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Hej

ANTAL VÅRDLÄGENHETER  
I FÖRVALTNING 

293 (293) 

ANTAL BOSTÄDER  
I PRODUKTION 

1 234 (1 380)

HYRESRÄTTER I  
FÖRVALTNING 

5 818 (5 760)

UTHYRNINGSGRAD  

99,3 % (99,6 %) 

Framför dig har du vår hållbarhetsredovisning för 2019. Här kan du läsa om 
vår verksamhet och hur vi arbetar för att vara ett hållbart och ansvarstagande 
företag. 

På Ikano Bostad tror vi på att göra saker tillsammans och att hålla en hög 
ambitionsnivå för att skapa möjligheter för en bättre och mer hållbar vardag. 
Det tycker vi är på schyssta villkor. 

Att vara ett hållbart företag är en viktig del av våra värderingar. För oss 
handlar hållbarhet om att tänka långsiktigt och ta ansvar för den påverkan  
vi har på människa och miljö. 

Vi har haft (ännu) ett händelserikt år. Bland annat har vi tagit flera strategiska 
och viktiga beslut för att minska vår klimatpåverkan och beslutat att vi avser 
miljöcertifiera våra kommande bostadsprojekt. Och så har vi startat upp vår 
Ikano Akademi i Västerås. 

Trevlig läsning! 

Psst! Alla siffror inom parentes gäller för 2018. Du hittar vårt GRI-index på  
ikanobostad.se/hallbarhet

OMSÄTTNINGFASTIGHETSVÄRDE 

SÅLDA BOSTÄDER

3,3  
(2,9) mdkr 

17,5  
(16) mdkr 

784
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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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Under 2019 ökade vi fokus på att minska vår klimatpåverkan. Vi måste hitta nya lösningar 
på de utmaningar som påverkar branschen, våra kunder och oss som företag. Inte minst 
för att vi ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt och långsiktigt företag. 
 
Ökat fokus på klimatet 
Resan för minskad klimatpåverkan är lång och det kommer att 
krävas modiga beslut längs vägen. 
 De senaste två åren har vi tagit flera beslut som kommer att 
påverka vår verksamhet en lång tid framåt. Under slutet av 2018 
anslöt vi oss till bygg- och anläggningsbranschens färdplan som 
har som mål att branschen ska vara klimatneutrala till år 2045. 
Under 2019 tog vi beslutet att ansluta oss till Lokal Färdplan 
Malmö som har som mål att den lokala bygg- och anläggnings-
branschen ska vara klimatneutral till år 2030. Ingen kan ställa 
om ensam utan vi måste hjälpas åt inom branschen.
 Vi tog också beslut om att miljöcertifiera våra bostäder.  
Vi avser Svanenmärka våra nya bostäder och våra kommande 
vårdboenden kommer fortsatt att certifieras enligt Miljöbyggnad 
Silver. Framåt kommer vi att utreda Miljöbyggnad iDrift för 
driften av vår fastighetsförvaltning.
 Jag tror att kraften i omställningen ligger i att vi alla hjälps åt. 
Ett av våra klimatmål som vi satt för 2020 är att alla på Ikano 
Bostad ska ha ett individuellt klimatmål kopplat till sin roll.  

Ikano Akademin
2019 var ett extra spännande år då vi tog nya steg i arbetet 
med Ikano Akademin som funnits i Hagsätra sedan 2014. Under 
2019 startade vi Ikano Akademin i Västerås och sju unga vuxna 
deltog i verksamheten där.   
 Vi påbörjade också ett valideringsarbete av Ikano Akademin 
som ger oss bättre möjligheter att ge deltagarna intyg på sin 
kunskap och utveckling. Det ger en extra skjuts för deltagarna. 
Det gör det också möjlighet för oss att dela med oss av kunskapen 
till andra aktörer och företag och utveckla arbetet vidare.  
Sedan uppstarten av Ikano Akademin har 48 av 52 ungdomar  
i Hagsätra och Västerås börjat arbeta eller studera. Riktigt 
roligt tycker jag! 

Marknadsläget
Under året har marknadsläget hämtat sig och blivit stabilare. 
Jag är stolt över vårt hårda arbete med att driva försäljningen 
framåt. Det har resulterat i en all time high i antalet sålda bostäder 
för oss som bolag. Totalt sålde vi 784 lägenheter under 2019.
 Vår fastighetsförvaltning hade ett starkt år och bidrar mycket 
till Ikano Bostads stabilitet. Under året hade vi inflyttning i 53 nya

hyresrätter i Elinegård i Malmö och startade upp ett nytt 
renoveringsprojekt i Västerås. Renoveringsprojekten är en viktig 
del i arbetet att vara en långsiktig ägare och förvaltare och att 
kunna erbjuda våra hyresgäster ett modernt boende. 
 Under året presenterades de första resultaten från projektet 
Better Living där vi tillsammans med IKEA utforskat morgon- 
dagens bostäder och bostadsområden. Better Living är ett bra 
exempel på en av våra värderingar - att våga gå vår egen väg.  
I projektet tittade vi bland annat på hur vi bättre kan dela på ytor, 
saker, tid och ansvar utanför hemmet. Att hitta bra lösningar på 
detta är viktigt för att kunna skapa hållbara bostadsområden.

Jobba tillsammans
Under året har vi fortsatt att arbeta hårt i hela bolaget och jag  
är väldigt stolt över alla medarbetares engagemang och att 
vi lever enligt våra värderingar även när det är motvind. Vår 
breda verksamhet och engagerade medarbetare gör att vi  
kan fatta långsiktiga beslut som driver Ikano Bostad framåt.  
Det gör också att vi står stadigt tillsammans. 

Vd har ordet

Robert Jaaniste, Vd

Ökat fokus på klimatet

Robert Jaaniste
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IKANO AKADEMIN 
Vi startade upp Ikano 
Akademin i Västerås 
med sju deltagare 
varav fem gått vidare 
till att börja jobba efter 
examen.

BETTER LIVING
Under året presenterades resultatet av det utforskande projektet 
Better Living som vi haft tillsammans med IKEA. En ny lägenhets- 
prototyp och metod för stadsdelsplanering presenterades.

VI MILJÖCERTIFIERAR 
VÅRA BOSTÄDER
Vi fattade beslutet om att 
vi avser Svanenmärka våra 
nya bostäder, fortsätta 
bygga vårdboende enligt 
Miljöbyggnad Silver och  
utreda Miljöbyggnad iDrift 
för vårt befintliga fastighets- 
bestånd.

