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OM HÅLLBARHETSBERÄTTELSEN
HSBs gemensamma hållbarhetsberättelse omfattar uppföljning och  
rapportering av hållbarhetsarbetet inom HSBs föreningar, HSB Riksförbund 
och bolag under räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2021. 

I hållbarhetsberättelsen berättar vi om hur vi arbetar med miljö, socialt ansvar och ekonomi för  
att vara relevanta för våra intressenter idag och i framtiden. Rapporten omfattar främst den 
verksamhet som har betydande och direkt påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga HSBs 
egna verksamhet såsom egenägda fastigheter och nyproduktion. Verksamheter som står utanför 
HSBs direkta kontroll, som leverantörer och kunder, ingår i viss mån i redovisningen. Till exempel 
beskrivs HSBs processer för att säkerställa miljömässig och social hållbarhet hos leverantörer. 

Antal rapporterande HSB-föreningar, totalt och per indikator, påverkas av HSBs federativa 
organisation med frivilliga mål. Rapporteringen omfattar inte bostadsrättsföreningarnas klimat-
påverkan från energianvändning, och inte heller inköp. Detta kommer dock att ändras i hållbar-
hetsberättelsen 2022 tack vare de nya klimatmål som antagits och som omfattar hela värdekedjan 
(läs mer om de nya klimatmålen på sidan 29).

HSB har identifierat väsentliga frågor som gäller för hela HSBs verksamhet. Se en detalj-
beskrivning av de avgränsningar (sidan 4) som har gjorts för respektive indikator.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN
HSB har som ambition att tillämpa försiktighetsprincipen i all verksamhet. Principen innebär att  
vi som verksamhet ska vidta skyddsåtgärder och iaktta de begränsningar som behövs för att före-
bygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Ett exempel på hur vi tillämpar försiktighetsprincipen är att använda webbverktyget 
Byggvarubedömningen för att fasa ut farliga kemiska ämnen ur byggvaror när vi bygger bostäder. 
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om ett specifikt område i hållbarhets-
berättelsen.
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AVGRÄNSNINGAR 2021
Anti-korruption Kommunikation och utbildning om antikorruptions- 

policyer och rutiner
Omfattar HSBs medarbetare.

Energianvändning Energiintensitet för byggnader.  
Nyckeltal: kWh/Atemp

Omfattar HSBs hyresfastigheter (uppmätt för 2021) och HSBs nyproduktion (beräknad för fastigheter  
med inflyttning under 2021).

Klimatpåverkan
HSB klimatberäknar enligt  
den internationella beräknings- 
standarden, Greenhouse Gas 
Protocol.

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Omfattar bränslen för egenägd uppvärmning, egenägda fordon och tjänstebilar. 

Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2) Omfattar köpt el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Omfattar nyproduktion av bostäder, medarbetares milersättning för förmånsbilar, flyg, tåg, produktion  
av energibärare.

Växthusgasintensitet.  
Nyckeltal: kgCO2/Atemp

Omfattar Scope 1-3 sammanlagt – se ovan.

Avfall Total vikt per avfallstyp och hanteringsmetod Omfattar vikt bygg- och rivningsavfall från nyproduktion (HSB Projektpartner, HSB Bostad och HSB Göta). 
HSB använder den avfallsfraktioner som finns i Byggföretagens riktlinjer som bas för datasammanställning. 

Leverantörsbedömning Leverantörer som utvärderats enligt miljökriterier Rapporterar inga exakta siffror 2021. Mer information finns under avsnittet Leverantörer. 

Leverantörer som utvärderats enligt sociala kriterier Rapporterar inga exakta siffror 2021. Mer information om hur  
vi arbetar med frågan finns under avsnittet Leverantörer. 

Hälsa och säkerhet i arbetet Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbets-
dagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor

Omfattar HSB internt och externt. HSB använder arbetsmiljö verkets indelning för typ av skador. 
Skador rapporteras för de nyproduktionsprojekt som haft inflyttning under 2021 och årsvis i hyresfastigheter.

Mångfald och jämställdhet Mångfald hos styrande organ och medarbetare Omfattar HSB styrelser, ledningsgrupper och medarbetare i HSBs föreningar, HSB Riksförbund och bolag.
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ETT ÅR PRÄGLAT AV LÖSNINGAR OCH INNOVATIONSKRAFT 
En snabbrörlig och orolig omvärld ställer höga krav på HSB. Under året har vi visat att vi tar oss an de utmaningar  
som samhället står inför – till exempel genom att slå fast att HSB ska ha netto noll klimatpåverkan 2040.  

När de ukrainska flyktingarna började anlända till Sverige  
var det många bostadsrättsföreningar som agerade på ett 
närmast reflexmässigt sätt för att hjälpa till. Antingen genom 
att ordna insamlingar till förmån till flyktingarna eller, som 
bostadsrättsföreningen Valö Fyr i Göteborg, genom att ordna 
boende åt en flyktingfamilj i föreningens övernattnings - 
l ägenhet. Bostadsrättsföreningarnas snabba agerande visar  
på hur HSB, med sin snart 100-åriga historia, fortfarande 
bidrar till att lösa samhällsproblem. 

Ett annat exempel är HSB Dela, vårt svar på de svårigheter 
som unga vuxna möter när de vill köpa sin första bostad. 
Konceptet innebär att HSB delar lägenhetsköpet med en ung 
bosparare, som därmed kan få råd att köpa en bostadsrätt. 
Efter ett lyckat pilotprojekt spred sig HSB Dela över landet 
under 2021 och sju nya HSB Dela-projekt i olika städer 
aviserades. Det ger fler unga vuxna möjlighet att flytta till  
ett eget hem och ta klivet ut i vuxenlivet. 

Den största utmaningen som världen står inför är utan 
tvekan klimatförändringarna. Som Sveriges ledande boende-
aktör har HSB ett stort ansvar att göra vad vi kan för att bidra 
till den nödvändiga klimatomställningen. Vi kan göra stor 
skillnad. Runt en miljon människor bor under HSBs tak och 
byggsektorn, som vi är en del av, är energi- och material-
krävande. 

Därför är jag stolt över det stora och viktiga steg som  
HSB tog gemensamt under 2021. Då fattade förbunds- 
styrelsen beslut om nya och mer ambitiösa klimatmål.  
År 2040 ska HSB ha netto noll klimatpåverkan i hela 
värdekedjan. 

Det gäller när vi bygger nya bostäder eller renoverar de 
befintliga. Det gäller energianvändningen i både våra bostads- 
rättsföreningar och hyresrätter. Och det gäller vilka drivmedel 
som används av HSBs fordonsflotta, de inköp som görs och 
våra medarbetares resor. Nu är det upp till bevis för hela vår 
organisation – under 2022 börjar de nya målen gälla och ska 
följas upp. Vi har en lång väg att gå innan vi är nere på netto 
noll och måste alla göra vår del för att minska vår klimat-
påverkan. 

Det görs redan flera viktiga insatser runt om i HSB. Ett 
exempel är HSB Malmö som har anslutit sig till Lokal Färdplan 
Malmö, LFM30, och tillsammans med andra aktörer arbetar 
för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor med netto 
noll koldioxidutsläpp 2030. Malmö blir ett pilotprojekt för 
hela HSB och ska visa vägen för hur vi kan gå tillväga för att 
bygga klimatneutralt. 

Ett område där HSB ligger framför branschen i stort är när 
det gäller installationen av solceller. När man lägger ihop den 
totala produktionen av solel från bostadsrättsföreningarnas 
anläggningar och den solcellspark som HSB Södermanland 
har byggt utanför Strängnäs är vi faktiskt den största produ-
centen av solel i Sverige. Och utvecklingen ser inte ut att 
mattas av – fler HSB-föreningar har gått med i solparken som 
snart har byggts ut med 50 procent. Dessutom gör det höga 
elpriset att bostadsrättsföreningarna fortsätter att visa intresse 
för att installera egna anläggningar. Det är en ljus nyhet i  
den ganska mörka omvärld som omger oss. 

Johan Nyhus
Förbundsordförande HSB
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HSB SKAPAR VÄRDE
I nästan 100 år har vi utvecklat och förvaltat 
boenden för miljontals människor och vi kommer 
att fortsätta i minst 100 år till. Tillsammans 
skapar vi framtidens boenden där trygghet vävs  
samman med innovation och hållbarhet.

LÄS MER PÅ SIDORNA 7 – 22 
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HSB ägs av sina cirka 674 000 medlemmar. 
Vi styrs inte av den kortsiktiga vinsten, utan  
av medlemmarnas intressen. Tillsammans 
utvecklar vi boendet i hela Sverige.

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som strävar efter  
att förbättra boendet för våra nuvarande och framtida 
medlemmar. Detta gör vi genom att bygga nya bostads-  och 
hyres rätter, utveckla och förvalta befintliga boenden och 
erbjuda bosparande som öppnar dörrar till att hitta ett eget 
hem. Vi drivs inte av kortsiktig vinst, utan av våra medlemmars 
intressen. Det skapar unika möjligheter att utveckla bostäder 
i hela landet, även på platser där få andra vill bygga.

Sedan vi grundades 1923 har flera miljoner människor 
bott med oss. Det ger oss en unik kunskap och inblick i 
boendet – idag och imorgon. Och ju fler medlemmar vi blir, 
desto större möjlighet har vi att påverka samhället i en 
hållbar riktning.

HSBs hållbarhetsarbete bedrivs på flera nivåer för att  
minimera miljöpåverkan från både byggande och boende 
samt maximera socialt ansvar. 

HSB SKAPAR VÄRDE / OM HSB

VI ÄR HSB

HSB I SIFFROR 2021 

• 673 685 medlemmar

• 346 413 bostadsrättslägenheter 

• 26 069 hyreslägenheter

•  4 103 bostadsrättsföreningar som  
är medlemmar i HSB

• 1 092 byggstartade HSB-bostäder

• 1 392 sålda HSB-bostäder

• 120 305 bosparare

•  Drygt 4,3 miljarder kronor i samman-
lagt bosparkapital

HSBs vision
Vi vill vara den aktör som har det bästa 
anseendet när det gäller boendet hos 
alla våra valda intressenter. Våra kärn- 
värderingar: Engagemang, Trygghet, 
hållbarhet, Omtanke och Samverkan 
 ska vara tydliga.

HSBs uppdrag
Vårt uppdrag är att i samverkan med 
medlemmarna skapa det goda boendet.

Hur började det?
HSB grundades 1923 i bostadskrisens 
Stockholm. Idén var att ge människor 
tillgång till fler och bättre bostäder. 
Genom bosparande kunde man bygga 
bostäder som medlemmarna sedan  
fick möjlighet att köpa.
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ÅRET I SIFFROR

674 000
MEDLEMMAR 

Under 2021 tillkom 4 315 medlemmar 
– en ökning med 0,64 procent.

MARKNADSANDEL 
HSB byggde 4 procent av påbörjade

bostadsrättslägenheter i Sverige under 2021.

4 %120 000
BOSPARARE 

Under 2021 anslöt sig cirka 9 500 personer
till HSBs bosparande.

SOLIDITET 
Justerad soliditet i genomsnitt 

för HSB-föreningarna.

59 %
JÄMSTÄLLDHET 

Könsfördelning i ledningsgrupperna för regionala
HSB-föreningar och bolag var 53 procent män

och 47 procent kvinnor under 2021.

53 % 47 %
-66 % 

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 
HSB har minskat klimatpåverkan (kgCO2/Atemp)

med 66 procent sedan 2008.
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VÅR ORGANISATION
HSB är Sveriges största bostadskooperation 
som ägs av medlemmarna. Tillsammans med 
26* HSB-föreningar, fler än 4 100 bostads-
rättsföreningar och cirka 674 000 medlemmar 
utgör vi en stark kraft för att bidra till en  
hållbar samhällsutveckling.

MEDLEMMAR
HSB ägs av cirka 674 000 medlemmar och vår vinst åter-
investeras enligt deras intresse. Det innebär att våra medlem-
mar har stor möjlighet att påverka sin egen boendesituation 
och samtidigt är med och påverkar andras boendesituation 
positivt. Tillsammans driver vi Sverige mot nytänkande och 
hållbara boenden. I HSB-medlemskapet ingår förtur till 
bostäder genom HSBs bosparande1), kostnadsfri juridisk 
rådgivning och andra erbjudanden.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
Bostadsrättsföreningarna i HSB är medlemmar i den 
regionala HSB-föreningen. Medlemskapet ger tillgång till 
HSBs omfattande utbud av förmåner och tjänster och 
tillgång till det stöd som krävs för att de förtroendevalda  
i bostadsrättsföreningen ska kunna hantera sitt styrelse-
uppdrag väl. Fler än 4 100 bostadsrättsföreningar har valt 
tryggheten som det innebär att vara brf-medlem i HSB. 
Bostadsrättsföreningarna och deras medlemmar utgör 
beslutande organ i HSB-föreningen.

REGIONALA HSB-FÖRENINGAR
Det finns 26 HSB-föreningar i Sverige (25 föreningar från 
2022-05-02). De är fristående föreningar som samverkar i 
organisationens kooperativa federation. HSB-föreningen 
arbetar med allt från bostads utveckling och fastighetsförvalt-
ning, till utbildning och löpande rådgivning till HSB-fören-
ingens medlemmar. HSB-föreningarna är ryggraden i 
verksamheten och dess representanter utgör beslutande 
organ i HSB Riksförbund.

