planerad byggstart 2022. Radhus- 
 projektet är även pilotprojekt inom LFM30.

2021
Totalt 30 253 ton CO2e

25 44618 381

4 376 4 452
282 354

2020
Totalt 23 038 ton CO2e

Ton koldioxidekvivalenter (CO2e) Scope 3 
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KLIMATPÅVERKAN PER SCOPE

Klimatpåverkan scope och år

• Använt klimatreducerad betong i flera projekt.
• Utvärderat och implementerat IMD    
 (Individuell Mätning och Debitering).
• Startat projekteringen av Kojan – ett klimat- 
 neutralt kvarter med mobilitetshus, co-living- 
 bostäder och gemensamma utrymmen.
• Byggt vårt första flerbostadshus med trästomme.
• Gjort en klimatberäkning av ett renoverings- 
 projekt som pilotprojekt inom LFM30.

MATERIAL
Varje bostads- och renoveringsprojekt har olika 
förutsättningar. För att bygga och renovera 
med så låg klimatpåverkan som möjligt behöver 
utformningen av bostäderna och valet av 
material och produkter anpassas efter varje 
projekt. Under året påbörjades arbetet med 
att utvärdera de material och produkter vi 
använder vid nyproduktion och renovering och 
för att hitta det bästa alternativet för projektet 
ur både miljömässig och ekonomisk synpunkt. I 
början av 2022 tecknade vi nya ramavtal för 
betongstomme med längre klimatpåverkan 
som standardval. Vi använder klimatreducerad 
betong i grunden på merparten av våra projekt.  

ENERGI
Energianvändningen står för en stor del av vårt 
klimatavtryck och är därmed ett av våra största 
påverkansområden. För att minska klimat-
påverkan från energianvändningen behöver 
vi  använda större andel förnyelsebara och 
fossilfria energikällor, arbeta med energieffekti-
visering och egenproduktion av förnybar energi. 
För att nå vårt mål att bli klimatneutrala kommer 
vi behöva klimatkompensera för de utsläpp som 
trots alla åtgärder uppstår. Hur vi ska göra det 

och i vilken omfattning har vi än så länge bara 
börjat fundera på.

Redan idag har alla förvaltningsfastigheter, 
kontor och byggarbetsplatser elavtal för fossil- 
fri eller förnybar energi. För att öka mängden 
egenproducerad energi genomfördes 2021  
en potentialstudie på alla våra förvaltnings- 
fastigheter för att se vilka tak som är lämpliga  
för solceller. Installation kommer att påbörjas  
under 2022.
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 1 955 (1 278)

75 543 (64 997)

20 315 (17 628)

Total energianvändning
97 813 (83 903)

2020 2021

Sorterat för materialåtervinning 70 % 56 %

Total mängd avfall
20 kg 
/BTA

34 kg 
/BTA

Deponi 1 % 3 %

Blandat 7 % 18 %

Brännbart 22 % 23 %

 

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

För 2020 redovisas avfallshanteringen för ett bostadsprojekt. I 2021:s rapport  
ingår åtta projekt, både intern och extern produktion, i redovisningen.  
Ikano Boligs avfallshantering ingår inte i siffrorna.(Siffror inom parentes avser 2020) Ikano Boligs energianvändning ingår inte i siffrorna.

I samband med att det under 2022 blir lagkrav  
på individuell mätning av varmvatten i 
nyproduktionsprojekt passar vi på att införa 
gemensamt el-abonnemang i våra nya hyres-
rättsprojekt. Det blir en lägre kostnad för de 
boende och bättre förutsättningar för större 
solcellsanläggningar. Under 2022 kommer 
rutiner för uppföljning av energianvändningen  
i byggskedet för nya bostadsprojekt att tas  
fram för att säkerställa att energikraven verk-
ligen uppnås. 

TRANSPORTER
Transporter till och från våra byggarbetsplatser 
är något som vi kravställer efter vilka krav som 
ställs inom respektive kommun där vi är verk-
samma. Här finns mycket miljövinster att göra 
och vi arbetar för att alla transporter ska vara 
klimatneutrala till 2030. Vi behöver bli bättre på 
att planera och effektivisera transporterna och 
under 2022 kommer vi att arbeta med trans-
portoptimering för att effektivisera alla trans-
porter till och från byggarbetsplatser, genom 

noggrann planering av avstånd och antal 
leveranser utifrån behov i projektet och även 
sätta projektspecifika mål på antal leveranser   
i veckan. Idag följer vi upp utsläppen från 
tjänstebilar, resor samt transporter inom  
vår fastighetsförvaltning och servicebilar.

 AVFALL
Vi har som mål att minska mängden avfall och 
öka sorteringsgraden inom hela verksamheten.
Under året har vi tagit fram en ny avfallsplan för 

byggarbetsplatserna för att få till ett mer  
strukturerat arbetssätt för att öka fokuset  
på avfallshanteringen. Målet är att minst  
70 procent ska gå till materialåtervinning  
och andelen avfall per kvadratmeter som  
mest ska vara 20 kilo/BTA. I delar av fastig- 
hetsbeståndet har vi byggt om miljörum,  
satt upp nya skyltar och tagit fram informa- 
tionsmaterial för att öka sorteringsgraden. 
Nästa steg är att göra det i hela beståndet.  

Ikano Boligs energianvändning ingår inte i siffrorna.