SIKTAR MOT KLIMAT-
NEUTRALITET 2045
Under året påbörjade 
vi vår egen färdplan för 
hur vi som bolag ska bli 
klimatneutrala till år 2045. 
Vi anslöt oss även till Lokal 
Färdplan Malmö som är en 
lokal, aktörsdriven färdplan 
med målet att branschen 
ska bli klimatneutral redan 
till år 2030. 



Det trygga bostadsbolaget
Ikano Bostad är en långsiktig och engagerad bostadsutvecklare och fastighets- 
ägare. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder för de många människorna. 
Våra rötter finns i Småland där vi startades av IKEA:s grundare.

Vi finns på platser där Sverige växer och i Köpenhamnsregionen. 
En hög, lokal marknadsnärvaro och ett brett utbud av produkter 
gör oss till en stabil aktör. Vi är långsiktiga i allt vi gör och i 
besluten vi fattar.  
 Vi känner ett stort ansvar i utvecklingen och förvaltningen av 
bostäder och bostadsområden och arbetar alltid utifrån områ-
dets förutsättningar. Framförallt när det kommer till att vända 
utanförskap till innanförskap, minska vår negativa miljö- och  

klimatpåverkan och i arbetet med att skapa trygga och triv- 
samma bostadsområden. Att hitta lösningar som förenklar  
vardagen för de många människorna driver oss framåt.
 För oss är det viktigt att vi håller vad vi lovar och att vi  
lever efter våra värderingar för att leva upp till vårt löfte  
att agera på schyssta villkor. Vi vill arbeta tillsammans med  
kunder, kommuner och andra aktörer i branschen. Då blir det 
också som bäst. 
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Om Ikano Bostad



Trygghet  
som känns
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Västerås 

Sköndal

Telestaden

Elinegård

Västerås Malmö Årstahusen
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Vi finns på platser 
där Sverige växer 

BATALJONEN, VÄSTERÅS
Renoveringsprojekt

Start och avslut 2019

75 lägenheter

Byggår 1964  

MALMÖ 
Här äger och förvaltar vi  
829 hyresrätter i Kirseberg, 
Slussen, Hyllie och Elinegård. 

ELINEGÅRD, MALMÖ
Pågående projekt 
Planerat för cirka 1 100 bostäder 

262 hyresrätter, 232 bostads- 
rätter, 41 småhus
Produktionsstart 2014
Inflyttning påbörjad 2016

sedumtak • bilpool • cykelpool 
• laddstolpar • cykelservice • 
grönytefaktor • andra etappen 
utvecklas enligt CityLab

VÄSTERÅS 
Här äger och förvaltar vi  
1 645 hyresrätter i Vallby, 
Gideonsberg, Viksäng,  
Karlsdal, Centrum,  
Hammarby och Råby. 

ÅRSTAHUSEN,  
STOCKHOLM
Pågående projekt 
Planerat för cirka 900 bostäder

234 bostadsrätter
Produktionsstart 2016
Inflyttning påbörjad hösten 2018 

odlingslådor • laddstolpar 
• nära till bra kollektivtrafik 
• fokus på mötesplatser i  
   vardagen

Ikano Bostad finns i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Lund, Uppsala, Västerås och  

Kungälv. I Köpenhamn finns Ikano Bolig. 

Våra projekt och fastigheter

Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder för livet alla faser.  
På den här sidan presenteras ett urval av våra största bostadsprojekt,  
hyresfastigheter och vårdboenden.

1 645

829



Skeppskajen

BrunnshögSköndal

Telestaden

Hagsätra

Humlestaden
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TELESTADEN, 
STOCKHOLM
Projekt i tidigt skede 

Cirka 1 500 bostäder

SKEPPSKAJEN,  
UPPSALA
Projekt i tidigt skede 

500 bostadsrätter
Beräknad produktionsstart 2022
Inflyttning planerad 2024

SKÖNDAL,  
STOCKHOLM
52 hyresrätter 
6 LSS-lägenheter 
21 studentlägenheter eller  
smålägenheter 
72 vårdlägenheter 
Produktionsstart 2018
Inflyttning planerad 2021

HUMLESTADEN,  
GÖTEBORG
Projekt i tidigt skede 

1 500 bostäder
Beräknad produktionsstart 2023
Planerad inflyttning 2025

BRUNNSHÖG, LUND
Pågående projekt  
99 bostadsrätter

Produktionsstart 2019
Inflyttning planerad 2021

granne med spårvagnen 
• bilpool • cykelverkstad  
• nära till bra kollektivtrafik

STOCKHOLM
Här äger och förvaltar vi 3 368 hyresrätter i Hagsätra, 
Rågsved, Högdalen, Hässelby och Danderyd. Vi äger 
och förvaltar även Hässelby Centrum. 

3 368
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Vår organisation

Varje dag är verksamheten igång på våra olika kontor och vi reser  
till och från kontor, byggarbetsplatser och fastighetsbestånd. 

Hållbarhet i alla led
Vi vill vara hållbara i alla delar av vår värdekedja. Därför arbetar vi för att 
minska vår negativa påverkan och öka våra positiva påverkan i alla led. 

Vår affärsmodell

Köpa och sälja mark och fastigheter

Vi förvärvar och säljer mark för utveckling och produktion av 
bostäder och vårdboende samt förvärvar och säljer hyres-
fastigheter och vårdboenden. 

Utveckla bostäder och bostadsområden

Vi planerar och utvecklar bostäder, kvarter och bostadsområden.
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Bygga och renovera

Vi sätter upp byggarbetsplatser och bygger bostäder 
och renoverar vårt befintliga fastighetsbestånd. 

Förvalta byggnader och boende

Vi förvaltar hyresrätter och vårdboende och startar bostads-
rättsföreningar och säljer bostadsrätter. Förvaltningen har hand 
om våra hyresgäster och hyresfastigheter, såväl förvärvade 
som egenproducerade. 

Demontera och avveckla

Vi förvärvar ibland mark med befintlig byggnation och mark som 
behöver återställas innan ett bostadsprojekt startar. 

Ett hus kommer inte att finnas för alltid. Vi har identifierat att vi  
har viss påverkan i detta skede och kommer framåt att utreda  
hur vår påverkan ser ut.  
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Hållbara stadsdelar 

och boendemiljöer 

Klimat

Resursanvändning

Miljömässig
hållbarhet

Hållbara inköp

Kund • Marknad

Ekonomisk 
hållbarhet

FN:s Agenda 2030
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Vi vill vara ett av bygg- och fastighetsbranschens mest hållbara företag. Hållbarhet ska 
vara en del i allt vi gör och vi gör det på samma sätt som vi gör med allt annat: genom 
att leva våra värderingar. 

FN:s Agenda 2030
I hållbarhetsarbetet vägleds vi av FN:s Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen. 
Under 2020 kommer vi tillsammans med övriga bolag inom Ikanogruppen att ta fram 
vilka av de globala utvecklingsmålen som är viktigast för oss att arbeta med tillsammans 
framåt. 