NATIONELL KONCERN
HSB Riksförbund är moderföreningen i HSBs nationella 
koncern som tillsammans med dotterbolagen drivs av att 
skapa värde för HSBs medlemmar. Utöver ägarstyrning av 
den nationella koncernen och de tre dotterbolagen, omfattar 
riksförbundets verksamhet att utveckla HSBs gemensamma 
varumärke, stärka HSBs roll i samhället samt säkerställa 
effektivitet och hållbar tillväxt inom HSB. Dotterbolagen 
består av HSB Affärsstöd som samordnar och utvecklar vår 
IT-förmåga, HSB Finansstöd som utvecklar finansiella tjänster 
samt förvaltar bosparandet och HSB ProjektPartner som 
bygger nya bostäder tillsammans med HSB-föreningarna  
runt om i Sverige2).

* 25 föreningar från 2022- 05- 02.
1)  Läs mer om HSBs bosparande på sidan 38.
2) I Stockholms- och Gotlands län ansvarar HSB Bostad för nyproduktion av bostäder.

HSBs bostadsproduktionsbolag i Stockholms och Gotlands län som 
ägs av HSB Stockholm, HSB Södertörn och HSB ProjektPartner AB.

HSB Bostad är HSBs bostadsproduktionsbolag  
i Stockholms- och Gotlands län och ägs av HSB Stockholm,  

HSB Södertörn och HSB ProjektPartner.

HSB RIKSFÖRBUND
Ekonomisk förening

HSB ProjektPartner AB HSB Finansstöd AB

HSB Affärsstöd AB

674 000  
medlemmar

4 100  
BRFer

26*  
HSB-föreningar

120 000  
bosparare

HSB-föreningar

Medlemmar

HSB Bostad AB
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Kartan visar antal medlemmar per HSB-förening.

DE 26 HSB-FÖRENINGARNA  
HADE SAMMANLAGT

673 685 

 MEDLEMMAR 2021 Norr 39 677

Södra Norrland 39 221

Uppsala 23 370

Stockholm 155 552

Södertörn 22 298

Norra Stor-Stockholm 27 847

Södertälje 8 297

Södermanland 14 961

MälarDalarna 35 441

Östra 11 167

Värmland 10 267

Filipstad 779

Kil 287

Kristinehamn 2 594

Karlskoga-Degerfors 3 587

Norra Bohuslän 3 559

Nordvästra Götaland 22 211

Göteborg 75 117

Mölndal 7 903

Göta 33 027

Nordvästra Skåne 10 746

Landskrona 4 915

Malmö 53 337

Östergötland 18 730

Sydost 18 197

Skåne 30 598
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STYRNING I HSB
HSB är en kooperation där verksamheten vilar på 
en gemensam värdegrund. För att underlätta 
samverkan och dra fördel av styrkan som det 
innebär att verka under samma varumärke, finns 
tre gemensamma styrdokument inom HSB.

Styrdokumenten består av HSBs kompass – vägen mot det 
goda boendet, HSBs kod för föreningsstyrning och Hante-
ring av HSBs varumärke. Dokumenten fungerar som verktyg 
för att vi tillsammans på ett enkelt sätt ska utveckla vår 
gemensamma verksamhet inom hela HSB, vårda vårt 
varumärke och stärka medlemmarnas insyn och inflytande. 
Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna och 
ETHOS – våra gemensamma värderingar som är fundamentet 
för all verksamhet inom HSB: Engagemang, Trygghet, Håll - 
barhet, Omtanke och Samverkan.

HSBs strategi för hållbar tillväxt och gemensamma håll- 
barhetsmål är en integrerad del av HSBs kompass som är 
HSBs övergripande verksamhetsplan.

HSBs ANSVAR
HSB har en mängd olika policydokument som är ett stöd för 
hela HSB att upprätthålla en god regelefterlevnad. För oss 
betyder god regelefterlevnad att vi inte bara ska följa alla regler 
utan att vi även ska göra det på ett sätt som bidrar till vår vision 
och som beaktar våra kärnvärderingar. HSBs samling av policy- 
dokument heter HSBs ansvar.

HSB Riksförbund ansvarar för att HSBs ansvar och 
policyer antas av förbundsstyrelsen. Därefter rekommenderas 
HSB-föreningarna och bolagen att besluta om dessa i sina 
respektive styrelser. Dokumenten uppdateras årligen utifrån 
förändringar i lagar och regelverk och behov i verksamheten.
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HSBs KOMPASS – VÄGEN MOT DET GODA BOENDET
Innehåller vision, uppdrag och strategier med övergripande nyckeltal. HSBs kompass syftar till att underlätta för HSB-föreningarna att driva sina verksamheter,  

samverka och lära av varandras goda exempel. Den ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så hållbart och effektivt sätt som möjligt.

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
Ett internt verktyg som syftar till att säkerställa medlemmarnas rätt till insyn och inflytande.  

Den är ett stöd till bland annat styrelser, valberedning och föreningsgranskare kring  
hur de förväntas genomföra och redovisa sina uppdrag. 

HANTERING AV HSBs VARUMÄRKE
Anger hur HSB-organisationen ska stärka, tydliggöra, utveckla  

och vårda det gemensamma varumärket effektivt och enhetligt samt  
säkerställa att HSB följer lagar och regler inom marknadsrätt.

ÖVERGRIPANDE POLICYER INOM HSBs ANSVAR

S
T

Y
R

A
N

D
E

F
R

IV
IL

L
IG

A
 (

H
S

B
s

 A
N

S
V

A
R

)

HSBs policy om förmåner, representation och mutor (uppförandekod medarbetare) 
Antogs av förbundsstyrelsen i juni 2017. Omfattar krav på agerande när vi företräder HSB  
och våra medlemmar ur ett affärsetiskt perspektiv, exempelvis vid förmåner.

HSBs policy för leverantörer och samarbetspartners (uppförandekod leverantörer)
Antogs av förbundsstyrelsen i juni 2017. Policyn ställer krav på att leverantörer undertecknar 
och följer vissa krav på t.ex. miljöarbete, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och 
antikorruption.

HSBs policy för arbetsmiljö
Antogs av förbundsstyrelsen i oktober 2018 och syftar till att skapa en god arbetsmiljö att 
trivas och må bra i.

HSBs policy mot kränkande särbehandling
Antogs av förbundsstyrelsen i oktober 2018 och syftar till att tydliggöra för alla medarbetare 
hur de ska gå tillväga om de drabbas och hur HSBs rutin ser ut för att förebygga och hantera 
kränkande särbehandling.

HSBs policy gällande bisysslor & konkurrerande verksamhet
Antogs februari 2019. Är ett stöd för medarbetare att hantera frågor som gäller bisysslor. 

HSBs policy för ansvarsfulla placeringar
Antogs av förbundsstyrelsen i oktober 2017. Denna omfattar krav på att placeringar inte 
ska ske i företag som kan förknippas med exempelvis oacceptabla arbetsförhållanden, miljö- 
förstöring, barnarbete, diskriminering, tobak, spel, krigsmateriel, alkohol, porr, avancerad 
skatteplanering eller bristande produktsäkerhet.

HSBs policy för bostadshyresrätt
Antogs av förbundsstyrelsen i april 2018 och syftar till att skapa förutsättning för  
HSB-föreningar och dess bolag att skapa en enhetlig och gemensam hantering av bostads- 
sökande och hyresgäster.

HSBs policy för informationssäkerhet
Antogs av förbundsstyrelsen 17 september 2019. Målet för IT- och informationssäkerhet  
är att rätt information ska tillgängliggöras för rätt person vid rätt tillfälle.

HSBs policy gällande upphandling av konsulter & konsultuppdrag för tidigare anställda
Antogs av förbundsstyrelsen 7 februari 2019. Policyn är ett stöd för den som upphandlar 
konsulter.

HSBs policy för hantering av personuppgifter
Antogs av förbundsstyrelsen i oktober 2020. HSBs policy för hantering av personuppgifter 
fastställer grundläggande principer hur HSB hanterar personuppgifter och vilket tillväga-
gångssätt som HSB har.

HSBs policy för systematiskt miljöarbete 
Antogs av förbundsstyrelsen i oktober 2021 och syftar till att säkerställa ett systematiskt  
miljöarbete för god regelefterlevnad inom miljöområdet.
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Policys inom HSB, olika nyckeltal

HSBs policy om förmåner representation och mutor
(uppförandekod medarbetare)

HSBs policy mot kränkande särbehandling

HSBs policy gällande upphandling av konsulter 
och konsultuppdrag för tidigare anställda

HSBs policy gällande bisysslor och konkurrerande verksamhet

HSBs policy för systematiskt miljöarbete

HSBs policy för leverantörer och samarbetspartners 
(uppförandekod samarbetspartners)

HSBs policy för informationssäkerhet

HSBs policy för hantering av personuppgifter

HSBs policy för bostadshyresrätt

HSBs policy för arbetsmiljö

HSBs policy för ansvarsfulla placeringar

Uppföljningsgrad 
Implementeringsgrad
Riskområdestäckningsgrad
Anslutningsgrad

0 20 40 60 80 100

Anslutningsgrad – visar andelen HSB-föreningar som anslutit sig till de policyer som finns inom HSBs ansvar. 
Riskområdestäckningsgrad – visar andelen HSB-föreningar som har en policy för det specifika riskområdet (inräknat både policyer inom HSBs ansvar och om HSB-föreningen har en egen policy).
Implementeringsgrad – visar om åtgärder vidtagits för att implementera aktuell policy i HSB-föreningens verksamhet. 100 procent innebär att två implementeringsåtgärder vidtagits. 
Uppföljningsgrad – visar om åtgärder vidtagits för att följa upp regelefterlevnad av aktuell policy. 100 procent innebär att två uppföljningsåtgärder vidtagits. 



 HSBs HÅLLBARHETSBERÄTTELSE 2021 | 14 HSB SKAPAR VÄRDE / STYRNING

HÅLLBARHETSRISKER OCH RISKHANTERING
HSBs kooperativa affärsmodell bygger i grunden på hållbara 
principer med fokus på långsiktighet och värdeskapande 
snarare än kortsiktiga vinstmaximeringar. Samtidigt innebär 
affärsmodellen vissa utmaningar då styrning och efterlevnad 
måste balanseras i linje med medlemmarnas frivillighet  
och frihet.

HSBs mest väsentliga hållbarhetsrisker är identifierade av 
representanter från HSBs föreningar och bolag i samband 
med genomförandet av väsentlighetsanalysen. Under 2019 
uppdaterades väsentlighetsanalysen utifrån resultatet av 
intressentdialogen.

I den kooperativa organisationen ligger ansvar för hantering 
av ovan nämnda risker hos respektive HSB-förening och bolag, 
med stöd från HSB Riksförbund. Ett exempel på nationellt 
stöd är två uppförandekoder framtagna för att bland annat 
minimera risken för korruption. Det nationella stödet är  
inte tvingande, men rekommendationen är att koderna 
implementeras i verksamheten.

Läs mer om HSBs risker i vår hållbarhetsrisktabell på de 
två följande sidorna.
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RISKTABELL 2021

HSB SKAPAR VÄRDE / STYRNING

Väsentliga risker Hantering av risker

MILJÖ

Klimatpåverkan och klimatanpassning

Väsentlig risk för stora utsläpp av växthusgaser 
vid byggproduktion och IT/server-drift, vilket  
medför flera allvarliga konsekvenser i omvärlden,  
för HSBs intressenter samt för HSB.

Fler extremväder och höjda havsnivåer vid ett 
förändrat klimat innebär ökad risk att bostäder 
skadas vilket får stora konsekvenser för HSB, 
kunder och medlemmar.

•  HSB har satt målet att senast 2040 ha en helt klimatneutral verksamhet i alla led och har i tagit fram vetenskapligt baserade mål och delmål. 
•  För nyproduktionen finns ett systematiskt arbetssätt med HSB Hållbarhetsindex (HI), vilket följs upp i samtliga projekt genom hela nyproduktionsprocessen, som styr mot  

minskad klimatpåverkan från byggandet och lösningar för boende och drift med lägre klimatpåverkan. Ett stort utvecklingsarbete har genomförts under 2021 och från 1 jan 2022 
ställs krav att samtliga nyproduktionsprojekt ska beräkna och minska sin klimatpåverkan. En maxgräns för klimatpåverkan per projekt är satt och inom systematiken för HI sporras 
projekt att gå ännu längre. Genom krav på miljöcertifiering med Miljöbyggnad, ställs sedan tidigare krav på energieffektiva byggnader och förnybar energi samt från och med 2018 
klimatberäkning av stomme och grund. 

• Energikartläggningar, underhållsplaner och energieffektiviseringar av hyresfastigheter
• Påbörjad utfasning av fossila drivmedel i fordonsparken (med elbilar, biogas, förnybar diesel).
• Klimatberäkningar av IT-drift och dialog med leverantör.
• Leverans av energitjänster för minskning av bostadsrättsföreningars energianvändning och sänkta energikostnader.
• Installation av solceller för elproduktion på hyresfastigheter.
• Resepolicy för att styra mot transportmedel med låg klimatpåverkan
•  För att motverka riskerna av ett förändrat klimat finns mål och krav att samtliga nyproduktionsprojekt i tidigt skede ska genomföra en riskanalys avseende naturvärden och 

klimatanpassning och att nödvändiga åtgärder vidtas. Verktyg samt vägledning för analys och riskbedömning finns. Som komplement finns krav på och verktyg för Grönytefaktor, 
vilket syftar till att skapa utemiljöer med många ekosystemtjänster, bl.a. för hantering av dagvatten och skydd vid värmeböljor.

Farliga kemiska ämnen i verksamheten

Risk att utsätta människor för farliga kemiska 
ämnen.