Inledning | Om Ikano Bostad | Strategi och styrning | Hälsosam och hållbar vardag | | Schysst och inkluderande | Vår hållbarhetsrapportering Cirkulär och klimatneutral 

Klimatneutral verksamhet till år 2030 –  Färdplan  – Nu bygger vi enligt Svanen

IKANO BOSTAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 – 23 



Klimatneutral verksamhet till år 2030 – Vår färdplan 2030 –  Pilotprojekt - viktiga nycklar på resan 

”Klimatpåverkan kan  
definitivt minskas” 
För att nå målet om en klimatneutral verksamhet år 2030 
måste vi våga gå vår egen väg, lära längs vägen och 
arbeta tillsammans i branschen. Under året startades flera 
viktiga pilotprojekt. Ett av dem är vårt första klimatneu-
trala radhusprojekt. 

– Att bygga nytt är en klimatbelastande process, det går inte att 
komma ifrån. Men genom att till exempel titta på nya material, 
minska spillet, använda energin smartare och använda mer 
miljövänliga transporter kan klimatpåverkan definitivt minskas, 
säger Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad. 

Material, energi, transporter och avfall har identifierats som de 
områden där Ikano Bostad har störst klimatpåverkan. 

– Arbetet kommer att innebära att vi jobbar på helt nya sätt,  
gör saker samtidigt som vi lär oss av dem och en hög grad 
samarbeten med andra aktörer i branschen, fortsätter Stina 
Viktorsson.

 HÖGT TEMPO
Arbetet håller av nödvändighet högt tempo och för att komma 
framåt snabbt pågår flera pilotprojekt parallellt med varandra.
Inspirationen kommer från många håll; forskning, Agenda 2030, 
klimatrörelsen och samarbeten i branschen. 

– En hög takt kräver att vi arbetar tillsammans. Ingen kommer att 
klara detta på egen hand och det långsiktiga värdet uppnås av att 
vi alla lyckas och förändrar hela branschen, säger Stina Viktorsson. 

PILOTPROJEKT – KLIMATNEUTRALA RADHUS
Ett exempel på hur Ikano Bostad lär längs vägen är det pilotprojekt 
som inletts i Elinegård i Malmö. Under 2022 startar byggnationen 
av Ikano Bostads första klimatneutrala radhus som också är pilot-
projekt inom samarbetet i LFM30 som är ett lokalt initiativ i Malmö 
där bygg- och anläggningssektorn gått samman för att ställa om till 
en klimatneutral bransch redan år 2030.

– För att få ner klimatpåverkan så mycket som möjligt i byggskedet 
kommer vi att använda oss av trä och andra lätta material i 

fasaden, papp i stället för plåt på yttertaket och vi kommer 
minska energiåtgången på byggarbetsplatsen. Vi kommer 
även att titta på andra alternativ till grunden som till exempel 
klimatreducerad betong.
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Klimatneutral verksamhet till år 2030 – Vår färdplan 2030 –  Pilotprojekt - viktiga nycklar på resan 

Klimatpåverkan
160 CO2e/kvm BTA
= 20 ton CO2e per radhus.

Minst 75 procent av klimatavtrycket 
binds i projektet redan i byggskedet 
och resten kompenseras under 
byggnadens livscykel.

Konstruktion av trä 
och fasader av trä och 
återbrukat tegel.

Bottenplatta med mindre mängd 
betong, klimatreducerad betong, 
återvunnet stål i armering och 
återvunnen cellplast.

Tak med beläggning av papp. 
Solceller för lokalt producerad 
el till uppvärmning och 
varmvatten.

Uppvärmning med bergvärme. 
Välisolerade och täta hus 
med FTX-ventilation för låg 
energiförbrukning.

Tvärsnitt av Ikano Bostad 
radhusprojekt som byggs  
för att bli klimatneutralt under 
bygg- och driftskedet.
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Som aktör i bygg- och fastighetsbranschen har vi stort ansvar att säkerställa att 
våra inköp sker på ett hållbart sätt. Alla inköp ska göras med respekt för våra 
värderingar, följa lagar och regler och alltid ske på schyssta villkor. 

Inköp på schyssta villkor
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Varje år köper vi in varor och tjänster för cirka 4,0 
(3,4) mdkr från cirka 2 500 (2 400) leverantörer. 
De 50 största leverantörerna står för cirka 66 (68) 
procent av inköpsvolymen. Genom att teckna 
ramavtal och ställa krav vid våra inköp påverkar 
vi branschens omställning till att bli mer hållbar.

INKÖPSPROCESS OCH POLICYS
Vår inköpsprocess ska följas av alla som gör inköp 
oavsett roll i organisationen. Inköpsprocessen 
bygger på vår inköpspolicy och på Ikano Groups 
Fraud Preventions Measures Policy. 

I upphandlingarna ställer vi krav på att uppfö-
randekod och policys ska följas för att minimera 
risken för korruption och svart arbetskraft. Bland 
annat ställer vi krav på och följer upp ekonomisk 
stabilitet, kollektivavtal och att lagar och regler 
för arbetsmiljö och lönesättning följs.

Alla som arbetar i byggprojekten utbildas i 
risker och varningssignaler för oegentligheter 
som svart arbetskraft, bristande arbetsmiljö 
och tecken på korruption. Under pandemin 
har vi haft andra utmaningar som att säker-
ställa material och en stabil byggproduktion 
tillsammans med våra entreprenörer. Vi har 
fortfarande bevakning på alla underleveran-
törer och leverantörer men har på grund av 
pandemin inte haft möjlighet att göra manuella 
stickprovskontroller. 