Hållbarhetsrapporten 2019
Vi rapporterar i enlighet med GRI Standards core-nivå. Vår hållbarhetsredovisning 
följer även kraven som ställs i årsredovisningslagens 6:e kapitel 10–14 §§. Hållbarhets-
redovisningen följer GRI Standards redovisningsprinciper för innehåll och kvalitet och 
utgår från vår senaste intressentdialog och väsentlighetsanalys som genomfördes 2016. 
All information om vår intressentdialog och väsentlighetsanalys finns på ikanobostad.se.  
Hållbarhetsredovisningen utgår även från vårt internt framtagna ramverk för hållbarhet 
och vår hållbarhetspolicy. 

Strategi och styrning
Som aktör i bygg- och fastighetsbranschen är vår hållbarhets- 
påverkan stor. Det innebär också att vi har möjlighet att påverka 
positivt och ta stort ansvar i arbetet att ställa om till en hållbar 
verksamhet.

Hållbarhetsstrategi och styrning
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Våra värderingar och vårt löfte

Hållbarhetsstrategi och styrning

Våga gå vår
egen väg

Arbeta
tillsammans

På 
schyssta

villkor

Sunt förnuft
och enkelhet

Våra värderingar
 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.

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.

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.

Vårt löfte

Våra värderingar baseras på sunt förnuft, enkelhet, att arbeta tillsammans och att våga 
gå vår egen väg. Värderingar 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.



RISKOMRÅDE RISKHANTERING LÄS MER

  

• Klimatpåverkan från inköp av bland annat  
    betong och stål.

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

• Ökad energianvändning i vårt fastighetsbestånd  
    som leder till ökad klimatpåverkan och ökade 
    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.  

• 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.

Klimat s. 25

Resursanvändning 
s. 28

• 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 arbets- 
    miljö och arbetsvillkor.  

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

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

• Skyddsombud och systematiskt arbetsmiljö- 
    arbete för att förebygga arbetsplatsolyckor.

• Uppmuntrar och genomför initiativ för hälsa  
    och friskvård.

• Fokus på medarbetar- och ledarskapsutveckling.

Hållbart arbetsliv  
s. 22
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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.

Risk & complianceRisker och riskhantering 
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RISKOMRÅDE RISKHANTERING LÄS MER

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

• Risk för bristande kontroller av underleverantörer. 

• Risk för obehöriga personer på byggarbets- 
    platser och renoveringsprojekt. 

• Ikano Group Code of Conduct, Ikano Part- 
    nership Policy, Ikano Group Whistleblower  
    Policy, Ikano Bostads Inköps- och upphand- 
    lingspolicy, Mångfaldspolicy och Trakasserier  
    och kränkande särbehandlingspolicy.

• Kravställning vid upphandling och avtal  
    avseende till exempel kollektivavtal, löne- 
    sättning, arbetsmiljö och miljöhänsyn.

• Rutiner för kontroller av leverantörer och  
    rutiner för inskrivning och tillträde på bygg- 
    arbetsplatser. 

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

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

Hållbara inköp s. 32

• 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 byggarbets- 
    platser och renoveringsprojekt.

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

• Krav på godkännande av underleverantörer  
    och dess underleverantörer samt krav på att  
    alltid uppvisa ID06 på byggarbetsplatserna. 

• Centraliserad och självständig inköpsavdelning  
    inom byggproduktion som bland annat krav- 
    ställer och förvaltar avtal och ramavtal, kon- 
    trollerar byggprojektens inköp och har till- 
    gång till system för att säkerställa att endast 
    behöriga personer befinner sig på byggarbets- 
    platserna.

Hållbara inköp s. 32
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Hållbara stadsdelar och boendemiljöer 

Som långsiktig ägare och förvaltare och som bostadsutvecklare 
har vi stor möjlighet att ta ansvar i både tidigt utvecklingsskede 
när området utformas och över tid. För oss är det viktigt att 
ekosystemtjänster och mötesplatser i vardagen är naturliga 
inslag i stadsbilden. Genom att bygga olika upplåtelseformer 
och erbjuda prisvärda och kvadratsmarta bostäder är vi med 
och bygger för de många människorna.  

Fokus på utveckling och samarbete
Tillsammans med IKEA har vi utforskat morgondagens bostäder 
och bostadsområden inom ramen för det utforskande projektet 
Better Living. Genom att sätta människan och livet i hemmet i 
centrum har vi utforskat hur man bättre kan dela på ytor, saker 
och ansvar i och runt bostaden.  
 Under året tog vi fram designstrategin Keep it simple. Syftet 
med designstrategin är att skapa en tydligare målbild internt 
och för våra samarbetspartners kring hur våra bostadsområden 
ska utformas och gestaltas. Designstrategin kommer framåt 
även att innehålla hur vi vill arbeta med ekosystemtjänster i 
bostadsområdena. Redan idag arbetar vi med projekt som 
är planerade för ekosystemtjänster som dagvattenhantering, 
sedumtak, lundbiotop och fågelholk.
 Vi är med och utvecklar Elinegård som är en av Malmös nyare 
stadsdelar. Tillsammans med Malmö stad påbörjade vi under 
året Elinegårds andra etapp. Utformningen av området utgår 
från Citylab som är en guide för hållbar stadsdelsutveckling. 
Den andra etappen har en tydlig hållbarhetsprofil och kommer 
att underlätta för en hållbar livsstil för de boende.  
 Tillsammans med Funktionsrätt Sverige startade under 
året projektet Rätt från början. I projektet utforskar vi hur vi 
kan bygga bostäder som passar fler behov och hur så kallad 
universell utformning kan bidra till att skapa mer inkluderande 
bostäder och bostadsområden. 

Förutsättningar för gemenskap
Under året har vi implementerat en ny process där vi i tidigt 
skede i bostadsprojekten har en workshop som sätter kunden 
i fokus. Genom att ta fasta på de flöden och funktioner som 
behövs i ett bostadsområden tittar vi på hur vi kan skapa  
mötesplatser med möjlighet till möte, lek, aktivitet, vila och  
rekreation. I workshopen tittar vi också på hur vardagsaktiviteter 
kan förenklas genom delning och hur vi kan stötta ekosystem-
tjänster. Grönska är en viktig del i det och något som bidrar till 
människors välbefinnande men också till att hantera dagvatten, 
bidra till den ekologiska mångfalden och stötta och förstärka 
andra ekosystemtjänster. 
 I våra projekt i Greve och Hillerød i Köpenhamnsområdet har 
vi under året testat vårt Nærværs-koncept. Målet är att gran-
narna ska lära känna varandra redan innan de har flyttat in.