•  HSBs nyproduktion miljöcertifieras med Miljöbyggnad byggnadsbetyg silver vilket bland annat innebär att HSB arbetar med utfasning och minimering av farliga kemiska ämnen 
genom att ställa krav på miljöbedömning och loggbok i webbverktyget Byggvarubedömningen (där HSB är delägare). Ett arbete pågår för att fler produktgrupper ska omfattas av 
dessa krav.

• Vid inköp av IT-produkter prioriteras TCO-certifiering, men fördjupat arbete behövs.
•  Vid renovering, om- och tillbyggnad av HSBs hyresfastigheter och vid projektledning för bostadsrättsföreningar används Byggvarubedömningen sporadiskt, här finns behov av 

implementering för att minimera risken.
•  Hälften av HSB-föreningarna använder webbverktyget Chemgroup för hantering av kemiska produkter i förvaltningsverksamheten. Chemgroup hjälper föreningarna att följa 

regelutveckling på kemikalieområdet, samt underlätta upprättande av kemikalielistor. Årliga undersökningar visar att mängden kemiska produkter i förvaltningen minskar och 
särskilt farliga ämnen fasas ut, förbättringspotential finns dock ytterligare vad gäller riskbedömningar.

Avfall – minimering, cirkulering och hantering

Byggproduktion medför stora risker att bidra  
till utarmning av ändliga och begränsade resurser, 
vilket i sin tur innebär risk för brist på nödvändiga 
resurser med stora konsekvenser för både  
omvärlden och HSB.

•   Mål om en cirkulär byggprocess med nära noll byggavfall som till 100% återvinns senast 2045. Genom Hållbarhetsindex styrs och följs nyproduktionen upp mot etappmål för 
minskat byggavfall, ökad återvinningsgrad och minskad deponi. Krav på källsortering och minimering av byggavfall ställs på samtliga entreprenörer genom avtal, vilket följs upp i 
alla projekt. Utvecklingsarbete pågår för att hitta bättre metoder för minskat byggavfall och möjligheter till återbruk vid rivning. 

•  Generella krav på god avfallshantering ställs vid renovering, om- och tillbyggnad av HSBs hyresfastigheter och bostadsrätter, dock finns förbättringspotential. En enhetlig och jämför- 
bar avfalls statistik från om- och nybyggnadsprojekt är en förutsättning för att kunna identifiera brister och åtgärder. Ett förbättringsarbete med att följa upp avfallsstatistik pågår. 

• Kontinuerlig förbättring av avfallshantering i brf:er och i våra egna lokaler.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

Bristande mångfald och diskriminering 

Risk att medarbetare diskrimineras eller utsätts 
pga. olikheter samt risk för HSB att inte bästa 
tillgängliga kompetens tas tillvara

•  Mål om ökad mångfald och mätning av mångfald i HSB-föreningarnas styrelser, ledningsgrupper och medarbetargrupper. 
•  Medarbetarundersökningar (bl.a. frågor om diskriminering och trakasserier). Policy mot kränkande särbehandling ingår i HSBs gemensamma policysamling, HSB Ansvar,  

samt en handlingsplan som stöd för chefer och medarbetare om något skulle inträffa. 
• Lönekartläggningar genomförs årligen.

Att människor inte har råd att köpa HSBs 
nyproducerade bostäder

•  Ambitionen är att bygga mer för fler. 
• HSB Dela är ett unikt koncept för att hjälpa unga in på Bostadsmarknaden. Flera projekt lanserades 2021. 
• Med HSBs bosparande och de opinionsfrågor som HSB driver vill vi få fler att spara till kontantinsatsen för att ha möjlighet att efterfråga en bostad.
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Väsentliga risker Hantering av risker

PERSONAL

Stressrelaterad ohälsa

Risk att arbetssituationen för medarbetare
leder till stressrelaterad ohälsa.

•  Medarbetarnas syn på belastning och arbetstider mäts årligen i NMI-undersökning (NöjdMedarbetarIndex) och tas upp i utvecklingssamtal med samtliga medarbetare.  
Rutin och process för systematik av arbetsmiljöarbetet är implementerad i verksamheten.

• Inom ramen för verksamhetsplaneringen vidtas vid behov av åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem som identifieras vid den årliga medarbetarmätningen.
•  Riskanalyser för att ta fram handlingsplaner, så kallade riskbedömningar av organisatorisk och social arbetsmiljö (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Riskbedömningarna  

baseras på bland annat medarbetarundersökningar eller andra former av kartläggningar, vilka innehåller alla delar som ska riskbedömas, t.ex. psykosocial arbetsmiljö,  
tid att utföra arbetsuppgifter, diskriminering/trakasserier.

• Medarbetarsamtal, personalvård, till exempel hälsoundersökningar 
• Vid stressrelaterad sjukfrånvaro tas oftast externa experter in för individanpassat samtalsstöd.

Olyckor på arbetsplats vid fastighetskötsel •  Regelbundna egenkontroller i fastigheter (fastighetsskötares arbetsplats).
• Regelbundna arbetsmiljöronder i egna lokaler.

Olyckor på byggarbetsplatser på nyproduktions-  
och renoveringsentreprenader

Byggproduktion innebär idag stor risk för skador 
och olyckor med stora konsekvenser för såväl 
individer som HSBs varumärke.

• Aktivt förebyggande arbete i entreprenader med egen produktionsledning med regelbundna skyddsronder i elektroniskt system.
•  Vid totalentreprenader finns krav i avtal att entreprenören ska ansvara för arbetsmiljö på byggarbetsplatsen, utföra skyddsronder och redovisa en arbetsmiljöplan.  

Återfinns även som avstämningspunkt i byggmötesprotokoll. Olyckor och allvarliga tillbud rapporteras enligt lag till Arbetsmiljöverket och uppföljning görs för alla avslutade projekt. 
• Policy/uppförandekod för samarbetspartners finns som avtalsbilaga.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Kränkningar av mänskliga rättigheter i  
leverantörskedjan

•  HSB webbverktyg för leverantörsbedömning används av HSB Affärsstöds inköpsavdelning sedan flera år tillbaka och av flera HSB-föreningar och bolag, som bedömer sina 
leverantörer enligt mänskliga rättigheter och ansvarstagande i leverantörsleden. Idag bedöms främst HSBs gemensamma ramavtalsleverantörer samt stora leverantörer.  
Fler HSB föreningar behöver implementera verktyget för att minska risken och mindre leverantörer i riskbranscher inkluderas i högre grad.

• HSB-gemensam policy/uppförandekod för leverantörer och partners.
• Deltagande i utveckling av kriterier för socialt ansvar för byggprodukter som har utvecklats inom det branschgemensamma webbverktyget Byggvarubedömningen.

Miljö-, sociala- eller styrningsrisker

Som kan ha en negativ effekt för HSB
och dess medlemmar.

• Policy för ansvarsfulla investeringar. 
• Bosparare kan investera i fonder via Danske Bank. Hållbarhet är ett av urvalskriterierna vid val av fonder och fonderna som erbjuds inom Bosparandet utvärderas kontinuerligt.

Väsentliga risker Hantering av risker

MOTVERKANDE AV KORRUPTION

Korruption, upphandling av entreprenörer  
och vid avtal

Vid markanskaffning, entreprenadupphandling
och i leverantörsleden på byggarbetsplatserna 
samt finans-, IT- och ramavtalsupphandlingar 
finns de största riskerna

•   HSBs policy om förmåner, representation och mutor samt HSBs policy för leverantörer och samarbetspartners som innefattar korruptionsprevention.
• Utbildning av HSBs medarbetare, förtroendevalda och beslutsfattare inom korruption och mutor.
•  Verktyg används för att säkerställa att alla leverantörer har F-skatt och är momsregistrerade samt kontrollera att de inte är blufföretag. Det görs också kontroller avseende  

kopplingar till medarbetare med vissa behörigheter samt styrelsen i bolag. Leverantörsbedömningssystem används för att uppmana stora leverantörer att utföra självskattning  
av sitt hållbarhetsarbete. • Arbete pågår med att ytterligare stärka nyproduktionsbolagens arbete för brottsfria byggen genom tydligare systematiskt arbetssätt och kontroller.

• System för klagomålshantering när det gäller betaltjänster finns.
• Visslarblåsarsystem är upprättat och implementerat. 
• HSB är stödjande medlem i den ideella näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor (IMM).
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INTRESSENTER OCH VÄSENTLIGA FRÅGOR
En viktig del av HSBs hållbarhetsarbete är att föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter.  
I intressentdialogen fastställs vilka hållbarhetsfrågor som HSB ska prioritera.

SAMHÄLLE  
– LOKALT OCH GLOBALT

MEDLEMMAR MEDARBETAREKUNDER LEVERANTÖRER 
OCH PARTNER

HSBs viktigaste intressentgrupper är medlemmar, kunder, medarbetare, samhället  
– lokalt och globalt, samt leverantörer och partners. HSB genomförde en intressent-
avstämning med samtliga intressenter 2017/2018. Under vintern 2021/2022 pågår  
ett projekt för nya HSB-gemensamma intressentdialoger, där intressentgrupperna ses 
över och metoden utvecklas. Intressentdialogerna kommer framöver att rulla löpande 

med olika frekvens och tillvägagångssätt för olika intressentgrupper. Räkenskapsåret 
2022 blir det första året som information kommer börja samlas in och rapporteras enligt 
den nya intressentdialogplanen. 

Läs mer om dialogen med respektive intressent på nästa sida.
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Dialogtillfällen
• Webbenkät våren 2018
• Antal mottagare: 3 659 st
• Antal svarande: 731 st
• Svarsfrekvens: 20 procent

Nyckelfrågor
På fritextfråga om vad som är 
viktigt att HSB gör/tar ansvar för  
är följande frågor viktigast:
1. Kompetens och service
2. Kommunikation
3. Medlemmarna

På fråga med förvalda alternativ 
om vad som är viktigt att HSB gör 
är följande frågor viktigast:
1.  Har hög affärsetik så att inte jäv, 

mutor och korruption kan uppstå
2.  Har goda marknadsförings- och 

avtalsmetoder
3.  Tar samhällsansvar för att 

minska bostadsbristen bland 
unga

4.  Arbetar med utveckling av ny 
teknik

5.  Arbetar för att förbättra 
arbetsmiljön

HSBs hantering/åtgärder
•   HSB genomför ett digitalt lyft  

för alla våra tjänster
•   HSB arbetar med att öka vår 

förmåga att vara en strategisk 
partner till våra medlemmar och 
kunder och erbjuda god service

•   HSB har policy för arbetsmiljö, 
kränkande särbehandling samt 
uppförandekod

•   Medlem i Institutet mot mutor 
(IMM)

•   HSB arbetar kontinuerligt  
med medarbetarutbildning i 
antikorruption

Dialogtillfällen
•   Två rundabordssamtal våren 2018
•  Deltagare var beslutsfattare i 

bygg- och bostadsbranschen, 
akademi och organisationer från 
civilsamhället

•  Antal externa deltagare: 11 st

Nyckelfrågor
De områden som diskuterades var:
•  Miljö- och klimatpåverkan från 

byggande och boende
•  Tillträde till bostadsmarknaden  

och ungas möjligheter att hitta ett 
eget hem – ”Boende för flera”

•  Trygghet och delaktighet i boendet 
och i staden

HSBs hantering/åtgärder
•  HSB har en strategi för hållbar 

tillväxt innehållande klimatmål, 
energimål m.m.

•  HSB miljöcertifierar nyproduktion 
med Miljöbyggnad byggnadsbetyg 
silver

•  HSB har mål för nyproduktionen 
som t.ex. minskad klimatpåverkan, 
klimatanpassning, resurs- 
effektivitet och hållbara resor

•  HSB har tagit fram modellen HSB 
Dela som hjälper unga vuxna att ta 
sig in på bostadsmarknaden.

•  Opinionsbildning för bättre möjlig- 
heter för unga och andra nya på 
bostadsmarknaden att kunna 
efterfråga bostad, genom exempel- 
vis stöd till bosparande

•  Forskning om framtidens hållbara 
boende i samarbete med HSB 
Living Lab

Dialogtillfällen
• Webbenkät våren 2018
• Antal mottagare: 2 876 st
• Antal svarande: 520 st
• Svarsfrekvens: 18 procent

Nyckelfrågor
På fritextfråga om vad som är viktigt att 
HSB gör/tar ansvar för är följande frågor 
viktigast:
1. Miljö
2. Boende för fler
3.  Kommunikation med kunder  

och medlemmar

På fråga med förvalda alternativ om  
vad som är viktigt att HSB gör är följande  
frågor viktigast:
1.  Har hög affärsetik så att inte jäv, mutor 

och korruption kan uppstå
2.  Arbetar för att förbättra arbetsmiljön
3.  Minskar klimatpåverkan
4.  Minskar energianvändningen
5.  Arbetar med mångfald-, integration- och 

icke diskrimineringsfrågor
6.  Tar samhällsansvar för att minska 

bostadsbristen bland unga
7.  Har goda marknadsförings- och 

avtalsmetoder

HSBs hantering/åtgärder
•   HSB har en strategi för hållbar tillväxt  

där klimatmål, energimål m.m. finns
•   HSB miljöcertifierar nyproduktion med 

Miljöbyggnad byggnadsbetyg silver
•   HSB har mål för nyproduktionen som t.ex. 

minskad klimatpåverkan, klimatanpass-
ning, resurseffektivitet och hållbara resor

•   HSB har policy för arbetsmiljö, kränkande 
särbehandling, samt uppförandekod

•   Medlem i Institutet mot mutor (IMM)
•   Mångfald är ett viktigt nyckeltal i vår 

gemensamma verksamhetsplan HSBs 
kompass

•   HSB arbetar kontinuerligt med  
medarbetarutbildning i antikorruption

Dialogtillfällen
• Avstämningsmöten våren 2017
• Antal ramavtalsleverantörer: 10 st

Nyckelfrågor
Vid validering av HSBs väsentlighets-
analys rangordnar leverantörerna 
områdena på följande sätt:
1. Resurseffektivitet
2.  God affärsetik och motverka 

korruption
3.  Socialt ansvarstagande i 

värdekedjan
4.  Minskad klimatpåverkan och 

anpassning till klimatförändringar
5.  Goda marknadsförings- och 

avtalsmetoder
6.  Utveckling av och tillgång till teknik

HSBs hantering/åtgärder
•  HSB har en strategi för hållbar 

tillväxt innehållande klimatmål, 
energimål m.m.