Framåt kommer vi att satsa mer på att utbilda 
internt, införa klimatberäkningar på material  
och produkter samt öka fokus på uppföljning  
av avfall och transporter i byggprojekten.  
Idag ställer vi krav på miljövarudeklarationer 
(EPD:er) och kommer framåt att ställa krav 
på minskat antal transporter, användning av 
förnybart, fossilfritt bränsle och avfalls- och 
spillminimering. 

INKÖPSORGANISATION
För nyproduktionsprojekten har vi en central 
inköpsavdelning som består av inköpare 
med kategoriansvar och distriktsinköpare på 
respektive marknad. Det både effektiviserar 
arbetet och säkerställer en säker inköps- 
process genom hela byggprojektet. 

Inköpsavdelningen förvaltar alla avtal och 
ramavtal för nyproduktionsprojekten och följer  
upp så att kraven på miljö, sociala förhållanden 
och arbetsmiljö samt mänskliga rättigheter följs.  

De säkerställer även att vi endast anlitar 
seriösa företag som i sin tur anlitar seriösa 
underentreprenörer. I renoveringsprojekt 
och för övriga görs inköpen inom respektive 
affärsområde eller stabsfunktion. 

ENDAST BEHÖRIGA PÅ BYGGARBETSPLATSERNA
Alla som utför arbeten på våra byggarbets-
platser genomgår en inskrivning, vilken innehåller 
projektspecifik information om vår arbetsmiljö och 
avfallshantering samt kontroll av kompetenser. 
Företag som utför arbeten på våra byggarbets-
platser kontrolleras enligt särskilda rutiner och 
läggs på bevakning i olika system (kreditkontroller 
samt personalliggare). Enbart personer som 
kan uppvisa giltigt ID06 och som tillhör godkänt 
företag släpps in.

KRAV VID INKÖP 

• Hållbara transporter 

• Partnership policy

• Kontroll av underentreprenör

• UE2021

• Stabil ekonomi

• ID06

• Inköpspolicy

• Ikano Group Fraud Prevention  
   Measures Policy

• Miljöpolicy

• Hållbarhetspolicy
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Vår metod för socialt hållbarhetsarbete utgår från de lokala förutsättningarna och att samarbeta 
tillsammans med lokalt näringsliv, kommunen och lokala föreningar. Vi vill att barn och unga vuxna 
ska ha en meningsfull fritid och ge dem verktygen att ta ansvar för sin framtid. Det gör vi genom  
att till exempel erbjuda olika aktiviteter på loven, läxhjälp, sommarjobb och Ikano Akademin.  
På det sättet når vi långsiktigt ut till fler, ökar chanserna för att fler känner innanförskap i samhället  
och skapar trygga och inkluderande bostadsområden.
 
MENINGSFULL FRITID
Stiftelsen Läxhjälpens arbete och Ikano Akademin i Hagsätra och Västerås har kunnat fortsätta  
som vanligt. Under året stängdes vår fritidsgård i Rågsved då kommunen byggt en parklek i 
närheten som fyller samma syfte. Istället har vi Världens Bästa Ställe som är en lokal vi byggt  
om. På förmiddagarna är där seniorverksamhet och ambitionen framåt är att kunna erbjuda 
fritidsverksamhet för mellanstadiebarn på eftermiddagen.

Påverkan från Coronapandemin var fortsatt 
påtaglig under 2021. När samhället befinner sig 
i en så pass ovanlig situation är det viktigt att 
fortsätta skapa möjligheter för en meningsfull 
fritid och sysselsättning. Att ha en plats att gå 
till efter skolan är ett stöd i vardagen för många 
barn och unga och bidrar till att skapa gemen-
skap och trygghet i bostadsområdet.

IKANO AKADEMIN
Idag finns Ikano Akademin i Hagsätra/Rågsved 
i södra Stockholm och i Västerås. Sedan starten 
har 84 ungdomar gått Ikano Akademin och av 
dem har 81 sedan fått arbete hos andra företag 
eller börjat studera. 

Ikano Akademin har funnits sedan 2014 och riktar 
sig till unga vuxna i våra bostadsområden som 
hamnat utanför utbildning och arbetsmarknad. 
Syftet är att ge dem en väg in i arbetslivet 

God samhällsaktör
Vårt sociala hållbarhetsarbete är en viktig del av den dagliga verksamheten. Genom att 
erbjuda förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och fritid skapar vi inkluderande 
bostadsområden där de boende känner gemenskap, delaktighet och engagemang. 

genom en tidsbegränsad anställning under 
minst tre månader. De får jobba med enklare 
utemiljö- och fastighetsskötsel och lära sig vad 
som förväntas av dem i arbetslivet. Genom 
vårt breda kontaktnät hjälper vi sedan till att 
förmedla kontakt med andra potentiella arbets-
givare. Målet är att deltagarna antingen ska 
börja arbeta hos en annan arbetsgivare eller 
börja studera. 

Under 2021 fortsatte Rädda Barnen-projektet 
”Ungas väg till arbete” i Malmö. Projektet har  
Ikano Akademin som inspiration och är ett  
samarbete mellan Rädda Barnen, Malmö  
stad, Inter IKEA, Ikano Bostad, Ikano Bank  
och Erikshjälpen. Vi vill bidra till en långsiktig 
förändring och därför vill vi dela med oss  
av vår kunskap och erfarenhet till andra  
aktörer så att fler kan bidra till arbetet att  
öka innanförskapet.

LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR ENGAGEMANG ARBETA TILLSAMMANS

METODIK SOCIAL HÅLLBARHET

.