Trygghet
Vi vill att de som bor och rör sig i våra bostadsområden känner 
sig trygga redan när de kliver av bussen. Vi tror på att grannar 
som känner och som hälsar på varandra också känner sig 
tryggare och trivs bättre. 
 En digital plattform kan vara en bra början till att lära känna  
sina grannar. Under året testade vi en app i några av våra 
bostadsrättsföreningar som gör det enklare för våra kunder att 
ta kontakt med varandra. Vi ser att appen bidrar till att skapa 
gemenskap och underlättar för kunderna att dela saker och tid 
med varandra. 
 Ett aktivt trygghetsarbete leder inte bara till ökad trivsel utan 
också till minskad kriminalitet. Vi är en huvudsamarbetspartner  
i BoTryggt2030 som arbetar med att ta fram manualer för  
utformningen av trygga stadsdelar. Sedan 2015 stöttar vi den 
ideella föreningen Huskurages arbete och policy för att stoppa 
våld i hemmet genom att dela ut den till alla våra hyresgäster 
och aktivt påminna om den i våra utskick. 

Hållbara  
bostadsområden
Som bostadsbolag har vi möjlighet att påverka det lokala samhället och de 
bostadsområden där vi är verksamma. Vi vill skapa bostadsområden som 
klarar av att möta dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter 
och bidra till en hållbar utveckling. 



Elinegård, Malmö
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ANTAL BYGGPROJEKT SOM ÄR PLANERADE  
FÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER SOM...

ANTAL BYGGPROJEKT  
SOM ÄR PLANERADE FÖR ...

bilpool 50 % (44 %)

laddstolpar 60 % (58 %)

cykelpool 23 % (21 %)

cykelverkstad 45 % (40 %)

ANTAL BYGGPROJEKT  
SOM ÄR PLANERADE FÖR ...

matavfallssortering 95 % 
(93 %)

källsortering 83 % (72 %)

grönytefaktor 33 % (21 %)

odlingslådor 35 % (30 %)

sedumtak 45 % (56 %)

solceller 10 % (9 %)

lokal omhändertagande av dagvatten (LOD) 63 % (56 %)
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Forskningen de senaste åren visar att sociala relationer 
har större positiv påverkan på livet än om man springer 
en mil i veckan. Men forskningen visar också att vi blir allt 
mer ensamma. I Danmark har frågan kring gemenskap fått 
mycket uppmärksamhet under året. 
 2016 tog Ikano Bostad steget över till Danmark och Ikano 
Bolig startades. Sedan starten har gemenskap mellan 
grannar stått i fokus. Utvecklingen av Nærvær grundar sig 
i att vi vill ta ett större ansvar i de bostadsområden som vi 
är med och utvecklar. Vi vill lära oss mer om hur relationer 
mellan grannar skapas och hur vi kan använda gestaltning 
för att skapa liv mellan husen och ett gott liv för de boende. 
–Vi insåg snabbt att gemenskap, relationer och frivilliga 
initiativ inte kommer av sig själv. Utan vi måste hjälpa till 
att skapa förutsättningar tillsammans med de som bor och 
som ska flytta till området. Så vi testar oss fram för att se 
vad som fungerar och vad som inte gör det, berättar Cecilie 
Tarras Madsen, gemenskapsutvecklare på Ikano Bolig. 

Gemensamhetshus
Arbetet med Nærvær är redan igång i Ikano Boligs första 
projekt i Greve söder om Köpenhamn. Byggnationen av det 
200 kvadratmeter stora Bydelsehuset, ett gemensamhets-
hus, kommer att stå klart i december 2020. Det kommer att 
drivas av frivilliga i området. Men vi på Ikano Bolig kommer 
fortfarande att vara kvar i Greve. Bland annat genom att 
sitta kvar i gemensamhetshusets styrelse för att säkerställa 
att allting fungerar och att huset är öppet för alla. I väntan  
på det har ett pop up-café öppnat i området där det har 
hållits flera evenemang där grannar haft möjlighet att mötas. 
–Vi har redan börjat se resultatet av vårt arbete. Det  
relationsskapande arbetet bidrar till att skapa glädje  
och trygghet mellan grannarna och har gjort skillnad för 
de boendes upplevelse när de flyttar till en ny plats. En 
av våra första inflyttade kunder i Greve hade med sig en 
välkomstgåva till sin nyinflyttade granne. De hade lärt känna 
varandra redan innan de flyttat in, avslutar Cecilie. 

Vi skapar Närvaro
Vi vet att grannar som känner varandra också känner sig tryggare och trivs  
bättre i sina bostadsområden. I Köpenhamn har vi valt att skapa förutsättningar  
för att lära känna sina grannar redan innan de har flyttat in. Vi kallar det Nærvær 
som betyder närvaro på danska.



Samarbete Engagemang 

Lokala 
förutsättningar

Social
hållbarhet 
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God samhällsaktör

Fokus på innanförskap 

Trivsel

Som bostadsbolag har vi ett stort ansvar i att skapa förutsättningar 
för trygga och trivsamma bostadsområden. Och vi gör det genom 
att gå från idé till handling.  

För oss är det viktigt att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi vill minska 
utanförskapet, bidra till långvarig förändring hos dem som bor i våra bostadsområden och 
skapa möjligheter till möten mellan människor genom att skapa platser där man vill vara. 

Vår metod
Vår metod för socialt hållbarhetsarbete bygger på engagemang, att arbeta  
tillsammans med lokalt näringsliv, kommunen och lokala föreningar samt att alltid  
utgå från de lokala förutsättningarna. På det sättet når vi ut till så många som 
möjligt i våra bostadsområden och är med och ökar innanförskapet.  

Under året
Under året har vi startat upp Ikano Akademin i Västerås, stöttat Kungälvs 
kommun i deras arbete med initiativet Solrosen som är en mötesplats  
för nyanlända kvinnor och barn, varit med och stöttat och arrangerat 
festivaler i Bäckby i Västerås, Hagsätra och Rågsved i Stockholm samt  
i Elinegård och Sorgenfri i Malmö. Vi har även samarbetat med Stads- 
missionen i Malmö genom att arrangera loppmarknad och dela ut  
frukost till behövande. 
 Utöver det har vi fortsatt med vår fritidsgård i Rågsved, Ikano Akademin  
i Hagsätra och arrangerat fotbolls- och friidrottsskola tillsammans med  
lokala aktörer, ordnat med sommarjobb till barnen i våra bostadsområden  
och stöttat stiftelsen Läxhjälpen.