•  HSB miljöcertifierar nyproduktion 
med Miljöbyggnad byggnads-
betyg silver

•  HSB har mål för nyproduktionen 
som t.ex. minskad klimatpåverkan, 
klimatanpassning, resurs- 
effektivitet och hållbara resor

•  HSB har policy för arbetsmiljö, 
kränkande särbehandling,  
samt uppförandekod

•  Medlem i Institutet mot mutor 
(IMM)

•  Goda avtalsmetoder och 
antikorruption ska lyftas och 
diskuteras i olika forum

•  HSB arbetar kontinuerligt med 
medarbetarutbildning i anti- 
korruption

Dialogtillfällen
• Webbenkät våren 2018
• Antal mottagare: 18 106 st
• Antal svarande: 1 830 st
• Svarsfrekvens: 10 %

Nyckelfrågor
På fritextfråga om vad som är  
viktigt att HSB gör/tar ansvar för  
är följande frågor viktigast:
1. Miljö
2. Boende för fler
3. Medlemmarna

På fråga med förvalda alternativ  
om vad som är viktigt att HSB gör  
är följande frågor viktigast:
1.  Har hög affärsetik så att inte jäv, 

mutor och korruption kan uppstå
2.  Arbetar med avfall, material- 

återvinning och cirkularitet
3. Minskar energianvändningen

HSBs hantering/åtgärder
•   HSB har en strategi för hållbar 

tillväxt innehållande klimatmål, 
energimål m.m.

•   HSB miljöcertifierar nyproduktion 
med Miljöbyggnad byggnadsbetyg 
silver

•   HSB har mål för nyproduktionen 
som t.ex. minskad klimatpåverkan, 
klimatanpassning, resurs-
effektivitet och hållbara resor

•   HSB har policy för arbetsmiljö, 
kränkande särbehandling samt 
uppförandekod

•   Medlem i Institutet mot mutor 
(IMM)

•   Mångfald är ett viktigt nyckeltal i 
vår gemensamma verksamhets-
plan HSBs kompass

•   HSB arbetar kontinuerligt med 
medarbetarutbildning i anti-
korruption

HSB SKAPAR VÄRDE / INTRESSENTDIALOG

SAMHÄLLE  
– LOKALT OCH GLOBALT

MEDLEMMAR MEDARBETAREKUNDER LEVERANTÖRER 
OCH PARTNER
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VÄSENTLIGHETSANALYS
Väsentlighetsanalysen syftar till att identifiera de mest prioriterade  
frågorna för att öka takten i HSBs ansvars- och hållbarhetsarbete framåt.

Väsentlighetsanalysen utgår dels från vilka hållbarhetsfrågor 
HSBs intressenter lyft som viktigast för HSB att arbeta med, 
men värderar också verksamhetens faktiska och potentiella
risk för negativ påverkan på omvärlden samt möjlighet att 
göra betydande skillnad i positiv riktning. På så sätt kommer 
även perspektiv från så kallat tysta intressenter med, det vill 
sägaintressenter som inte själva har möjlighet att komma  
till tals.

Den senaste väsentlighetsanalysen ägde rum under 2019 
då vi identifierade de mest prioriterade frågorna för att öka 
takten i HSBs ansvars- och hållbarhetsarbete. Grunden till 
den befintliga väsentlighetsanalysen lades 2016 då samtliga 
40 delområden i standarden för socialt ansvarstagande, ISO 
26 000, prioriterades utifrån relevans för HSB, tillsammans 
med en bedömning av negativ samt positiv påverkan för 
intressenter och samhälle. 2017 fördes därefter en dialog 
med gruppen leverantörer och partners för att stämma av 
väsentliga frågor och 2018 genomfördes en kartläggning av 
intressenternas åsikter och prioriteringar. Nästa väsentlighets-
analys kommer att äga rum under 2022/2023.

HSBs arbete med respektive väsentlig fråga är beskrivet 
under HSBs strategiska fokusområden under Våra mål och 
framsteg, läs mer på sidorna 23–43.

Klimatpåverkan och  
klimatanpassning

Resurseffektivitet

Boende för fler

God affärsetik och  
motverka korruption

Goda marknadsförings-  
och avtalsmetoder

Diskriminering och 
sårbara grupper

Hållbar konsumtion

Socialt ansvarstagande  
i leverantörskedjan

Arbetsmiljö

Lokalt samhälls- 
engagemang

Trygghet
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En tydlig effekt av pandemin är en snabbt 
ökande digitalisering, men också nya boende-
preferenser och en oväntat stark prisutveckling 
på bostäder. Samtidigt växer klyftorna på 
bostadsmarknaden och klimatutmaningen  
blir allt mer akut.

Bostadsmarknaden har varit stark under pandemin, då stor 
tillvaro i hemmen bidragit till nya bostadsbehov och större 
efterfrågan. Den positiva prisutvecklingen på bostads- 
marknaden, som började under försommaren 2020, har 
fortsatt under 2021. Prisutvecklingen har varit oväntat stark,  
i synnerhet på villor men även på bostadsrätter. Samtidigt 
som detta medför goda förutsättningar att sälja nyproducera-
de bostäder, innebär ökade priser även växande klyftor och 
utsatta grupper får det än svårare att ta sig in på bostads-
marknaden. 

Inledningen av 2022 har präglats av ett osäkert omvärlds-
läge och hur bostadsmarknaden utvecklas framöver är 
mycket svårbedömt. Men en inbromsning är att vänta.

DET NYA DIGITALA LANDSKAPET
För företag och organisationer blev svagheter och styrkor  
i den digitala infrastrukturen tydlig när pandemin slog till  
med full kraft och många arbetade på distans. Det nya digitala  
landskapet utmanar etablerade affärsmodeller och strukturer, 
vilket ställer krav på anpassning och förnyelse i många 
branscher. Med ökad digitalisering ökar också sårbarheten 
för dataintrång och infrastruktur, vilket sätter fokus på 
datasäkerhetsfrågor. 

 
 

FN:s GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Allt fler företag och organisationer inom bostadsbranschen 
länkar sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030, FN:s 17 globala 
mål för hållbar utveckling. Vi på HSB har sedan flera år till  
baka bidragit till en hållbar utveckling med fokus på de mål 
som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi tillsam-
mans med våra medlemmar, kunder och leverantörer kan 
göra mest positiv skillnad. I egenskap av bostadsaktör innebär 
det att vi riktar in våra hållbarhetsinsatser mer specifikt till 
åtta av de globala utvecklingsmålen.

KLIMATFRÅGAN I FOKUS
Vid klimattoppmötet COP 26 i Glasgow 2021 skärpte världens 
ledare sin syn på att åtgärder måste vidtas för att undvika en 
klimatkatastrof. Mötet ansågs som det viktigaste sedan Paris- 
avtalet kom till 2015. För första gången nämns fossila bränslen 
i en text från klimatmötet. Efter förhandling enades länderna 
om att ”fasa ned” kolkraft utan koldioxid infångning och 
ineffektiva subventioner till fossila bränslen.

HSB SKAPAR VÄRDE / OMVÄRLD OCH TRENDER

SIKTE MOT EN MER HÅLLBAR BOSTADSSEKTOR
JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR ENERGI

FÖR ALLA
ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

https://www.globalamalen.se
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EUROPA – VÄRLDENS FÖRSTA  
KLIMATNEUTRALA VÄRLDSDEL
EU har liksom FN en ambitiös agenda för hållbar utveckling, 
med ambitionen att bli världens första klimatneutrala världsdel 
till 2050. Följaktligen viks en stor andel, 37 procent, av medlen 
i EUs återhämtningsfond på totalt 672,5 miljarder kronor till 
klimatåtgärder. Dessutom ska den så kallade renoveringsvågen 
som EU-kommissionen har presenterat leda till en fördubblad 
renoveringstakt de kommande tio åren.

Arbetet med EUs gröna giv fortsätter – ett långtgående 
åtgärdspaket som ska bidra till att allmänheten och närings-
livet i EU kan dra nytta av en hållbar grön omställning. När 
det gäller bygg- och bostadssektorn innefattar EUs gröna giv 
en plan för energieffektivisering och en strategi för hållbar 
bebyggelse inklusive en uppdatering av byggproduktförord-
ningen med fokus på bland annat cirkularitet, skarpare krav 
på byggavfall och digitala loggböcker. 

HSB har under en längre tid arbetat för att byggprodukt-
förordningen ska uppdateras med mer information om 
produkterna och även deras klimatpåverkan, för att på så  
sätt möjliggöra för byggbranschen att på ett mer effektivt  
sätt kunna bidra till Paris avtalet och minska utsläppen av 
växthusgaser.

EU:s taxonomi för hållbara investeringar började att gälla 
i januari 2022, men än så länge bara till viss del. Taxonomin 
syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra 
miljömässigt hållbara investeringar och är en del i EUs gröna 
giv för att ställa om till en hållbar utveckling. För att en 
ekonomisk aktivitet ska anses hållbar enligt taxonomin ska 
den väsentligt bidra till minst ett av sex miljöområden och 
samtidigt inte göra någon signifikant skada på någon av de 
andra miljöområdena samt uppnå minimikrav på mänskliga 
rättigheter. Hittills finns kriterier för två av de sex miljö- 
områdena, att begränsa klimatförändringarna och anpass-
ning till ett förändrat klimat. De fyra återstående miljö- 
områdena kommer inom kort och därutöver finns även 
planer på en taxonomi för social hållbarhet. 

I det första skedet omfattas inte HSB direkt av kraven att 
redovisa efterlevnad av taxonomin, men påverkas indirekt  

då informationen kommer efterfrågas av vissa intressenter, 
såsom exempelvis banker. Taxonomin är också ett bra verktyg 
för att jämföra sig mot branschen och vara transparent i sin 
hållbarhetsredovisning. Just nu pågår ett arbete inom HSB 
med att se över hur vi ligger till jämfört med taxonomin i  
de olika verksamhetsområdena.

EU arbetar också med ett skärpt regelverk för hållbarhets-
redovisning. När det träder i kraft kommer också fler företag 
att omfattas av krav på att redovisa enligt taxonomin. 

MÅLEN SOM SKA FÅ BUKT  
MED SVERIGES MILJÖPROBLEM
På nationell nivå har Sveriges riksdag slagit fast 16 miljökvalitets-
mål som syftar till att komma tillrätta med Sveriges aktuella 
miljöproblem. Målen, som utgör riktmärken för det svenska 
miljöarbetet, är definierade utifrån generationsmål, miljö-
kvalitetsmål och etappmål. Det övergripande målet är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö  
problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö  och hälso- 
problem utanför Sveriges gränser.

Precis som med de globala hållbarhetsmålen har HSB 
kopplat de för verksamheten mest väsentliga svenska 
miljökvalitetsmålen till vår strategi för hållbar tillväxt. 

INSATSERNA ÖKAR I BOSTADSSEKTORN
Bostadssektorn, från byggprocessen till de boendes livsstil, 
står för en betydande miljöpåverkan. Fastigheter och bostäder 
står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen 
och nästan lika stor andel av samhällets materialanvändning. 
Byggsektorn bidrar även till samhällets näst största avfalls-
kategori: bygg  och rivningsavfall. Därutöver släpper bygg-
sektorn ut cirka tio miljoner ton koldioxid varje år, ungefär 
lika mycket som Sveriges samtliga personbilar.

Hållbarhetsinsatserna inom bygg  och fastighetsbranschen 
har ökat markant under senare år. Många av branschaktörerna 
ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Trycket från 
konsumenterna att bygga på ett klimatsmart sätt ökar. Liksom 
efterfrågan på hållbara bostäder. Detta gör att branschen nu 
har ett starkt fokus på återbruk, förnybara material och 
klimatförbättrad betong. 

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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Branschen har även antagit färdplaner för en fossilfri och 
klimatneutral bygg  och uppvärmningssektor, vilket ställer 
krav på nya arbetssätt och materialval samt en ökad samverkan.

HSB har under 2021 tagit ett stort kliv inom klimatarbetet 
med utökade och vetenskapligt baserade klimatmål om en 
klimatneutral verksamhet i alla led senast 2040. Inom 
nyproduktionen, som utgör en av HSBs största klimatposter, 
har man också vässat sina interna krav ytterligare för att 
minska klimatpåverkan från byggprocessen genom att bland 
annat införa ett maxtak för klimatpåverkan på projektnivå. 

NYA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Den svenska lagstiftningen när det gäller miljö  och energi - 
frågor kopplade till byggnader och boende är under ständig 
förändring. Nya krav på sortering av bygg- och rivningsavfall 
är på plats och även krav på rapportering av farligt avfall. 
2021 infördes förordningskrav på individuell mätning och 
debitering, för värme i byggnader med hög värmeanvänd- 
ning och av varmvatten vid ändringar av vattenledningarna. 