Hållbara inköp –  God samhällsaktör  – Ikano Akademin = verktyg för framtiden – Ett hållbart arbetsliv
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Ungas väg ut i arbete - samarbete mellan 
Rädda Barnen, Malmö stad, Inter IKEA,  
Ikano Bostad, Ikano Bank och Erikshjälpen. 

17 unga vuxna har gått i Ikano Akademin under 2021. 
Sedan starten har 81 fått jobb eller börjat studera.

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

0,4 procent av våra hyresrätter gick 
till personer med sociala förturer.

16 ungdomar sommarjobbade i våra 
bostadsområden i Stockholm och Västerås.

Aktiva trivsel- 
grupper.

Hållbara inköp –  God samhällsaktör  – Ikano Akademin = verktyg för framtiden – Ett hållbart arbetsliv
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”Win, win, win för alla”
En vinst för samhället, för de boende och för Ikano Bostad. Genom Ikano 
Akademin får unga vuxna som hamnar utanför arbetsmarknaden verktygen 
att ta ansvar för sin framtid. 

 – Att ge ungdomarna ansvar och möjligheter är 
en jättevinst, både för individen och samhället. 
Vi måste hjälpas åt att vända utanförskap till 
innanförskap säger Anders Wahlqvist, projekt-
ledare för Ikano Akademin och Ikano Bostads 
sociala hållbarhetsarbete.

2014 startade Ikano Bostad upp Ikano Akademin, 
där ungdomar får en tidsbegränsad anställning 
för att jobba med fastighetsskötsel och träd-
gårdsarbete i området. Sedan är målet att de 
ska hitta jobb eller studera.

– Ungdomarna var kanske lite tveksamma i 
början och det var ingen spikrak väg, men efter 
att vi kört med fyra killar började fler få upp 
ögonen. Ungdomarna som tar den här ”jobb-
linjen” är våra bästa ambassadörer.

KOSTNADSNEUTRAL SATSNING
Det som började som ett projekt har med 
åren vuxit till en permanent verksamhet, som 
dessutom är kostnadsneutral. För tre år sedan 
startades Ikano Akademin upp även i Västerås.
I Hagsätra har tryggheten hos de boende ökat 
för varje år sedan starten, skadegörelsen minskat 
och Ikano Akademin har tagit över arbetsupp-
gifter som tidigare utförts av entreprenörer. För 
företaget är satsningen helt kostnadsneutral.

 – Det är en av framgångsfaktorerna: att ungdo-
marna utför ett riktigt arbete. I år slog dessutom 
vårt nöjd-kund-index alla rekord här i Hagsätra, 
och det är mycket tack vare de här ungdomarna. 
Dessutom har den skadegörelse som för tio år 
sedan var ett omfattande problem i Hagsätra i 
princip försvunnit idag.

WIN, WIN, WIN
Anders Wahlqvist är stolt över de stora och 
positiva förändringar som Ikano Akademin 
hittills har lett till, både för Ikano Bostad, för 
bostadsområdena och särskilt för de enskilda 
individerna. 

– Det kostar inte mer än om vi skulle lagt ut 
jobbet på någon annan, men jag skulle vilja 
säga att det är ”win, win, win” för alla. En 
ungdom som hamnar på glid kostar alla mycket 
mer än den här satsningen, säger Anders och 
fortsätter:

– Vi är grymt nöjda med vår verksamhet. Men 
framför allt ska ungdomarna vara nöjda och 
stolta över vad de åstadkommer, när de bara 
får chansen, avslutar Anders Wahlqvist.

Kön till att få en plats är numera lång. Hittills 
har 84 ungdomar som genomgått Ikano 
Akademin fått jobb eller börjat studera.
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Coronapandemin fortsatte att prägla verksam-
heten även under 2021. Under hela pandemin 
har vårt fokus varit att bidra till att hålla nere 
smittspridningen samtidigt som vi håller igång 
den dagliga verksamheten på ett tryggt och 
säkert sätt. 

VÅRA VÄRDERINGAR
Vår företagskultur grundar sig i våra värderingar 
och att leverera på vårt löfte på schyssta villkor. 
Under året uppdaterade vi vårt värderingsspel 
för att bättre hänga ihop med vårt likabehand-
lingsarbete och för att täcka in hela medarbetar-
resan från start till slut. Värderingsspelet består 
av olika situationer som kan uppstå i den dagliga 
verksamheten och hur de kan hanteras utifrån 
våra värderingar. Som den del av on-boar-
dingprocessen åker alla som börjar på Ikano 

Bostad till Älmhult för att lära sig mer om arvet 
från IKEA, våra värderingar och lära känna nya 
kollegor från olika delar av Ikano Bostad. 

STARKT RESULTAT I MEDARBETAR- 
UNDERSÖKNINGEN
Vårt långsiktiga mål är att ha branschens mest 
engagerade medarbetare. Trots att Corona- 
pandemin fortsatt ställde höga krav på närva-
rande ledarskap slog vi förra årets goda resultat 
och fick vårt bästa resultat någonsin i medarbe-
tarundersökningen. Alla medarbetare som arbe-
tade hemifrån fick möjlighet att gå utbildning i 
medarbetarskap och ledarskap på distans. 2020 
bytte vi verktyg för medarbetarundersökningar 
och i år är första året med jämförbara resultat. 
I årets medarbetarundersökning hade vi en 
svarsfrekvens på 81 procent.  