Vi hjälper till att starta trivsel-
grupper. Det är ett sätt att få 
grannar att lära känna varan-
dra, främja trivsel och öka den 
gemensamma ansvarskänslan 
i bostadsområdet. Idag finns 
det aktiva trivselgrupper i 
Stockholm och Västerås. 
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48

650,6%

Fritidsgård

Friidrottsskola

Trygghet

0,6 procent av våra 
hyresrätter går till så 
kallade sociala förturer. 

2019 var 21 ungdomar anställda 
i Ikano Akademin i Hagsätra eller 
Västerås. Sedan starten 2014 har 
48 av 52 fått jobb eller börjat 
studera. 

Ikano Bostad samarbetar 
med stiftelsen Läxhjälpen 
och stöttar ekonomiskt så att 
cirka 65 elever i Stockholm, 
Malmö och Västerås fick 
hjälp med läxläsningen 2019.

Sommarjobb

21 barn och ungdomar i våra 
bostadsområden sommar-
jobbade hos oss  
i Stockholm och Västerås.

I Rågsved finns vår fritidsgård 
som har öppet efter skolan för 
barn som bor i Ikano Bostads 
fastigheter. 

En vecka under sommar-
lovet och under påsklovet 
erbjuder vi fotbolls- och 
friidrottsskola för barnen 
som bor i våra hyresrätter.

Vi stöttar Kungsälvs kom-
mun i deras arbete med 
Solrosen som är en mötes-
plats för nyanlända kvinnor 
och barn.
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Hållbart arbetsliv

Drivna och engagerade medarbetare i kombination med att 
vi lever våra värderingar är viktigt för Ikano Bostads fortsatta 
utveckling. Därför är det viktigt att alla medarbetare trivs och 
känner att de utvecklas hos oss.  

En värdringsdriven företagskultur
Vår företagskultur grundar sig i våra värderingar: sunt förnuft 
och enkelhet, arbeta tillsammans och våra gå vår egen väg. 
Utifrån värderingarna arbetar vi för att leva upp till vårt löfte 
att agera på schyssta villkor. 
 Nöjda och engagerade medarbetare är viktigt för oss. 
Under året har vi bytt metod för att mäta medarbetarnöjdhet. 
Vi genomför medarbetarundersökningar mer frekvent och med 
fokus på ett område åt gången. Detta är något vi kommer att 
utveckla vidare under 2020. 
 Alla medarbetare ska känna att de utvecklas. Under året har 
vi påbörjat arbetet med ledarskapsutveckling för både chefer 
och individer. Ett arbete som vi kommer att fortsätta med under 
2020. Under 2019 hade alla Ikano Bostads anställda utveck-
lingssamtal. 

Mångfald och inkludering
Ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete är en viktig nyckel 
till framgång. Det breddar inte bara vår rekryteringsbas utan 
är också något som vi tror kommer leda till ökad lönsamhet och 
tillväxt. För oss handlar det om att ta tillvara på olika synsätt och 
erfarenheter. Det ger också oss som företag en ökad kompetens 
och kreativitet. 
 Inom ramen för vårt värderingsarbete som vi kallar för Kultur-
resan djupdyker vi i våra värderingar och utmanar beteenden 
och bygg- och fastighetsbranschens normer. Under året har vi 
bland annat lanserat en verktygslåda där vi samlat utbildningar 
och övningar som både utmanar normer och som bidrar till den 
enskilda medarbetarens utveckling.
 Deltagarna i Hentverkarna, vårt snickarlärlingsprogram för 
kvinnor, har gått in i nästa fas. Snickarlärlingarna har genomgått 
ungefär halva utbildningen och är nu snickarlärlingar på heltid.  

I samband med uppstarten av Hentverkarna anslöt Annika Vänje 
som är forskare på KTH. Hon undersökte hur en blandad arbets-
plats påverkar byggarbetsplatsen och förändrar normer. Under 
hösten släpptes forskningsrapporten ”Vi får star treatment” på 
ämnet. 

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Arbetet med att förebygga ohälsa på jobbet och arbetsplats- 
olyckor pågår hela tiden och vi följer regelbundet upp hur det 
går. Vårt mål är att inga incidenter eller olyckor ska ske på våra 
byggarbetsplatser. Alla ska komma hem oskadda från arbetet. 
Skulle det hända en allvarlig olycka eller ett tillbud genomför vi 
alltid ett säkerhetsstopp. Under året har vi haft fyra säkerhets-
stopp på våra byggarbetsplatser. Vi följer alltid upp säkerhets-
stoppen och vidtar åtgärder för att det inte ska hända igen. 
 Under året implementerade de sista avdelningarna och 
affärsområdena Ikano Bostads app för incidentrapportering. 
Vi har även tagit fram tydligare inskrivningsrutiner på våra 
byggarbetsplatser. De nya inskrivningsrutinerna implemente-
rades i samband med vår första årliga arbetsmiljövecka. Det 
är ett sätt att höja säkerheten och kunskapsnivån för alla som 
arbetar på någon av våra byggarbetsplatser. 
 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. 
Bland annat genom att fokusera på ledarskap och kultur på 
byggarbetsplatserna och ta fram gemensamma arbetssätt 
och branschstandarder för hur man arbetar säkert i riskfyllda 
arbetsmoment.  
 Vi har arbetat mycket med att sänka sjukfrånvaron inom 
byggproduktionen och har nått goda resultat under året.  
Arbetet med att utbilda och kommunicera kring fysisk och  
psykosocial hälsa har fortsatt, bland annat genom att utbilda 
hur man kan jobba effektivare och mer strukturerat. Sjuk- 
frånvaron är fortfarande en utmaning i övriga delar av  
organisationen som vi kommer att fortsätta att arbeta hårt 
med att få ner framåt. 

Arbeta tillsammans
En av Ikano Bostads viktigaste framgångsfaktorer är våra medarbetare. Med 
stort engagemang och glädjen i att arbeta tillsammans arbetar vi för att uppnå 
vår vision att skapa möjligheter för en bättre vardag för våra kunder.