Ny lagstiftning om att deklarera klimatpåverkan från 
nyproduktion av bostäder började gälla 1 januari 2022,  
och redan nu utreds om klimatdeklarationerna kan utökas 
och påskyndas ytterligare.

Inom ramen för EU:s renoveringsvåg pågår en översyn  
av bland annat energieffektiviseringsdirektivet och direktivet 
för byggnaders energiprestanda, vilket kan innebära nya 
regler för svenska byggnader framöver.

MARKNADEN FÖR NYPRODUCERADE BOSTÄDER
Prisökningen på villor har varit stor under 2021, men även 
bostadsrättsmarknaden har haft en stark utveckling. Under 
hösten märktes dock en stabilisering av priserna. Den kraftiga 
prisutveckling som vi sett hittills kommer troligtvis mynna  
ut i en mer återhållsam, eller till och med en negativ prisut-
veckling. Kriget i Ukraina har bidragit till en ökad inflation 
på bland annat drivmedel och livsmedel, något som urholkar 
hushållens köpkraft. Mot bakgrund av detta höjde Riks-
banken höjde reporäntan i maj 2022. Ytterligare ränte-
höjningar är att vänta de närmaste åren, vilket kommer att 
leda till stigande boräntor.

VÄXANDE KLYFTOR PÅ BOSTADSMARKNADEN
På många håll i landet råder bostadsbrist och de senaste årens 
prisökningar i kombination med kraftiga kreditrestriktioner 
har gjort det allt svårare för utsatta grupper att komma in på 
bostadsmarknaden, inte minst bland unga som behöver ett 
eget boende.

Många länder i Europa har olika stöd för att underlätta för 
de grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. 
HSB har länge varit pådrivande i debatten för att Sverige ska 
införa liknande stöd. Därför är det glädjande att regeringen 
tillsatt en utredning kring startlån för förstagångsköpare som 
presenterades den 4 april 2022 och som nu är på remiss. 
Utredningen föreslår ett statligt garanterat lån som innebär 
att förstagångsköpare får låna 95 procent av bostadens värde, 
vilket minskar tiden det tar att spara ihop till kontantinsatsen. 

I Sverige ser vi också framtida utmaningar med en åldrande 
befolkning och hur vi möter bostadsbehoven för denna grupp.

BYGGA MER FÖR FLER
Inom HSB arbetar vi efter devisen att bygga mer för fler,  
som betyder att vi vill möjliggöra för fler att hitta en bostad 
från HSB. Vi vill utveckla bostäder för unga, barnfamiljer, 
äldre och personer med skiftande inkomster men också 
bygga på fler orter – och orter där andra aktörer inte bygger. 
Det är något vi gör redan idag och tanken är att vi ska 
fördjupa och paketera våra erbjudanden ännu mer med 
hjälp av välgrundad kunskap om vem som vill ha vilken 
bostad till viket pris och var den ska ligga. Utöver det vill vi 
såklart fortsätta addera bra mervärden kring köpet, boendet 
och den långsiktiga förvaltningen. Ett exempel är trygghets-
försäkringen som bland annat innehåller ett prisfallsskydd 
för den som köper en nyproducerad lägenhet. Ett annat 
exempel är HSB Dela, en unik modell som underlättar för 
unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Läs mer om HSB 
Dela på sidan 38.
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VÅRA MÅL  
OCH FRAMSTEG 
HSBs hållbarhetsarbete är en resa. Vi befinner 
oss i ständig utveckling för att skapa det goda 
boendet. Här kan du läsa om våra mål och om 
hur vi arbetar inom våra fyra fokusområden; 
resurseffektivitet, klimat, hållbara tjänster och 
produkter samt att vara en viktig samhällsaktör.
Under 2021 har vi gjort flera fina framsteg.

LÄS MER PÅ SIDORNA 24 – 43 
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STRATEGI FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT
HSBs hållbarhetsarbete tar avstamp i vår 
strategi för hållbar tillväxt, som är en integrerad 
del av vår affär. Strategin sätter fokus på 
resurseffektivitet, klimat, tillväxt genom håll- 
bara tjänster och produkter samt att HSB ska 
vara en viktig aktör för det hållbara samhället.

Att människor har tillgång till bostäder är en förutsättning  
för att samhället ska fungera och utvecklas hållbart. Att 
tillgodose människors behov av bostäder, och deras möjlig-
heter till inflytande över den egna bostadssituationen, är 
HSBs viktigaste bidrag till en hållbar samhällsutveckling. 
Samtidigt står bostadssektorn – från byggprocessen till de 
boendes livsstil – för en betydande miljöpåverkan.

Fastigheter och bostäder står för cirka 40 procent av den 
totala energianvändningen och nästan lika stor andel av 
samhällets materialanvändning och bidrar till samhällets 
andra största avfallskategori – bygg- och rivningsavfall. 
Byggsektorn släpper dessutom ut cirka tio miljoner ton 
koldioxid varje år, ungefär lika mycket som Sveriges samtliga 
personbilar.

På HSB vill vi vara en ledande och viktig aktör för ett 
hållbart samhälle. Vår strategi för hållbar tillväxt är därför 
baserad på internationella och nationella mål, regelverk, en 
branschjämförelse och analys av branschtrender. Strategin 
och dess mål är sedan 2017, efter ett beslut av HSB-stämman, 
integrerade i HSBs kompass – som är vår övergripande 
strategi- och verksamhetsplan. Det innebär att hela HSB, från 
medlemsnivå till vår riksorganisation, har affärsintegrerade 
hållbarhetsmål.

I HSBs GEMENSAMMA STRATEGI FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT FINNS FYRA  
UTVALDA OCH AFFÄRSRELATERADE FOKUSOMRÅDEN.

RESURS- 
EFFEKTIVITET

HSB har en hållbar och resurs- 
effektiv medlems- och affärs- 

verksamhet som optimerar vårt 
bidrag till en hållbar utveckling 
och minskar vårt beroende av 

begränsade resurser.

KLIMAT
HSB har 2040 netto  

noll klimatpåverkan i hela  
värdekedjan och är anpassat  
till det förändrade klimatet.

HÅLLBARA TJÄNSTER  
OCH PRODUKTER

HSB ska vara en ledande  
aktör i utvecklingen av  
hållbara tjänster och  

produkter inom boende.

VIKTIG  
SAMHÄLLSAKTÖR

HSB ska vara en ledande  
aktör i utvecklingen av hållbara 

tjänster och produkter inom 
boende.
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FN:s GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL  
OCH SVERIGES KLIMAT- OCH MILJÖMÅL
HSB bidrar till en hållbar utveckling med fokus på de mål som 
är mest relevanta för vår verksamhet och där vi tillsammans 
med våra medlemmar, kunder och leverantörer kan göra 
störst positiv skillnad. I egenskap av bostadsaktör innebär det 
att vi riktar in våra hållbarhetsinsatser mer specifikt till de 
globala utvecklingsmålen 5, samt 7–13 som rör hållbar energi, 
klimat,hållbara städer, innovation, jämställdhet, hållbar 
konsumtion och produktion mm. HSB bidrar också till tre av 
de 16 svenska miljö- och kvalitetsmålen: God bebyggd miljö, 
Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö och tillhörande 
etappmål (se illustration).

HSB SKAPAR VÄRDE / STRATEGI FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

HSBs
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klimat- 
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HUSHÅLLNING MED RESURSER
Vi arbetar för en hållbar och resurseffektiv 
medlems- och affärsverksamhet som optimerar 
vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar 
vårt beroende av begränsade resurser.

Vår strävan är att göra mer med mindre, vilket är bra för såväl 
ekonomin som för miljön. Vårt mål är att 2023 ha en hållbar 
och resurseffektiv medlems- och affärsverksamhet som optimerar 
vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt beroende 
av begränsade resurser. Det kan vi uppnå genom bland annat 
kloka materialval utan farliga ämnen, ökad materialåtervinning 
och återanvändning, samt minskad energianvändning.

Utöver de gemensamma målen finns frivilliga mål som vi rekommenderar 
HSB-föreningar och bolag att arbeta med:
• Merparten av bygg- och rivningsavfallet går till återanvändning och materialåtervinning 2023.
• Nära noll farliga ämnen i byggmaterial och produkter 2023.

MÅL 
Minskad energianvändning, 

kWh/Atemp

UTFALL 2021  
20 procent, kWh/Atemp 

(basår 2008)

Resurseff ektivitet 1

MÅL 
Reducerat eff ektuttag till 2023

UTFALL 2021  
Eff ektuttag 32,1 kWh/Atemp

Resurseff ektivitet 2RESURS- 
EFFEKTIVITET



 HSBs HÅLLBARHETSBERÄTTELSE 2021 | 27 VÅRA MÅL OCH FRAMSTEG / RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖCERTIFIERING SOM VERKTYG
Byggnader och fastigheter står för en stor del av resursförbruk-
ningen i samhället. För HSB är det viktigt att arbeta med att 
minimera de resurser som används för att kunna leverera 
enligt våra uppsatta hållbarhetsmål och minska vår miljöpåver-
kan. Vi ställer även krav på att våra leverantörer ska arbeta 
med miljöfrågor, där stor påverkan sker. Läs mer på sidan 40.

HSB har som mål att all nyproduktion ska certifieras enligt 
Miljöbyggnad med byggnadsbetyg silver. Med certifiering 
enligt Miljöbyggnad görs en oberoende bedömning på 
viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inom-
husmiljö och material. Läs mer om detta på sidan 35. 

Inom förvaltningen har flera HSB-föreningar börjat 
använda Miljöbyggnad iDrift för stöd i hållbarhetsarbetet 
med befintliga byggnader. Under 2021 har bland annat HSB 
Malmö certifierat Sveriges högsta byggnad, Turning torso. 
Läs mer om det här. 

Mer information om certifieringen med Miljöbyggnad på 
sidan 33.

MINSKAD ENERGIANVÄNDNING
HSBs totala volym köpt energi (kWh/Atemp) i egenägda 
hyresfastigheter och lokaler har under 2021 minskat med  
20 procent med utgångspunkt från basåret 2008. Se figur 1. 
Elanvändningen har minskat med 32 procent och köpt fjärr- 
värme med 11 procent mätt i kWh/Atemp med utgångspunkt 
från 2008. De energiposter som är inkluderade i ovanstående 
är driftel, kontorsel, fjärrvärme, fjärrkyla, samt den mindre 
mängd bränslen som används för uppvärmning av fastigheter 
(eldningsolja, naturgas och pellets).

Energieffektivisering i bostäder är ett område som står inför 
stora förändringar i och med EUs reviderade direktiv från 
2018 avseende energieffektivisering, byggnaders energi-
prestanda, förnybar energi och energimarknader. HSB  
följer utvecklingen noga och deltar i arbetet med att anpassa 
direktiven till svenska förhållanden.

Vårt erbjudande av tjänster inom energieffektivisering 
möjliggör stora besparingar. Läs mer om våra energitjänster 
på sidorna 33. Som exempel har vi under 2021 tillgodosett 
en ökad efterfrågan på solel från våra medlemmar.
Utöver att vi använder oss av miljöcertifieringssystemet 
Miljöbyggnad vid nybyggnation, vilket innebär bättre energi- 
prestanda än vad gällande byggregler kräver, innefattar vårt 
arbete inom energieffektiviseringsområdet också exempelvis 
frågor om elbilsladdning, styrsystem, batterilösningar och 
individuell mätning av varmvatten i nyproducerade bostäder. 

EFFEKTUTTAG
Effektuttag står allt högre på agendan i samhällets energi-
debatt. 2018 mätte HSB för första gången effektuttag för 
fjärrvärme i egenägda hyresfastigheter och lokaler. Resultatet 
visar på en stor skillnad mellan hur HSB-föreningarna har 
arbetat med att sänka effektuttaget (genom effektiviserad 
energianvändning), vilket bör påverka driftnettot. Resultatet 
för 2021 gällande effektuttaget för fjärrvärme i HSBs hyres- 
fastigheter var 32,1 W/Atemp. Detta är ett medelvärde av de 
tre högsta dygnsmedelvärdena delat med totalt antal Atemp.

Summerad energianvändning – hyresfastigheter och lokaler
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FIG. 1

https://www.sgbc.se/nyheter/turning-torso-erhaller-nyutvecklad-hallbarhetscertifiering/
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BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
En prioriterad fråga inom ramen för HSBs arbete för ökad 
resurseffektivitet är minskat byggavfall och materialåtervinning 
och sortering av bygg- och rivningsmaterial. Vi mäter och 
följer upp avfallstyp och hanteringsmetod för att kunna 
säkerställa att arbetet sker så resurseffektivt som möjligt. 

HSB ställer krav på att entreprenörerna i vår nyproduktion 
hanterar och sorterar avfall enligt de branschgemen samma 
riktlinjerna ”Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och 
rivning”. Vi arbetar också för att mängden byggavfall ska 
minska och idag finns krav på maximal mängd byggavfall  
per byggd kvm samt andel av avfallet som går till material-
återvinning i HSBs nyproduktionsentreprenader (avser  
HSB ProjektPartner och HSB Bostad). Vi tittar också på hur 
våra processer ska bli mer cirkulära och på hur vi kan få in 
återbruk såväl vid rivning som vid materialval.

Se total vikt per avfallstyp i figur 2 & 3.