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

2020 2021
Mål 
2021

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

78 80 74

eNps
Benchmark 24

43 46 40

Ledarskapsindex
Skala 1–100

81 83 80

Värderingsindex
Skala 1–100 77 79 80

RESULTAT MEDARBETARUNDERSÖKNING

FRAMTIDENS KONTOR
Kontoret är en viktig plats för att bibehålla 
kulturen och vi vet att vår företagskultur och 
gemenskap stärks av att vi ses och jobbar 
tillsammans. Ett arbete med att se över fram-
tidens kontor påbörjades under året för att se 
hur vi kan skapa attraktiva arbetsplatser efter 
verksamhetens och medarbetarnas behov. De 
senaste årens digitala omställning när flera av 
oss arbetat hemma har gett oss många nya 
insikter som vi tar med oss in i arbetet.

ATT LEDA MED HJÄRTA OCH HJÄRNA
Alla medarbetare ska känna att de utvecklas  
hos oss. Utvecklingssamtalen är en viktig 
utgångspunkt i det arbetet och under 2021  
hade samtliga medarbetare utvecklingssamtal.
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30–50 år
233 (233)

året fortsatte arbetet med strategisk kompe-
tensförsörjning för att titta på vilka utbildningar 
som behöver tas fram och vilka tjänster som kan 
behöva rekryteras för att säkerställa att vi har 
rätt kompetens på plats framåt. 

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH 
LIKABEHANDLING
Ikano Bostad är ett av branschens mest 
jämställda bolag på tjänstemannasidan men 
precis som flera i branschen har vi inte kommit 
lika långt på yrkesmannasidan eller i mångfalds-
arbetet. Till följd av varslen under 2021 minskade 
även andelen kvinnliga snickare från 16 procent 
2020 till 12 procent 2021. 

Ett aktivt mångfalds- och likabehandlingsarbete 
är en viktig nyckel för framgång. Det handlar 
inte bara om att bredda vår rekryteringsbas 
utan också om att ta vara på olika synsätt och 
erfarenheter. Något som vi vet bidrar till ökad 
lönsamhet och tillväxt. Det bidrar också till ökad 
kompetens och kreativitet. 

För att arbeta ännu mer fokuserat med detta 
togs en ny likabehandlingsplan för 2021–2023 
fram under 2020. Likabehandlingsplanen följs 
regelbundet upp och under 2021 gick alla 
medarbetare utbildning i likabehandling. En 
fortsättningskurs kommer att vara obligatorisk 
att gå under 2022.
 

Medarbetarnas välmående och starkt ledarskap 
går hand i hand. Vårt ledarskapsprogram ”Att 
leda med hjärta och hjärna” fokuserar mycket 
på detta. Ledarskapsprogrammet består av tre 
delar: att leda sig själv, att leda andra och att 
leda affären. Alla chefer med personalansvar  
har gått de två första delarna av programmet. 

Under 2022 kommer alla övriga medarbetare  
att påbörja utbildningen i självledarskap. 

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
För att kunna möta framtidens utmaningar och 
möjligheter inom både hållbarhet och digitalise-
ring behöver vi öka kompetensen internt. Under 

ÅLDERSFÖRDELNING MEDARBETARE

>50 år
121 (128)

 
2020

 
2021

Totalt antal anställda 433 402

Heltid 419 383

Varav kvinnor 157 155

Varav män 262 225

Deltid 14 19

Varav kvinnor 13 16

Varav män 1 3

ANTAL MEDARBETARE PER 31 DECEMBER

Resultat 
2020

Resultat 
2021

Mål 
2021

Antal nyrekryterade 
kvinnliga tjänstemän 
under året

58 % 50 % 50 %

Antal kvinnliga chefer  
med personalansvar

52 % 51 % 50 %

Antal kvinnliga  
yrkes arbetare

16 % 17 % 20 %

Antal medarbetare  
med utländsk bakgrund

18 % 15 % 20 %

MÅNGFALDSMÅL* 

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

SJUKFRÅNVARO LÅNGTID 

Långtidssjukfrånvaron bland yrkesarbetare 2020 är en 
effekt av covid-19. 

Tjänstemän

Yrkesarbetare

2020 2021

10%

8%

0,9 %1 %

4,5 %

9,1 %

6%

4%

2%

0%

<30 år
48 (70)

(Siffror inom parentes avser 2020)

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
Vårt systematiska arbetsmiljöarbete har som 
mål att skapa ett hållbart arbetsliv och en frisk 
och hälsosam arbetsplats där alla medarbetare 
trivs, utvecklas och mår bra över tid. Vi arbetar 
systematiskt inom tre områden: den fysiska 
arbetsmiljön, den organisatoriska arbetsmiljön 
och den sociala arbetsmiljön. 

Vi erbjuder även alla medarbetare friskvårds-
bidrag och möjlighet till hälsoundersökning vart 
tredje år. 

Att kommunicera vårt systematiska arbetsmiljö-
arbete internt är viktigt för att alla medarbetare 
ska veta vad som gäller. Våra arbetsplatser ska 
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<30 år

 
30–50 år

 
>50 år

 
Kvinnor

 
Män

Samtliga anställda 20210101 48 233 121 171 228

Antal som börjat 12 29 3 18 26

Antal som slutat 25 39 11 18 57

Personalomsättning 20,3 % 12,4 % 2,4 % 10,6 % 10,6 %

Total personalomsättning 10,6 % (11,4 %)

PERSONALOMSÄTTNING

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 
33 (36) 
varav 
allvarliga 
1 (1) 

Olyckor 
34 (74)
Varav 3 (3) allvarliga

Inklusive underentreprenörer och Brantås Bygg AB.