2018 2019

Totalt antal anställda 461 428

Heltid 447 411

Varav kvinnor 160 150

Varav män 287 261

Deltid 14 17

Varav kvinnor 10 15

Varav män 4 2
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ANTAL MEDARBETARE  
PER 31 DECEMBER* 

MÅNGFALDSMÅL*

*Inklusive Brantås Bygg AB

RESULTAT 
2018

RESULTAT 
2019

MÅL 
2020

Antal nyrekryterade kvinnliga 
tjänstemän under året 42 % 60 % 50 %

Antal kvinnliga chefer  
med personalansvar 44 % 47 % 50 %

Antal kvinnliga yrkesarbetare 
(snickare) 18 % 19 % 10 %

Antal medarbetare med  
utländsk bakgrund 17 % 17 % 20 %

*Inklusive Brantås Bygg AB
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30–50 år
251 (259)

<30 år
75 (93)

>50 år
102 (109)

<30 år 30–50 år >50 år Män Kvinnor

Samtliga anställda 190101 75 251 102 263 165

Antal som börjat 4 25 1 17 13

Antal som slutat 8 35 20 43 20

Personalomsättning 9,5 % 13,7 % 19 % 15,5 % 11,9 %

Total personalomsättning 14,2 % (14,3 %)

IKANO BOSTADS  
LEDARSKAPSFÖRMÅGOR

BRYR SIG

INSPIRERAR

ÄR DRIVEN

LEVERERAR 

PERSONALOMSÄTTNING 2019*

OLYCKOR OCH INCIDENTER 2019

Inspirerar

Levererar

Driven

Bryr sig

ÅLDERSFÖRDELNING  
MEDARBETARE 2019*

Incidenter 
30 (50*)Olyckor 

32 (64)

* Inklusive underentreprenörer 19 stycken och Brantås Bygg AB.

*Inklusive Brantås Bygg AB

*Inklusive Brantås Bygg AB
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Vår största klimatpåverkan finns framförallt i två skeden: 
byggproduktion och förvaltning. I byggproduktionsskedet 
när vi köper in betong och stål till husen och el till våra bygg- 
arbetsplatser samt i förvaltningsskedet där vi köper in stora 
mängder värme och fastighetsel till våra hyresfastigheter.  
Även transporter till och från våra byggarbetsplatser, hyres- 
fastigheter och kontor utgör en del av vår klimatpåverkan. 

Viktiga beslut
De senaste två åren har vi tagit flera strategiskt viktiga beslut 
för att minska vår klimatpåverkan. Bland annat har vi anslutit oss 
till bygg- och anläggningsbranschens färdplan för en klimat- 
neutral och fossilfri bransch och till Lokal Färdplan Malmö. 
 Vi fattade också beslut kring miljöcertifiering av bostäder  
och vårdboenden. Under 2020 kommer vi att påbörja imple-
menteringen av miljöcertifieringen Svanen i våra kommande 
bostadsprojekt. Alla våra vårdboenden kommer fortsatt att 
certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och vi kommer att  
utreda Miljöbyggnads nya certifiering Miljöbyggnad iDrift  
för certifieringen av driften av vårt förvaltningsbestånd.  
 Våra projekt i Parken i Västra Hamnen i Malmö har vi byggt 
i enlighet med miljöcertifieringen Breeam. Våren 2019 blev 
vårt första kvarter i Parken certifierat. 

Energieffektivt fastighetsbestånd
Ett sätt att minska vår klimatpåverkan är att arbeta med energi- 
effektivisering. Det resulterar också i lägre kostnader. Sedan 
vi startade energieffektiviseringsarbetet 2014 har vi minskat 
vår klimatpåverkan i vårt fastighetsbestånd med cirka 60 
procent. Från 23 kg CO2e per kvadratmeter till 8,9 kg CO2e 
per kvadratmeter. 
 Under 2019 har ett stort energibesparingsprojekt pågått i 
en stor andel av vårt fastighetsbestånd i Hagsätra i Stockholm. 
Det har resulterat i en minskning av energianvändningen med i 
snitt 30 procent per fastighet. 

 I Hagsätra Centrum har vi också installerat flera laddplatser 
för el-bilar där både allmänheten och hyresgästerna kan ladda 
sina bilar.  

Förnybar energi
Att ställa om till att endast använda förnybar energi är en 
viktig del i klimatarbetet. Under året har vi fortsatt arbetet 
och har miljömärkt-el i nästan alla våra byggprojekt, på våra 
kontor och i vår fastighetsförvaltning. 

Modiga beslut för 
minskad klimatpåverkan
Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av koldioxidutsläppen.  
Att minska vår klimatpåverkan är en av våra viktigaste frågor att arbeta 
med framåt.

Risk & complianceKlimat
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De senaste två åren har vi tagit flera strategiskt viktiga  
beslut för att minska vår klimatpåverkan. 2018 anslöt vi oss  
till bygg- och anläggningsbranschens färdplan som har 
som mål att ställa om till en hållbar, klimatneutral och kon-
kurrenskraftig bransch till år 2045. Arbetet leds av Fossilfritt 
Sverige och Sveriges Byggindustrier. 
–Arbetet med att ta fram Ikano Bostads färdplan för att 
ställa om till att bli klimatneutrala påbörjades under året. 
Först ut är att se över värdekedjan och var vår klimatpå-
verkan är som störst, berättar Sverker Andreasson, Strate-
gisk utvecklingschef.
 Det fortsatta arbetet kommer framförallt att handla om  
att sätta mål, se över våra processer och ta fram hand-
lingsplaner och aktiviteter. 

Lokal Färdplan Malmö
Under 2019 anslöt vi oss även till Lokal Färdplan Malmö 
(LFM30). Det är ett lokalt initiativ som drivs av bransch- 
aktörer verksamma i Malmö. Syftet är att skynda på omställ- 
ningen till att bli klimatneutrala och genomförandet av FN:s 
Agenda 2030. Arbetet stöttas även av Sveriges Bygg- 
industrier, Fossilfritt Sverige, Malmö stad samt Informations- 
centrum för hållbart byggande.   
–Att minska vår klimatpåverkan är en av våra högst prio-
riterade frågor. Därför var det självklart för oss att ansluta 
oss till LFM30. Det kommer att kräva en del av oss, men 
vi tror också att vi kan lära oss mycket och dra nytta av att 
göra det tillsammans med andra företag, berättar Maria 
Hagman, Bostadsutvecklingschef syd/väst. 

Vårt arbete för minskad 
klimatpåverkan 
Vår klimatpåverkan måste minska. Under året har vi prioriterat upp vårt 
klimatarbete för att på ett mer strukturerat och strategiskt sätt minska 
vår klimatpåverkan och på sikt bli klimatneutrala. 



KLIMATUTSLÄPP TOTALT
Tabellen visar Ikano Bostads totala 
klimatutsläpp per år.
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Ton koldioxidekvivalenter (CO2e)

Bränsle, maskiner och fordon (scope 1) 113 (133)

Värme och varmvatten (scope 2) 5 236 (5 495)

Fastighetsel (scope 2) 203 (989)*

Vatten (scope 3)  8 (9)

Bränsle, resor i tjänsten (scope 3) 412 (544)

11 490

10 150

Betong (scope 3, schablonvärde) 10 150 (11 490)
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KLIMATUTSLÄPP TOTALT
Tabellen visar det totala klimatutsläppet till  
följd av Ikano Bostads verksamhet. 
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Betong – hälften  
av byggprocessens  

klimatpåverkan.