KLOKA MATERIALVAL
HSB satsar stort på kloka materialval och arbetar för att 
minska mängden farliga ämnen i byggmaterial och produkter. 
I nyproduktionen används sedan länge Byggvarubedömningen 
för miljöbedömning och loggning av byggprodukter. Bygg- 
varubedömningen är ett branschgemensamt samarbete som 
tagit fram miljökriterier för byggprodukter. Idag är också 
klimatpåverkan vid produktion av byggmaterialen en viktig 
faktor vid materialval. Vi arbetar även med webbverktyget 
Chemgroup för att fasa ut farliga ämnen i kemiska produkter 
som används i förvaltningsverksamheten. 

Avfall i nyproduktion – total vikt (ton) per avfallsfraktion 
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Omfattar avfall från renovering av hyresfastigheter hos HSB Göta, HSB Göteborg, HSB Stockholm och HSB Malmö.

Avfall renovering hyresfastigheter – total vikt (ton) per avfallsfraktion
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Omfattar HSBs nyproduktion hos HSB ProjektPartner och HSB Bostad.

VÅRA MÅL OCH FRAMSTEG / RESURSEFFEKTIVITET
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Världen står inför många utmaningar. Klimat- 
frågan är en av de största. Därför har förbunds-
styrelsen i HSB fattat beslut om nya mer  
ambitiösa klimatmål. 2040 ska HSB ha netto 
noll klimatpåverkan i hela värdekedjan.

Hur vi människor lever, bor och konsumerar i våra städer och 
samhällen har en stor påverkan på vår planet. Som Sveriges 
största bostadskooperativ har vi därför ett ansvar och en möjlig- 
het att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

NYA KLIMATMÅL
I oktober 2021 beslutade förbundsstyrelsen om nya ambitiösa 
klimatmål enligt följande definition: HSB ska ha netto noll 
klimatpåverkan i hela värdekedjan och vara anpassat till det 
förändrade klimatet till 2040. Delmålen är att klimatpåverkan 
ska minska med 25% till 2025, 50% till 2030 och 75% till  
2035 jämfört med 2020 års siffror.

Klimatpåverkan ska beräknas för alla verksamheter och 
skeenden – allt från när HSB bygger och renoverar bostäder  
till energianvändningen i bostadsrättsföreningarna och i hyres- 
 fastigheterna. Även drivmedel i HSBs fordonsflotta, inköp av 
varor och tjänster och medarbetarnas arbets- och pendlings - 
resor räknas in i klimatpåverkan och omfattas av målen. 

Science Based Targets initiatives (SBTi) metodik har använts 
för att sätta målen i enlighet med det vetenskapliga läget baserat 
på de senaste klimatscenarierna, koldioxidbudgetar och Paris- 
avtalet. Målen kommer att verifieras hos SBTi under 2022.

Redovisning enligt de nya klimatmålen kommer att ske först 
2023. Innan dess redovisar vi enligt våra tidigare målsättningar, 
med undantag från nyproduktionen som vi redovisar redan 2021. 

MINSKNING AV KLIMATPÅVERKAN

Utöver det gemensamma målet finns frivilliga mål som vi rekommenderar HSB-föreningar 
och bolag att arbeta med:
• Lägre klimatpåverkan från nyproduktionsprocessen
• Öka andelen fossilfri energi till fordon och effektivisera transportarbetet 
• Öka andelen förnybar och återvunnen energi

KLIMAT

MÅL 
75 procent lägre klimatpåverkan 

2023 (basår 2008)

UTFALL 2021  
66 procent 

lägre klimatpåverkan

Klimat

NY ÖVERGRIPANDE MÅLFORMULERING:
HSB har 2040 netto noll* klimatpåverkan i hela värdekedjan och är anpassat till  
det förändrade klimatet.

DELMÅL:
25 % minskad klimatpåverkan till 2025
50 % minskad klimatpåverkan till 2030
75 % minskad klimatpåverkan till 2035,
…jämfört med basår 2020. I scope 1, 2 och 3**.

*  Nettonollutsläpp uppnås när våra utsläpp av växthusgaser minimerats så långt som möjligt och de 
kvarvarande utsläppen balanseras av tekniker såsom avskiljning och lagring av biogen koldioxid 
(bio-CCS), biokol eller ökad kolsänka i skog och mark.

**  Greenhouse Gas Protocols indelning: Scope 1 är de egna direkta växthusgasutsläppen. Scope 2 är de 
indirekta utsläppen från köpt energi. Scope 3 är de indirekta utsläppen, utöver köpt energi, som sker 
utanför företagets gränser. Här ingår till exempel leverantörers utsläpp.



 HSBs HÅLLBARHETSBERÄTTELSE 2021 | 30 VÅRA MÅL OCH FRAMSTEG / KLIMAT

VÅR KLIMATPÅVERKAN HAR MINSKAT  
MED TVÅ TREDJEDELAR
HSBs tidigare klimatmål var att ha nära noll klimatpåverkande 
utsläpp till 2030 och till 2023 skulle klimatpåverkan minska 
med 75 procent jämfört med 2008 års siffror. Till skillnad 
från HSBs nya klimatmål som omfattar hela värdekedjan så 
omfattar dessa klimatmål främst klimatpåverkan från den 
egna verksamheten, vilket beskrivs nedan. 

Under 2021 har HSB som helhet minskat klimatpåverkan 
med 66 procent, för nyckeltalet kgCO2e/Atemp. Se figur 4. 
Resultatet beror på en övergång till förnybar el, effektivisering 
av elanvändning (-32 procent, kWh/Atemp), mindre 
klimatpåverkan från fjärrvärme (-58 procent, kgCO2e/
Atemp) och utfasning av kvarvarande oljepannor i fastig-
heter. I fordonsparken har det också skett en energieffektivi-
sering och ökning av den förnybara andelen av energi-
användningen till drivmedel (totalt 39 procent).

HSB beräknar utsläppen enligt den internationella beräk- 
ningsstandarden Greenhouse Gas Protocol. Inom ramen för 
Greenhouse Gas Protocol avgränsas utsläppen i tre grupper:
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Fördelning av HSBs koldioxidutsläpp

Fjärrvärme fastigheter 13 311 26
El icke förnybar fastigheter 244 0
El Förnybar fastigheter 1 739 3
El till elbilar 7 0
Tjänstebilar och fordon 2 037 4
Egen uppvärmning 77 0
Fjärrkyla 3 0
Flyg 33 0
Tåg, buss och färja 0 0
Milersättning 481 1
El Förnybar till servrar 3 0
Produktion och transport av energi-
bärare (drivmedel och fastbränslen) 457 1
Nyproduktion 33 739 65

Baserat på hela HSB (HSB-föreningar och Riksförbund, Finansstöd, Affärsstöd, Bostad och Projektpartner).

Ton CO2e %

1.  Direkta utsläpp av växthusgaser från egenägd uppvärmning 
och drivmedel för egenägda fordon/maskiner (Scope 1)

2.  Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi – köpt el, 
fjärrvärme och fjärrkyla (Scope 2)

3.  Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser – tjänsteresor  
och produktion av energibärare (Scope 3)

ELANVÄNDNING OCH FÖRNYBAR EL
Inom HSB har elanvändningen per yta (kWh/Atemp) minskat 
med 32 procent sedan 2008. Samtidigt har en övergång till 
ursprungsmärkt förnybar el medfört att det totala utsläppet 
av växthusgaser från inköpt el har reducerats med totalt  
89 procent i HSB-föreningarna. Detta tillsammans bidrar i 
hög grad till HSBs mål om att minska utsläppen 
med 75 procent till 2023. Se figur 5.

HSB klimatvärderar el enligt följande trappstegsmodell:

•  De HSB-föreningar och bostadsrättsföreningar som väljer 
att producera egen el har mycket liten klimatpåverkan  
och hamnar på det lägsta trappsteget

•  De som köper förnybar el på marknaden får större klimat-
påverkan motsvarande det mellersta trappsteget

•  De som inte väljer aktivt får en så kallad nordisk residualmix 
med högst klimatpåverkan. Residualmix är den elproduktion 
som ”blir över” när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva 
miljöval.

FJÄRRVÄRME
Fjärrvärme står för merparten av HSBs beräknade klimat-
påverkan då det är den enskilt största energiposten. Fjärr-
värmeanvändningen har sedan 2008 minskat med 11 procent 
(kWh/Atemp) medan klimatpåverkan för fjärrvärme per yta 
(kgCO2e/Atemp), på grund av fjärrvärmeföretagens ändrade 
bränslemixar, har minskat med 58 procent. Se figur 6.

HSB har tillsammans med andra bostadsorganisationer och 
Energiföretagen Sverige kommit överens om en gemensam 
metod för att miljövärdera fjärrvärme. Metoden innebär att 
klimatpåverkan för alla använda bränslen räknas ihop till en 
emissionsfaktor per fjärrvärmenät, som sedan kan multipliceras 
med den köpta energianvändningen. Överenskommelsen 
innefattar också sedan 2018 principer för hur miljövärdering 
av förändrad energianvändning i ett framåtblickande perspek-
tiv ska göras.

Baserat på 23 av 26 HSB-föreningar.

Bostadsrättsföreningarnas klimatpåverkan från energianvändning samt nyproduk- 
tionens klimatpåverkan innefattas inte i denna beräkning. Vi beräknar klimatpåverkan 
för el och fjärrvärme i våra hyresrätter, fordon och resor i förvaltningsverksamheten.

Baserat på 23 av 26 HSB-föreningar.

FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6
Fjärrvärme – energi och klimatpåverkan per Atemp
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En prioriterad fråga är att minska mängden köpt energi och 
sänka toppeffekten för fjärrvärme. Det kräver utveckling av 
våra byggnader för att kunna minska topparna med bibe- 
hållen komfort inomhus. Målet är att minska effekttopparna 
då de förbrukar såväl ekonomiska som miljömässiga resurser. 
Med en balanserad fjärrvärmeanvändning kan vi säkerställa  
att den köpta energin är förnybar.

 
FÖRNYBAR ENERGI TILL HSBs FORDONSFLOTTA
De direkta utsläppen av växthusgaser från HSBs fordons- 
flotta har minskat med 48 procent sedan 2008. Den totala 
energianvändningen för HSBs fordon har, sett till samtliga 
HSB-föreningar, minskat med totalt 23 procent sedan 2008. 
Andelen förnybar energi, sett till total energianvändning 
kopplat till drivmedel hos samtliga HSB-föreningar, var  
39 procent under 2021. De föreningar med högst andel 
förnybar energi 2021 var HSB Uppsala (95 procent), HSB 
Östra (90 procent), HSB Östergötland (67 procent), HSB 
Göta (52 procent) samt HSB Malmö (43 procent). I dessa 
HSB-föreningar används biogas, HVO-diesel och diesel med 
hög inblandning av förnybar diesel. El används också i allt 
större utsträckning. Av HSBs cirka 880 servicebilar går cirka 
150 på endast el, det vill säga 17 procent. Ytterligare cirka  
25 bilar, 3 procent, drivs med fordonsgas.

För att åstadkomma fortsatta utsläppsminskningar ska 
drivmedelsanvändningen effektiviseras ytterligare och 
fordonsparken i betydligt större utsträckning bestå av fordon 
som drivs med biodiesel, fordonsgas, etanol och ursprungs-
märkt förnybar el.

I HSBs egna hyreslägenheter fanns vid årets slut totalt  
407 laddpunkter för elbilar, en ökning med 47 procent 
sedan 2020. Läs mer om solceller och laddpunkter för elbilar 
under avsnittet om Hållbara tjänster och produkter på 
sidorna som följer.

KLIMATPÅVERKAN FRÅN NYPRODUKTIONEN
HSBs nyproduktionsbolag HSB ProjektPartner och HSB 
Bostad har redan för 2021 tagit fram klimatredovisning 
utifrån HSBs nya klimatmål för byggprocessens klimatpåverkan, 
det vill säga klimatpåverkan från utvinning och produktion 
av material till färdig byggnad (livscykelskede A1 till A5). 
Den totala klimatpåverkan från byggprocessen för projekt 
avslutade under 2021 uppgick till 44 760 ton CO2-ekvivalenter, 
vilket motsvarar 374 ton CO2e per byggd kvadratmeter. 
Målet till 2040 är netto noll utsläpp av växthusgaser och 
närmaste delmål är en minskning av klimatpåverkan med  
20 procent år 2025 (jmf. 2021).

Inom nyproduktionen har flera stora steg för en minskad 
klimatpåverkan från byggprocessen tagits under året. Bland 
annat har det nya lagkravet om klimatdeklarationer imple-
menterats och HSB har valt att gå betydligt längre än så och 
också infört ett maxtak för klimatpåverkan i varje enskilt 
projekt (300 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter för 
bärande delar, klimatskärm och innerväggar). Maxtaket ska 
säkerställa att alla projekt gör åtgärder för minskad klimat-
påverkan, då branschsnittet idag ligger högre.

I flera pågående projekt prövas nu nya lösningar för att 
komma ner i klimatpåverkan genom att bland annat bygga 
med klimatförbättrad betong, förnybara material, smartare 
konstruktioner och återbrukat material som till exempel tegel.

Vid sidan om att höja takten i hela projektportföljen satsar 
HSB ytterligare inom Lokal Färdplan Malmö (LFM30) där 
målsättningen är ännu tuffare och omställningsarbetet måste 
gå ännu snabbare. All nyproduktion för HSB Malmö ska  
vara klimatneutral redan år 2030 och man utvecklar just nu 
HSBs första klimatneutrala flerbostadshus.
 

http://klimatförbättrad betong
http://Lokal Färdplan Malmö (LFM30)
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HÅLLBARA TJÄNSTER OCH PRODUKTER
Med attraktiva erbjudanden, som också är 
resurseffektiva och har låg klimatpåverkan,  
vill vi göra det enklare för våra medlemmar  
och kunder att välja oss. Tillsammans gör  
vi skillnad.