OLYCKOR OCH TILLBUD 

(Siffror inom parentes avser 2020)

vara säkra och hälsosamma och alla medarbe-
tare är delaktiga och medverkar i det dagliga 
arbetsmiljöarbetet. 

Efter återkoppling från flera medarbetare om att 
vi inte nått ut tillräckligt kring hur vi arbetar med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjades 
arbetet med att synliggöra alla rutiner, policys 
och verktyg internt. Idag finns all information 
lättillgängligt på intranätet som tydligt beskriver 
hur vi arbetar med de olika delarna.

EN SÄKER ARBETSPLATS
Arbetet med att förhindra arbetsplatsolyckor 
och förebygga fysisk och psykisk ohälsa på 
jobbet pågår hela tiden. 

(Siffror inom parentes avser 2020)

Alla observationer, tillbud och olyckor ska 
rapporteras och utredas enligt vår rutin för 
incidentrapportering. Det är viktigt att samla in 
kunskap om hur, var och när de uppkommer för 
att vi ska kunna förebygga skador och andra 
oönskade händelser på våra arbetsplatser 
oavsett om det är ute i förvaltningsbeståndet,  
på en byggarbetsplats eller på kontoret.

Om en allvarlig olycka eller ett tillbud inträffar 
på något av våra byggen genomför vi alltid  
ett säkerhetsstopp på alla byggarbetsplatser. 
Det innebär att vi stoppar verksamheten på 
byggena helt. Vi genomför även säkerhets-
stopp om det sker en dödsolycka i branschen. 
Säkerhetsstoppen följs upp och åtgärder vidtas 

för att det som skett inte ska 
hända igen. 

Under året har vi genomfört 
fem säkerhetsstopp på våra 
byggarbetsplatser. Två av 
säkerhetsstoppen genom-
fördes på grund av olyckor  
på våra byggarbetsplatser 
och ett på grund av döds-
olycka i branschen.
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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
• Svanenmärker nya bostadsprojekt

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

• Inköpspolicy
• Inköpsprocess
• Kravställning 
• Uppföljning
• Svanenmärker nya bostadsprojekt

• 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

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

• 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

VÄSENTLIGA ASPEKTER

Hållbara bostäder och områdesutveckling
God samhällsaktör och inkluderande bostadsområden
Trygghet och trivsel
Kundnöjdhet
Minskad klimatpåverkan
Minskad miljöpåverkan
Miljöcertifierade bostäder
Hållbara inköp och motverkande av korruption
Hållbart arbetsliv och engagerade medarbetare
Mångfald och jämställdhet

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 i 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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RISK
• Brister och kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna på våra arbetsplatser, hos 
underentreprenörer och leverantörer i 
värdekedjan som orimliga arbetsvillkor och 
bristande uppföljning och kontroller.

• Otrygghet och osäkerhet på grund av  
obehöriga personer på våra arbetsplatser.

POTENTIELL PÅVERKAN
• Dödsfall, allvarliga personskador och andra 

skador samt psykisk eller fysisk ohälsa.
• Finansiella eller legala konsekvenser så som böter, 

straffavgifter eller åtal.
• Skadat anseende och risk för att bli en oattraktiv 

samarbetspart eller arbetsgivare.

RISKHANTERING
Krav på kollektivavtal, avtalsenlig lönesättning, 
arbetsmiljö och miljöhänsyn vid upphandling 
och avtal. Rutiner för kontroller av leverantörer 
och rutiner vid inskrivning och tillträde på våra 
byggarbetsplatser. Utbildning av all personal 
inom byggproduktion i riskidentifiering, 
varningssignaler och utförande av kontroller. 
Central och självständig inköpsavdelning inom 
byggproduktion som stöttas av distriktsinköpare 
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 våra 
byggarbetsplatser.

Styrande dokument: Ikano Group Code of Conduct,  
Ikano Partnership Policy, Ikano Group Whistleblower 
Policy, Ikano Bostads Inköpspolicy, Mångfalds-
policy och Trakasserier och kränkande  
särbehandlingspolicy.

Läs mer om hur vi arbetar på sid 26-27.

RISK
• Ställer inte om verksamheten för att 

minska vår klimatpåverkan och bidrar  
inte till att hålla 1,5 graders målet.

• För stor användning av ändliga resurser 
eller resurser som används på ett 
oansvarigt sätt.

• Händelser orsakade av klimat-
förändringar som extremväder.

• Anpassar oss inte till nya krav, lagar  
och regler.

POTENTIELL PÅVERKAN
• Halkar efter i branschen och riskerar 

att bli en oattraktiv samarbetspart eller 
arbetsgivare och skadat anseende.

• Skadade egendomar, ökade kostnader 
eller förseningar i projekten på grund  
av extremväder.

• Försämrade resultat i projekten  
och nedskrivningar.

• Finansiella eller legala konsekvenser  
så som böter, straffavgifter eller åtal.

RISKHANTERING
Vårt mål att bli klimatneutrala till 2030 och 
vår färdplan för att nå dit är väg    ledande 
för vårt klimatarbete. Vi arbetar för att 
minska vår klimat      påverkan inom våra 
största påverkansområden och är 
anslutna till bygg- och anläggnings-
branschens färdplan och till LFM30, HS30 
och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om. Klimatkalkyler fungerar som styrmedel 
i alla projekt och klimatpåverkan från vårt 
fastighetsbestånd följs regelbundet upp 
med tillhörande aktivitetsplan. 