*Under 2018 använde ett par byggprojekt inte  
klimatneutral el.

 
ENERGIANVÄNDNING
Inköpt energi omfattar värme, varmvatten, 
fastighetsel, byggström, bränsle för trans-
porter och maskiner.

*I resultatet för 2018 ingår även olja och diesel 
för uppvärmning in i bränsle. För 2019 räknas 
olja och diesel in under värme/varmvatten.

2019 8,9 kg CO2e/m2

2018 9 kg CO2e/m2

2017 11 kg CO2e/m2

2016 13 kg CO2e/m2

2015 18 kg CO2e/m2

KLIMATAVTRYCK,  
HYRESFASTIGHETER
Utsläpp antal kg koldioxid- 
ekvivalenter per kvadratmeter.

ANDEL FÖRNYELSEBAR 
ENERGI TOTALT  
Den värme, fastighetsel och 
bränsle som köpts in av Ikano 
Bostad.  
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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. 

Solceller

Ej förnybar energi:
 10 119 (17 806) MWh 

132 (1 316) 

8 699 (13 135)
1 288 (3 354)

Förnybar energi:
 80 797 (87 243 MWh)

88 (8)

64 647 
(67 164)

16 062 
(20 070)

Bränsle 220 (1 324)

Värme/varmvatten 73 346 (80 299)

Fastighetsel 17 350 (23 424)*

Total energianvändning 2019: 90 916 MWh 
(105 049)
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Värme/varmvatten 73 346 (80 299)

Fastighetsel 17 350 (23 424)*

Total energianvändning 2019: 90 916 MWh 
(105 049)
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Varje år gör vi stora inköp till våra bostads- och renoverings-
projekt. Därför är det viktigt att vi använder resurser på ett 
ansvarsfullt sätt med särskild omtanke om människa och miljö 
samt att vi ser till att minimera avfallet genom att återvinna 
och återanvända där det är möjligt.   

Val med omtanke
När vi köper in produkter och tjänster i vår bostadsproduktion 
undersöker vi alltid om vi kan använda en lokal leverantör. Det är 
ett sätt att minska vår klimatpåverkan. Vi använder oss av Sunda- 
Hus miljödatabas i alla våra bostads- och renoveringsprojekt. 
Vårt mål är att 95 procent av våra valda produkter och material 
ska vara A- eller B-klassade enligt SundaHus och att vi alltid 
väljer material med omtanke. Dock varierar fortfarande graden 
av registrerade produkter i bygg- och renoveringsprojekten.  
 Under året har vi därför fortsatt arbetet med att utbilda Ikano 
Bostads personal, entreprenörer och underentreprenörer för att 
öka andelen produkter som registreras i SundaHus. Det är ett 
arbeta som vi kommer att fortsätta med framåt för att ytterligare 
förbättra graden av registrerade produkter. 

Utmaningar i avfallshanteringen
En utmaning framåt är att se över hur vi hanterar avfall från 
våra bostads- och renoveringsprojekt. Vi måste bli bättre på 

att sortera avfall för att öka återvinningen och återanvänd-
ningen. Framåt kommer vi att se över hur vi kan gör det enklare 
att hantera avfall på våra byggarbetsplatser.

Enklare att dela med grannen
Ett sätt att minska resursförbrukningen är att dela på saker  
istället för att äga själv. Inför varje nytt bostadsprojekt och 
i vårt fastighetsbestånd vill vi göra det enklare att dela på 
saker, ytor och funktioner som inte används så ofta. Utegym  
på gården, gemensamhetsutrymmen, gemensamma odlings- 
lådor och trädgårdsredskap är några exempel. 
 Det ska vara enkelt för de boende att ställa bilen och kunna 
transportera sig mer hållbart. Vi bygger alltid nära kollektiv-
trafik och tittar på vilka förutsättningar som finns för bil- och 
cykelpool, laddstolpar för el-bilar och goda möjligheter till att 
ställa cykeln. 
 Under året har vi testat en app i ett par av våra bostads-
rättsföreningar i Stockholm som gör det enklare för de boende 
att ta kontakt med varandra och dela saker och tid i vardagen. 
Hur det har gått och hur vi kommer att arbeta framåt utvärderas 
under 2020.

Ansvarsfull resursanvändning  
En av våra stora utmaningar framåt kommer att vara att använda resurser på ett  
ansvarsfullt sätt och göra det enklare för våra kunder att dela på saker i vardagen.

Resursanvändning
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**Inkluderar två projekt.

MILJÖMÅL EGEN PRODUKTION 

MILJÖMÅL EGEN PRODUKTION 

MILJÖMÅL FÖRVALTNINGEN

Miljömål egen produktion 2019 2018

Material och kemikalier

Minst 95 % av de produkter som används 
i byggproduktionen ska vara A- eller 
B-klassade i Sunda Hus.

86 %* 84 %*

Egen produktion 2019 2018

Sorterat för materialåtervinning 52 % 63 %

Total mängd avfall 23 kg/BTA 32 kg/BTA

Deponi 6 % 4 %

Blandat 9 % 11 %

Brännbart 34 % 22 %

Miljömål 2019 2018

Material och kemikalier

Minst 95 % av de produkter som används 
vid ROT-projekt och drift ska uppfylla 
kraven i nivå B i SundaHus.

94 %** 97 %**

*I flera projekt har få produkter registrerats.
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Kund och marknad 

Våra kunder är det 
värdefullaste vi har
Varje dag arbetar vi för att förenkla vardagen för de många människorna. 
Vårt mål är att vi ska ha branschens nöjdaste kunder och det bästa och 
mest hållbara kunderbjudandet. 

När vi tar fram nya lösningar utgår vi alltid från vilka behov som 
finns i vardagen. Allt för att nyttan för kunderna ska vara så stor 
som möjligt. 

Med kunden i fokus
Under 2019 implementerade vi en ny metodik för hur vi startar 
upp våra bostadsprojekt innan vi börjar planera bostads-
området. Varje nytt projekt inleds med att titta på vilka vi tror 
kommer att leva i området och på vilka vardagsbehov de har. 
Det gör det också enklare för oss att ha med oss kundernas 
perspektiv genom hela processen redan från tidiga skeden. 
 Rätt information vid rätt tidpunkt blir alltid viktigare. Under 
året implementerade vi ett system som gör det möjligt för oss 
att personalisera kommunikationen gentemot våra bostadsrätts- 
kunder. På det sättet kan vi bättre kvalitetssäkra all information 
som går ut till våra bostadsrättskunder och säkerställa att de 
bara nås av information som är relevant för dem. 
 I början av året lanserade vi hyresgästportalen Mina sidor. 
Det gör det enklare för hyresgästerna att göra sina ärenden  
digitalt, följa upp sina serviceanmälningar och kontakta oss. 