Vi på HSB är stolta över att vi under nästan 100 år har skapat 
det goda boendet, ett arbete vi kommer att fortsätta med i 
många år framöver. Vårt fokusområde hållbara tjänster och 
produkter handlar såväl om att hållbarhetssäkra befintliga 
tjänster och produkter som att utveckla nya innovativa  
erbjudanden. Målet är att öka andelen hållbara tjänster  
och produkter i relation till total omsättning.

Utöver det gemensamma målet finns ett frivilligt mål som vi rekommenderar  
HSB-föreningarna och bolagen att arbeta med:
•  Alla HSBs leverantörer är hållbarhetssäkrade 2023.

HÅLLBARA TJÄNSTER  
OCH PRODUKTER

MÅL 
Öka andelen hållbara 

tjänster och produkter

UTFALL 2021  

Hållbara tjänster

80 procent av de tekniska 
tjänsterna bedöms vara hållbara*

*  På grund av stor variation i antal utvärderade tjänster hos föreningarna är utfallet osäkert. Ambitionen är att under 2022 
förbättra jämförbarheten mellan föreningarnas resultat.
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HÅLLBART BOENDE I HSBs NYPRODUKTION
Sedan 2018 följs alla nyproduktionsprojekt upp och mäts  
mot hållbarhetsmålen i HSBs hållbarhetsros och index. Håll- 
barhetsrosen är ett verktyg som visualiserar hur väl projekten 
presterar inom samtliga prioriterade hållbarhetsområden  
och Hållbarhetsindexet är en poängsatt sammanvägning av 
projektens håll barhetsaspekter. Indexet innehåller en basnivå 
som är mer ambitiös än gällande lagar, regler och branschnormer 
och genom kontinuerligt höjda mål på totalt hållbarhetsindex 
sporras verksamheten att hela tiden öka hållbarhetsprestandan 
i projekten. Målet är att alla nya projekt ska nå basnivån och 
att flera ska gå före med ytterligare åtgärder. För att uppnå 
godkänt resultat enligt basnivån krävs exempelvis solceller, 
laddstolpar för elbilar och beräkning av grönytor och arbete 
för minskad klimatpåverkan.

En viktig del i HSBs hållbarhetsindex är miljöcertifiering 
enligt Miljöbyggnad, en certifiering som HSB använder sedan 
många år tillbaka. Målet är att alltid nå byggnadsbetyg silver. 
Under 2021 var 85 procent av HSBs färdigställda lägenheter 
certifierade enligt Miljöbyggnad Silver (statistiken avser ny- 
produktion inom HSB ProjektPartner och HSB Bostad). Övriga 
avvikelser beror bland annat på beslut i tidigare skeden som inte 
når certifieringskraven, något som utvärderas hos de byggande 
bolagen och föreningarna. Se figur 7. Miljöbyggnad med betyg 
silver är HSBs basnivå som vi utgår ifrån tillsammans med flera 
ytterligare hållbarhetsaspekter som inte omfattas av Miljö-
byggnad, såsom utemiljö, social hållbarhet och hållbart resande. 

HÅLLBARA TEKNISKA FÖRVALTNINGSTJÄNSTER
Under 2018 tog vi fram ett verktyg för självskattning av våra 
tekniska tjänster med avsikt att kunna mäta hur hållbara de är. 
Detta har resulterat i en checklista som HSB-föreningarna 
använder för utvärdering. Mätningen för 2021 var den fjärde  
i ordningen, och gjordes med en förenklad enkät. Resultatet 
visar att 80 procent av de utvärderade tekniska tjänsterna 
bedöms vara hållbara utifrån HSB-föreningarnas självskattning. 
Samtliga 26 HSB-föreningar deltog i utvärderingen, varav  
19 har utvärderat flera tjänster. 

Läs även om hur vi bedömer våra leverantörer och entre-
prenörer och stöttar dem i arbetet med att hållbarhetssäkra 
sina verksamheter på sidan 40.
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ENERGITJÄNSTER
Ett område som HSB lägger mycket kraft på är att erbjuda 
energitjänster. Det som skiljer oss och våra lösningar från 
många andra i branschen är att vi arbetar från ax till limpa, 
det vill säga från utredning och analys till installation, 
driftsättning och löpande uppföljning. En viktig del i dessa 
tjänster är just det löpande arbetet, där vi kan identifiera 
avvikelser i energianvändningen.

HSB tar ett helhetsgrepp på energianvändningen med 
fokus på långsiktighet, miljöpåverkan och kostnadsneutralitet. 
Resultatet för HSBs bostadsrättsföreningar blir lägre kostnader 
och miljöpåverkan, men också andra positiva effekter såsom 
bättre inomhusklimat.

SOLEL – FÖRDUBBLING
Under 2021 har flera solelanläggningar installerats hos  
HSBs bostadsrättsföreningar och i HSBs egna fastigheter.  
Hos HSBs bostadsrättsföreningar fanns vid årets slut 19 305 kW 
installerad effekt, en ökning med 16 procent från 2020  
(16 697 kW). I HSBs hyresfastigheter fanns 3 085 kW, en 
ökning med 11 procent från 2020 (2 780 kW). Vid årets slut 
fanns i hela HSB 22 390 kW installerad effekt, vilket innebär 
en ökning med 15 procent jämfört med 2020 (19 477 kW). 
De senaste två åren är ökningen 125 procent.

STOR ÖKNING AV LADDSTATIONER TILL ELBILAR 
Ytterligare en tjänst där efterfrågan har tilltagit under 2021 
är installation av laddpunkter för elbilar och elhybrider. Vid 
slutet av året fanns totalt 3 438 laddpunkter i HSBs bostadsrätts-
föreningar, en ökning med 104 procent sedan 2020 (1 683). 
Den stora ökningen beror dels på att det görs många installa- 
tioner, dels på bättre insamling av data. I HSBs egna hyreslägen- 
heter fanns vid årets slut totalt 407 laddpunkter, en ökning 
med 47 procent sedan 2020 (277). Totalt i hela HSB fanns  
3 845 laddpunkter, en ökning med 96 procent sedan 2020 
(1 960). De senaste två åren är ökningen 315 procent.

SYSTEMATISKT MILJÖARBETE  
– MER ANSTRÄNGNING BEHÖVS
Under 2021 bedrev nio av 26 HSB-föreningar ett systematiskt 
miljöarbete, vilket bland annat innebär att HSB-föreningen 
har en miljöpolicy, definierade miljömål, och en miljöhand-
lingsplan. Sex HSB-föreningar är miljöcertifierade enligt  
ISO 14001:2015 och tre är miljödiplomerade enligt Svensk 
Miljöbas. Se figur 8. 

KVALITET GER NÖJDA KUNDER
Under 2021 hade 13 av 26 HSB-föreningar ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Detta innebär bland annat en formulerad 
kvalitetspolicy och kvalitetsmål samt att ha rutiner, processer 
och uppföljningar för att säkerställa kvalitet i leveransen  
till våra kunder och medlemmar. Sex HSB-föreningar är 
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Se figur 9. 

HSBs vision för nyproduktionsverksamheten innebär att  
vi strävar efter att bygga felfritt. Vi arbetar för att säkerställa 
hög kvalitet och nöjda kunder, från projektidé genom 
projektering och produktion, till inflyttning i den färdiga 
bostaden och överlämning till förvaltningsverksamheten. 
Nyproduktionsprocessen omfattar allt från rollbeskrivningar, 
rutiner, mallar och interna verktyg till checkpunkter och 
beslutsprocess.

Att våra kunder som flyttar in är nöjda är väldigt viktigt  
för oss. Det faktum att vi har nyproduktion över hela landet, 
kombinerat med lokal närvaro och ett målmedvetet och 
engagerat arbete för att möta våra kunder, har gett resultat: 
HSB får fina betyg i Nöjd kundindex* (NKI) och vi har ofta 
legat i topp bland mest nöjda kunder vid garantimätningen 
två år efter inflyttning. Faktorer som mäts är bland annat 
personal, information, pålitlighet och själva bostaden. 

*   Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som har specialiserat sig  
på den nordiska bygg- och fastighetsmarknaden. Undersökningen har genomförts  
i samarbete med branschens aktörer och grundas på sammanlagt 11 000 svar från 
bostadsköpare. Prognoscentrets branschmätning görs årligen och följer allmän  
praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI- 
värden från till exempel Svenskt Kvalitetsindex.
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HSB LIVING LAB 
Innovativa, hållbara och smarta lösningar är en viktig pussel- 
bit till framtidens hållbara samhälle och det goda boendet. 
För att ligga i framkant driver HSB en innovationsarena,  
HSB Living Lab, tillsammans med bland annat Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg. 

I HSB Living Lab bor nära 40 personer permanent, sam- 
tidigt som hela huset är ett laboratorium där forskning pågår 
dygnet runt. Det är en unik testbädd där forskning kring 
framtidens hållbara boende sker i en verklig boendemiljö. 

Hittills har cirka 150 projekt startat i HSB Living Lab 
inom allt från delnings ekonomi, energieffektivisering, bättre 
vattenhantering, hållbara beteenden och digitalisering till 
cirkulär ekonomi och återvinning av byggmaterial. Läs mer 
om HSB Living Lab.

https://www.hsb.se/hsblivinglab/
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HSB deltar i en rad branschsamarbeten för att öka resurs-
effektiviteten, minska klimatpåverkan och skapa mer hållbara 
produkter och tjänster. Samverkan är en viktig nyckel för att 
kunna hålla ett högt tempo och skapa snabba resultat, vilket  
är en förutsättning för att nå våra högt ställda mål i en  
föränderlig värld.

Exempel på myndighets- och branschsamarbeten som HSB har deltagit i under 2021:

•  Dialog och sakkunskaper till utredningar som myndigheter utfört åt regeringen 
angående utveckling av: klimatdeklarationer, energikrav i byggreglerna, individuell 
mätning och debitering av värme och varmvatten, elcertifikatsystemet, inspektion av 
uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem, krav på laddinfrastruktur, tillstånds-
processer för elnät och förutsättningarna för små aktörer i energisystemet, renove-
ringsstrategi för Sverige m.m.

•  Deltagande i Värmemarknadskommittén där fastighetsbranschen tillsammans  
med Energiföretagen Sverige har tagit fram principer för att miljövärdera fjärr-
värme – både i bokförings- och framåtblickande perspektiv.

•  Samverkan med Fossilfritt Sverige, färdplanerna för fossilfri bygg- och anläggnings-
sektor och uppvärmningssektor.

•  Deltagande och samverkan inom LFM30 – Lokal färdplan Malmö – för klimat-
neutral bygg- och fastighetsbransch i Malmö senast 2030.

BRANSCHSAMARBETEN 

https://lfm30.se
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Vår ambition är att ta ansvar och påverka  
samhället i en positiv och hållbar riktning,  
framför allt när det gäller boendefrågor.

Ända sedan starten 1923 har HSB varit med och tagit ansvar 
för samhällsutvecklingen. Det ingår i vårt uppdrag att tillsam-
mans med medlemmarna skapa det goda boendet. En del i det 
arbetet är att påverka villkoren för boendet genom att ge vår 
syn på politiska förslag och driva frågor som är viktiga för våra 
medlemmar och bostadsmarknaden i stort. 

Det handlar bland annat om att fler måste ha möjlighet  
att hitta ett eget hem, bra villkor för ett långsiktigt bostads-
byggande, att minska bostädernas klimatpåverkan och utveckla 
framtidens hållbara boende. Det handlar också om vårt engage- 
mang i det lokala samhället, att spegla samhällets mångfald  
och att bidra till att skapa trygghet.

POSITIV KRAFT FÖR VÅRA MEDLEMMAR OCH SAMHÄLLET I STORT

MÅL 
HSB har högt anseende 
som en samhällsaktör

UTFALL 2018  
HSB har betyg 3,9 / 5,0

Viktig samhällsaktör 1

Utöver de gemensamma målen finns frivilliga mål som vi rekommenderar  
HSB-föreningar och bolag att arbeta med:
•  Alla nyproduktionsprojekt har en social klausul 2023.
• Alla investeringar sker utifrån ansvarsfulla principer 2023.

MÅL 
HSB speglar 2023 

samhällets mångfald

UTFALL 2021  
18 procent av medarbetarna 

 har utländsk bakgrund

Viktig samhällsaktör 2

Resultatet avseende utländsk bakgrund (födda utomlands och/eller med båda föräldrarna födda utomlands) är baserat på  
27 av 30 HSB-föreningar och bolag. Det kan jämföras med andelen folkbokförda i Sverige med utländsk bakgrund, som enligt 
Statistiska Centralbyrån var 30 procent under 2021. Under avsnittet Medarbetare kan du läsa mer om utfallet gällande mångfald  
och jämställdhet. Läs mer om utfallet på sidorna 41–43.

VIKTIG  
SAMHÄLLSAKTÖR

Ingen mätning gjordes 2021, nästa mätning är planerad att genomföras 2022.
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HÖGT ANSEENDE SOM SAMHÄLLSAKTÖR
För att mäta vårt mål om högt anseende som samhällsaktör  
har vi ställt frågan i vår intressentdialog. I den senaste mät- 
ningen 2018 var det samlade betyget hos medlemmar, kunder 
och medarbetare 3,9 av 5 på frågan om HSB anses vara en 
ansvarsfull organisation. På frågan om vem som har det bästa 
anseendet i boendebranschen hamnar HSB på första plats  
hos intressenterna. Nästa mätning görs 2022.