Styrande dokument:  
Hållbarhetspolicy, miljöpolicy.

Läs mer om hur vi arbetar på sid 20-25.

RISK
• Miljöincidenter i verksamheten eller 

i leverantörskedjan så som spridning 
av farliga ämnen, föroreningar eller 
annan negativ påverkan på miljön.

• För stor användning av ändliga 
resurser eller resurser som används 
på ett oansvarigt sätt.

POTENTIELL PÅVERKAN
• Negativ inverkan på miljön  

och lokalsamhället.
• Skada på människor, djur och natur.
• Försämrat resultat och marginaler, 

ökade kostnader och ineffektivitet.
• Förseningar i bygg-  

och utvecklingsprojekt.
• Skadat anseende och risk för att  

bli en oattraktiv samarbetspart  
eller arbetsgivare.

• Finansiella eller legala konsekvenser 
så som böter, straffavgifter eller åtal.

RISKHANTERING
Vi miljömärker alla nya bostads-
projekt enligt Svanen och alla 
vårdboenden enligt Miljöbyggnad 
Silver. Miljöexperter säkerställer  
att alla processer följs i projekten.  
Krav på leverantörer att följa vår 
miljö- och hållbarhetspolicy med 
stickprovskontroller som genomförs 
av inköpsavdelningen inom 
byggproduktion. 

Styrande dokument: 
Hållbarhetspolicy, miljöpolicy

Läs mer om hur vi arbetar på  
sid 16-17, 20-25.

RISK

• Brott mot besticknings- och korruptionslagar 
kopplat till inköp och upphandlingar.

• Svartarbetskraft och obehöriga personer  
på våra arbetsplatser.

POTENTIELL PÅVERKAN

• Skadat anseende och förlorat förtroende  
som trygg aktör att samarbeta med.

• Finansiella eller legala konsekvenser så som 
böter, straffavgifter eller åtal.

• Försämrat resultat och marginaler, ökade 
kostnader och ineffektivitet.

• Förseningar i bygg- och utvecklingsprojekt.

RISKHANTERING

Krav på godkännande av underleverantörer 
och deras underleverantörer samt krav på 
att alltid uppvisa ID06 på byggarbetsplatserna. 
Följs upp genom regelbundna kontroller. 
Central och självständig inköpsavdelning som 
stöttas av distriktsinköpare 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 bygg arbets-
platserna. Utbildning i varningstecken för 
mutor och korruption för alla medarbetare 
med leverantörskontakter. 

Styrande dokument: 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.

Läs mer om hur vi arbetar på sid 26-27.

RISK
• Otrygga arbetsvillkor och arbetsmiljö som skadar anställda, 

konsulter och underentreprenörer.
• Otrygghet och osäkerhet på grund av obehöriga personer  

på våra arbetsplatser.
• Oförmåga att attrahera, rekrytera och behålla duktiga, 

engagerade och kvalificerade medarbetare.
• Diskriminering på arbetsplatsen på grund av ålder,  

etnisk bakgrund, kön, familjesituation, utbildningsnivå  
eller arbetslivserfarenhet.

• En exkluderande kultur som skapar utanförskap, diskriminering 
och trakasserier på arbetsplatsen.

• Otrygghet i våra bostadsområden på grund av kriminalitet  
och utanförskap.

POTENTIELL PÅVERKAN
• Dödsfall, allvarliga personskador och andra skador samt 

psykisk eller fysisk ohälsa.
• Stress och obalans i livet på grund av utsuddad gräns  

mellan privatliv och arbete.
• Finansiella eller legala konsekvenser så som böter, 

straffavgifter eller åtal.
• Finansiella och icke-finansiella konsekvenser för verksamheten.
• Skadat anseende och risk för att bli en oattraktiv 

samarbetspart eller arbetsgivare.

RISKHANTERING
Skyddsombud och systematiskt arbetsmiljöarbetet för att 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatserna 
och skapa en säker arbetsmiljö. Initiativ för att uppmuntra 
till hälsa och träning samt friskvårdbidrag. Mångfaldsmål 
och obligatorisk utbildning i likabehandling. Krav på 
genomförd arbetsmiljöutbildning för de som arbetar 
på våra byggarbetsplatser inför varje nytt projekt. 
Trygghetsvandringar i våra bostadsområden. Metodik  
för socialt hållbarhetsarbete och process som säkerställer  
att vi arbetar med trygghet i våra bostadsområden.

Styrande dokument: Ikano Group Code of Conduct,  
Ikano Blue, Arbetsmiljöpolicy, Drog- och missbrukspolicy,  
Ikano Blue (riskinventering av fastighetsbestånd).

Läs mer om hur vi arbetar på sid 26-33.

Risker och riskhantering
Varje år gör Ikano Bostads ledningsgrupp en översyn av verksamhetens risker. I tabellen nedan 
redovisas de hållbarhetsrisker som har störst påverkan på Ikano Bostads verksamhet och där 
Ikano Bostads verksamhet har störst negativ påverkan på omgivningen.

KLIMATPÅVERKAN MILJÖ MOTVERKANDE AV KORRUPTIONSOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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Styrelse och ledningsgrupp

IKANO BOSTADS STYRELSE

Anna Kleine, styrelseledamot, VD Orango I Ylva Sarby Westman, styrelseledamot I Marie Gällstad, styrelseledamot, 
kommunikationschef Ikano Group I Rikke Lykke, styrelseledamot, VD DEAS Group I Mats Håkansson, styrelseledamot, 
vice VD Ikano Group I Daniel Skoghäll, styrelsens ordförande I Lars Thorsen, styrelseledamot, VD Ikano Group 
Anna Gerdtsson, styrelseledamot, Unionens arbetstagarrepresentant, ekonomiassistent Ikano Bostad. 