Vikten av att lyssna
Varje år mäter vi Nöjd-Kund-Index (NKI) hos våra bostads-
rättskunder och hyresgäster. Resultatet är en viktig del i vårt 
insikts- och förbättringsarbete. Genom att veta mer om vad 
våra kunder vill kan vi skapa hållbarare processer och en bättre 
kundupplevelse. Under 2019 hade vi vårt bästa NKI-resultat 
någonsin hos våra hyresgäster. Vi vann också pris för bästa 
förvaltare av kontorsfastigheter för vårt kontor Klipporna i 
Hyllie i Malmö.
 2019-års NKI-undersökning hos våra bostadsrättskunder 
visade att de tyckte att de fick ett bra bemötande, bra och lätt-
förståelig information samt att bostaden gav ett bra intryck vid 

inflyttningen. Saker som de var mindre nöjda med var till exempel 
att det kan blir lättare att påverka inredningen i lägenheten 
samt att vi ska bli bättre på att rätta till fel. Detta är några av 
de synpunkter som vi tar med oss i utvecklingen framåt. 
 Sex månader efter att våra bostadsrättskunder har flyttat in 
gör vi hembesök hos några av våra kunder. Under hembesöket 
frågar vi bland annat om vad de tycker och tänker om sin bostad, 
vad de är nöjda med och vad som kan bli bättre. 
 Vi har en stark lokal närvaro i våra bostadsområden och en 
pågående dialog med våra hyresgäster även till vardags. När 
vi planerar för större renoveringar i vårt fastighetsbestånd 
bjuder vi in hyresgästerna som bor i fastigheterna i ett tidigt 
skede. På det sättet har de möjlighet att vara med och påverka 
redan från början. Under året har vi bland annat bjudit in till 
dialog inför en kommande ROT-renovering i Västerås och till  
hur vi kan skapa trivsammare gårdar i två fastigheter i Högdalen 
i Stockholm. 

En enkel och hållbar vardag
Det är i vår fastighetsförvaltning och i de tidiga skedena i våra 
bostadsprojekt som vi bäst kan skapa möjligheter till att enkelt 
göra hållbara val i vardagen. Till exempel skapar vi förutsätt-
ningar för att använda andra transportmedel än bilen, tillgång 
till gemensamma ytor som utegym och gemensamhetslokal samt 
till bra möjligheter till avfallssortering och återbruk.  
 En annan viktig del i att skapa förutsättningar för en hållbar 
vardag är våra flexibla lösningar. Under året har fler bostads-
rättskunder flyttat in i lägenheter med flexibla rum som enkelt 
skapar ett till rum när det behövs eller flexibel förvaring, flytt- 
bara eluttag och strömbrytare som släcker allt ljus i lägenheten 
samtidigt. Framåt kommer vi testa våra FlexRum som ett erbju-
dande till våra bostadsrättskunder. 



MÅL FÖR KUNDNÖJDHET
Långsiktigt mål: branschens 
nöjdaste kunder

NÖJD-KUND-INDEX MÅL 2019 RESULTAT 2019

BOSTADSRÄTTER
Prognoscentret 74 71 (72)

NYA HYRESRÄTTER
Prognoscentret – mättes ej  (87)

HYRESRÄTTER
AktivBo serviceindex 81 80,7 (80)
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42 % av tillfrågade  
bostadsrättskunder svarade 

på NKI-undersökningen.  

2019 gjorde vi 26  
hembesök i nio av våra  

inflyttade bostadsprojekt.

42%Vegastaden,  Haninge
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Inköp på schyssta villkor 

Som stor inköpare i bygg- och fastighetsbranschen tar vi ansvar 
för våra inköp. För oss innebär hållbara inköp att vi ställer krav 
på våra leverantörer och arbetar för att motverka korruption 
i leverantörsledet.  Risken för svart arbetskraft och korruption 
i leverantörsledet är några av de största hållbarhetsriskerna i 
bygg- och fastighetsbranschen. 
 Vi har en inköpsprocess som ska följas av alla som gör inköp 
oavsett roll i organisationen. Vår inköpsprocess är baserad på 
vår övergripande inköpspolicy och på Ikanogruppens Fraud 
Prevention Measures Policy.

Våra leverantörsled
Inom vår byggproduktion arbetar vi mycket med att säkerställa 
att vi endast anlitar seriösa företag som i sin tur anlitar seriösa 
underentreprenörer. För att minimera risken för till exempel kor-
ruption och svart arbetskraft har vi tagit fram ramavtal som följer 
våra policys och som ställer krav på leverantörerna. Bland annat 

ställer vi krav på ekonomisk stabilitet, kollektivavtal och att de 
följer svenska lagar och regler för till exempel lönesättning.  
En av våra största utmaningar framåt är att följa upp våra 
avtal för att säkerställa att kraven efterlevs. 
 Under året har vi fortsatt med att stärka rutinerna för hur vi 
kontrollerar leverantörer. Bland annat har vi förtydligat vår 
inskrivningsrutin på våra byggarbetsplatser. Alla leverantörer 
ska vara godkända av Ikano Bostad innan de börjar jobba på 
byggena. Personer som inte kan uppvisa ett giltigt ID06 eller 
som inte tillhör ett godkänt företag släpps inte in. 

Utmaningar framåt
Utmaningarna inom resursanvändning och inköp är många och 
det är flera som vi kommer att behöva jobba med framåt. Det 
är till exempel hur vi ställer om till cirkulära flöden, fortsätta 
arbetet med att minska byggavfallet och följa upp kraven vi 
ställer på våra leverantörer. 

Påverkan från våra inköp finns i hela vår värdekedja. Alla våra inköp ska göras  
med respekt för våra värderingar, följa tillämpliga lagar och regelverk och alltid  
ske på schyssta villkor. 

Varje år köper vi in varor och tjänster för  
cirka 2,4 (2,7) mdkr från cirka 2 600 (2 600) 

leverantörer. De 50 största står för 60 procent 
av inköpsvolymen. 

Hållbara inköp
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arbetstagarrepresentant, suppelant (ej med på bild)
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Styrelse och ledningsgrupp
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Revisorns yttrande avseende den  
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Ikano Bostad AB, org.nr 556289-0961.

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 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 13 maj 2020
Deloitte AB

Maria Ekelund
Auktoriserad revisor
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Ansvarig och kontaktperson för hållbarhetsredovisningen:  
Stina Viktorsson, Hållbarhetssamordnare

Tel. +46(0)10-330 40 00

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på ikanobostad.se. 
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