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. 9

102-3 Huvudkontorets lokalisering. GRI-index Sundbyberg

102-4 Länder där organisationen är verksam. s. 11

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. 32 Ikano Bostad redovisar inte personalstyrkan  
per region.

102-9 Beskrivning av bolagets leverantörskedja s. 14

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. 20-23 

102-12 Medlemskap i externa hållbarhetsinitiativ.
Rågsveds Community Center Forum för hållbara 
fastigheter, LFM30, BoTryggt2030 , HS30, Klimat 
2030 - Västra Götaland ställer om.

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

BOLAGSSTYRNING

102-18 Redogörelse för bolagsstyrning. s. 13

GRI-STANDARD BESKRIVNING SIDA KOMMENTAR/OMFATTNING

GRI-index
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 på sid 20-23.

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

s. 34

102-47 Identifierade väsentliga aspekter. s. 34

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. 

Vi redovisar inte ekosystemtjänster, mobilitetstjäns-
ter och mat- och avfallssorteringen i årets rapport 
då siffrorna blir missvisande i och med att vi har 
kommit längre. Vi ser över hur vi kommande år ska 
rapportera på relevanta nyckeltal.

102-50 Redovisningsperiod. s. 6
I år redovisas energianvändningen i Atemp istället 
för BOA/LOA. I samband med det utvidgades 
scopet, därav endast redovisning av 2020-2021.

102-51 Senast publicerade rapport. ikanobostad.se

102-52 Redovisningscykel. GRI-index Rapporten avser rapporteringsperionden  
1 januari 2021 till 21 december 2021.

102-53 Kontaktperson för redovisningen. s. 38

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 gäller nyproduktion och  inkluderar intern samt extern entreprenad. Avslutade projekt 2021 rapporteras, vilket var 8 projekt.  

302-1 Energianvändningen inom organisationen. s. 21, 23

s. 21: Energiprestanda hyresfastigheter avser fjärrvärme och el till hyresfastigheter. Normalårskorrigerad.

s. 23: Siffrorna avser köpt energi till verksamheten för uppvärmning och varmvatten, kyla, fastighetsel, byggel och bränsle för resor, transpoprter och till maskiner. Faktiska inköp, 
ej normalårskorrigerade. 

302-4 Minskad energianvändning. s. 21, 23

CRE-1 Energiintensitet i byggnader. s. 21 Användning av el har minskat men fjärrvärme gått upp. Detta beror delvis på att 2020 var ett ovanligt varmt år vilket inte normalårskorrigeringen kompenserar helt för och 
delvis pga drifttekniska omständigheter. Under 2022 ser vi återigen en minskande trend.

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1). s. 22 Avser växthusgasutsläpp från köpta bränslen som förbrukats i maskiner och/eller fordon som Ikano Bostad har finansiell kontroll över. Beräkning utifrån emissionsvärden från 
Energimyndigheten och DEFRA.

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2). s. 22 Avser växthusgasutsläpp från köpt energi (så som el, värme och kyla) för de byggplatser, fastigheter och lokaler som Ikano har finansiell kontroll över. Beräkning utifrån respek-
tive leverantörs miljövärden.

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3). s. 21

Omfattar växthusgasutsläpp från anställdas pendling, avfall, köpta varor, tjänsteresor och projektrelaterade aktiviteter (så som byggmaterial, transporter och spill) för 
projekt som färdigställdes under rapporteringsåret.
Anställdas pendling baseras på resevaneenkät. Både anställdas pendling och tjänsteresor beräknas med faktorer från NTM och Trafikverket.
Avfall beräknas med faktorer från DEFRA. Köpta varor inkluderar kontorsinredning och elektronik och beräknas baserat på EPD:er och generiska värden från Inrego och 
IVL. För beräkning av projektrelaterade aktiviteter används schablonvärden per m2 BTA ljus samt BTA baserat på interna referensprojekt beräknade utifrån BM:s generis-
ka klimatpåverkansvärden.

CRE-3 Utsläppsintensitet i byggnader. s. 22
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. 33 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 på Ikano Bostads byggarbetsplatser 2020 eller 2021. Vi har valt att inte implementera den uppdaterade GRI Standard 403 2018 i årets rapport på 
grund av resursbrist. Arbetet med att gå över till GRI Standards 2021 kommer att göras till hållbarhetsredovisningen 2022.

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

s. 31

405-1 Mångfald i styrelse och ledning och bland anställda. s. 32-33, 36 I Ikano Bostads ledningsgrupp är 0 (0) personer under 30 år, 4 (4) personer mellan 30–50 år och 8 (8) personer över 50 år.
I Ikano Bostads styrelse är 0 (0) personer under 30 år, 4 (3) mellan 30–50 år och 5 (5) över 50 år. 

413-1 Samverkan med det omgivande samhället. s.16-18, 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 2020.
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 2021 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 12 maj 2022 
Deloitte AB

Maria Ekelund, Auktoriserad revisor
Grafisk formgivning: Ikano Bostad
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Foto: Magnus Grubb, Erik Svensson, 
Bosse Lind, Paulina Westerlind,  
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Illustration: WEC 360, Fojab,  
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
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Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och 
bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och 
utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och 
Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en 
internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA.