För femte året i rad (2018– 2022) är HSB dessutom 
branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största 
varumärkesstudie om hållbarhet. Drygt 21 000 svenskar har 
utsett HSB till det mest hållbara varumärket i kategorin 
fastigheter. HSB vann även utmärkelsen Guldhemmet Årets 
bostadsutvecklare 2022 utifrån en motivering kring samhälls-
ansvaret.

DET GODA BOENDET – TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA
HSB vill att alla ska bo bra. Därför erbjuder vi många olika 
typer av bostäder som passar olika slags människor i hela 
landet. Många, särskilt yngre, har svårt att ta sig in på bostads- 
marknaden. De senaste årens bolånetak och amorteringskrav 
har, tillsammans med stigande bostadspriser och höga bygg- 
kostnader och markpriser, gjort att tröskeln till bostadsmark-
naden har höjts. 

Genom HSBs bosparande* erbjuder vi ett unikt, tryggt  
och långsiktigt sparande som dessutom ökar möjligheten att 
komma in på bostadsmarknaden. HSBs bosparande ger  
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FIG. 10 * HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden.  
Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå/HSB ISK. 
Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. 
Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där 
kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garanti-
fonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk. Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att  
det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

förtur till HSBs utbud av bostadsrätter och hyreslägenheter. 
Se antal produktionsstartade bostäder i figur 10.

Under 2021 anslöt sig cirka 9 500 personer till HSBs 
bo sparande som vid årets slut nådde upp till drygt 120 000 
bosparare. Läs mer om HSB Bospar.

HSB DELA – EN SATSNING PÅ UNGA
Unga vuxna har på grund av de senaste årens kraftiga 
kreditrestriktioner mycket svårt att ta sig in på bostadsmark-
naden. Som ett sätt för HSB att ta ansvar har vi tagit fram 
HSB Dela som syftar till att hjälpa unga vuxna att ta sig in på 
bostadsmarknaden genom en unik modell, där HSB går in 
och delar på köpet. Satsningen riktar sig till HSBs bosparare i 
åldern 18-29 år och urvalet baseras på antalet bosparpoäng. 

HSB Dela innebär att HSB köper halva bostadsrätten och 
den unga bospararen köper den andra halvan, vilket inte bara 
halverar kontantinsatsen utan även sänker kravet på amorte-
ring. Den unga vuxna tecknar ett tio-årigt samägandesavtal 
med HSB, men hen kan närsomhelst välja att sälja bostadsrät-
ten och då säljs även HSBs andel. Senast tio år efter tillträdet 
ska den unga vuxna ha köpt hela lägenheten eller sålt den.

Det första HSB Dela-projektet var brf Blanka, ett pilot-
projekt som blev verklighet under 2020 och där HSBs unga 
bosparare fick möjlighet att anmäla intresse på totalt 23 
mindre lägenheter med centralt läge vid vattnet på Lind-
holmen i Göteborg. I maj 2021 flyttade de första köparna  
in i sina lägenheter. Nästan 80 procent av de som köpt en 

lägenhet i brf Blanka uppger att de inte skulle ha kunnat  
köpa bostaden utan HSB Dela.

Efter det uppmärksammade pilotprojektet i Göteborg 
kunde HSB under 2021 erbjuda fler Dela-projekt på olika 
ställen i landet. Två ytterligare projekt i Göteborg lanserades 
under våren, därefter följde lanseringen av två projekt i 
Stockholm och lika många i Malmö under hösten. I decem-
ber tillkännagavs planer även för ett Dela-projekt i Örebro. 
Totalt erbjöds HSB Dela i sju projekt under 2021.

HSB Dela vann Guldhemmet i kategorin ”Årets innovation” 
under 2021. Utmärkelsen delas ut av Hemnet för viktiga 
insatser i branschen.

https://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/hsb-aarets-bostadsutvecklare-paa-guldhemmet-3181651
https://www.hsb.se/bospara/
https://www.hsb.se/dela/
https://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/hsb-dela-vinnare-av-guldhemmet-i-kategorin-aarets-innovation-3128647
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HSBs PÅVERKANSARBETE
HSB vill ge fler möjlighet att hitta ett eget hem, skapa bättre 
förutsättningar för bostadsrätten och ett långsiktigt bostads-
byggande, minska klimatpåverkan från byggande och boende 
och främja förutsättningarna för förnybar energi och 
energieffektivisering.

Påverkansarbetet sker bland annat genom seminarier, 
debattinlägg, svar på remisser, medverkan i samverkansgrup-
per, bevakning av boendefrågor i EU-parlamentet och 
kontakter med myndigheter, regering och riksdag.

Vi släppte under 2021 flera rapporter som fick stor 
uppmärksamhet i riks- och lokalmedier. Ett exempel är 
”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” där ledande 
kommunpolitiker fick ge sin syn på bostadsfrågan och vad 
man önskar från staten. Rapporten visade att det saknas en 
långsiktig och sammanhängande bostadspolitik som skapar 
stabila spelregler för kommuner och bostadsutvecklare. I 
slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning 
på bostadsmarknaden, framför allt unga och hemlösa. 

Ett annat exempel är rapporten ”Boendekostnader i 
nyproduktion” som visade att det är betydligt dyrare att bo i 
en ny hyresrätt jämfört med en ny bostadsrätt samtidigt som 
framför allt unga får allt svårare att köpa en bostad. 

HSB har även lyft frågor som exempelvis att skapa bättre 
förutsättningar kring solel tillsammans med Solelkommis-
sionen samt att skapa bättre förutsägbarhet för konsumenten 
kring de ökande kostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten 
och avlopp via Nils-Holgersson-gruppen.

Sammanlagt fick HSB Riksförbund 145 debattartiklar 
publicerade i media under 2021 och vi svarade på ett 
trettiotal remisser inom områden som energieffektivisering, 
laddinfrastruktur, bullerregler, klimatdeklaration av byggnader, 
bygglovsfrågor och förslag som ska stärka konsumentskyddet 
för den som köper och bor i bostadsrätt.

LOKALT OCH REGIONALT PÅVERKANSARBETE
Med lokal närvaro över hela landet är HSB en stark och 
engagerad lokal påverkansaktör. HSB har under 2021 
genomfört flertalet initiativ som har skapat både medlems- 
och samhällsnytta, såsom:

•  Lokala debatter kring bostäder för unga

•  Träffar i forum som rör stadsbyggnad och stadsutveckling, 
jämställdhetsfrågor, integration, klimatinitiativ och trygg-
hetsskapande satsningar. 

•  Lyft villkoren för bostadsrättsföreningar som hyr marken 
från sin kommun (så kallad tomträtt) i politikermöten, 
debatter etc, framför allt i storstadsregionerna.

MEDLEMSKAP OCH SAMARBETEN  
FÖR DET GODA BOENDET
HSB deltar aktivt i samarbeten som främjar och utvecklar det 
goda boendet för våra medlemmar. Fokus ligger på frågor som 
rör klimat, energi och byggande. I samarbete med företag 
och organisationer som delar våra ambitioner söker vi den 
bästa vägen framåt i form av konkreta och hållbara lösningar 
på våra medlemmars olika utmaningar.

2 632 308 KR  
Under 2021 samlade HSB tillsammans in 2 632 308 kronor till We Eff ect.

Under 2021 har vi engagerat oss i en lång rad organisa tioner. 
Vårt engagemang finns i nationella organisationer, såsom 
Sweden Green Building Council, Byggherrarna, Solelkommis-
sionen, Svensk Solenergi och Byggvarubedömningen, liksom i 
internationella organisa tioner, såsom NBO (nordiska koopera- 
tiva och allmän nyttiga bostadsorganisationer), Housing 
Europe (intresseorganisa tionen för europeiska kooperativa 
och allmännyttiga bostadsorganisationer), Cooperative 
Housing International samt International Co-operative 
Alliance (ICA – en global röst för kooperationen).

Inom ramen för vårt arbete med Housing Europe, har vi 
bland annat arbetat med EUs direktiv för energieffektivisering 
och direktivet för energiprestanda i byggnader. 

HSB stöder även på olika sätt biståndsorganisationen  
We Effects arbete. We Effect arbetar i 25 länder i fyra världs- 
delar med hjälp till självhjälp gällande framväxten av koopera-
tiva bostäder och för att fler människor ska få möjligheten  
till ett värdigt boende. Under 2021 samlade vi in 2 632 308 
kronor till We Effect. 

https://www.sgbc.se
https://www.sgbc.se
https://www.byggherre.se
http://www.solelkommissionen.se
http://www.solelkommissionen.se
https://www.svensksolenergi.se
https://byggvarubedomningen.se
https://www.nbo.nu
http://www.housingeurope.eu
http://www.housingeurope.eu
https://www.housinginternational.coop
https://www.housinginternational.coop
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ANSVAR GENOM HELA LEVERANTÖRSKEDJAN
HSB har höga ambitioner vad gäller hållbarhet i hela leverantörskedjan. 
Därför ställer vi tydliga krav på kvalitet, miljömässigt och socialt ansvars- 
tagande, samt ekonomi- och GDPR-säkring hos våra samarbetspartners.

Bostadsmarknaden har traditionellt en hög andel leverantörssamarbeten. HSB har nationella 
ramavtal med cirka 150 olika leverantörer inom exempelvis förvaltning och nyproduktion. 
Med många leverantörer följer ett arbete med att främja ansvarstagande i leverantörskedjan. 
Det gör vi dels genom att säkerställa att nya leverantörer uppfyller våra hållbarhetskrav, dels 
genom att löpande utvärdera och följa upp att befintliga leverantörer når upp till kraven. 
HSBs föreningar och bolag rekommenderas att arbeta med målet att alla HSBs leverantörer 
ska vara hållbarhetssäkrade 2023.

HÅLLBARHET VÄRDERAS HÖGT I VAL AV LEVERANTÖRER
Vid upphandling av nya ramavtalsleverantörer nationellt inom HSB används sedan flera år 
tillbaka en leverantörs- och riskbedömning för att säkerställa att de uppfyller HSBs krav. 
Samtliga leverantörer får besvara en självskattningsenkät som bland annat innefattar hur  
de arbetar med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och antikorruption. 
Självskattnings enkäten går i linje med HSBs gemensamma policy för samarbetspartners och 
leverantörer, som antogs av HSBs förbundsstyrelse 2017 och uppdaterades under 2020.

En stor utmaning är att säkerställa att det tredje och fjärde ledet i leverantörskedjan  
arbetar på ett hållbart sätt. Leverantörerna förväntas skriva under uppförandekoden och 
implementera rutiner för att säkerställa att den följs, men också ha rutiner för att se till  
att kraven efterlevs i den egna leverantörskedjan.

Anslutningsgraden till HSBs gemensamma policy för leverantörer och samarbetspartners 
(uppförandekod samarbetspartners) bland föreningar och bolag inom HSB var 73 procent 
under 2021. Övriga föreningar/bolag har valt att ha en egen policy/uppförandekod.

Totalt tio HSB-föreningar och bolag har valt att använda HSBs nationella leverantörs-
bedömningsverktyg (inga nya HSB-föreningar implementerade verktyget under 2021). 
Förhoppningen är att fler ansluter sig under 2022. 

HSB är även en aktiv deltagare i framtagandet av kriterier för socialt ansvar avseende 
byggprodukter, som nyligen har utvecklats inom det branschgemensamma webbverktyget 
Byggvarubedömningen. Genom de produkter och material som används i bygg- och  
anläggningsprojekt är vi en del av en global leverantörskedja där det kan finnas risker  
utifrån mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption att beakta.

 
UPPFÖLJNING OCH AVVIKELSER
HSB genomför uppföljande enkäter hos samtliga nationella ramavtalsleverantörer vart  
tredje år. Minst en gång per år träffar HSB ramavtalsleverantörerna för uppföljning av de 
avtalade hållbarhetskraven. I den senaste intressentdialogen framkom önskemål om att  
HSB ska genomföra hållbarhetsrevisioner, vilket vi håller på att se över.

Om avvikelser upptäcks ställer vi normalt krav på åtgärder och inför tätare kontroller för  
att säkerställa resultat. Vid behov inför vi även kontroller hos leverantörens underleverantörer. 
Om avvikelsen är stor, och vi inte ser en möjlighet till snabb förbättring, byts leverantören ut. 
Tack vare våra noggranna leverantörsbedömningar och välfungerande leverantörssamarbeten 
har vi vanligtvis få avvikelser. På grund av pandemin har det emellertid inte varit möjligt att 
genomföra några kontroller under 2020 och 2021. Nya kontroller kommer att göras 2022, 
men då med nya frågeställningar på grund av ny lagstiftning. 

GOD AFFÄRSETIK OCH MOTVERKAN AV KORRUPTION
Med många samarbeten och upphandlingar följer risker för korruption, vilket gör anti-
korruption och en god affärsetik till viktiga frågor för HSB. För att motverka korruption 
kräver vi, i policyer och avtal, att våra leverantörer ska ha nolltolerans mot korruption  
och mutor. De ska även ha etablerade rutiner för att förhindra oegentligheter i den egna 
verksamheten och hos konsulter och underleverantörer. Vi önskar också att leverantörerna 
utbildar sina egna medarbetare i antikorruption och affärsetik.

MÅL 
Alla HSBs leverantörer är 
hållbarhetssäkrade 2023

UTFALL 2020  
97 procent av alla 

HSBs ramavtalsleverantörer 
är hållbarhetssäkrade

Leverantörer

Ingen leverantörsutvärdering gjordes 2021.
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EN UTVECKLANDE, INKLUDERANDE 
OCH TRYGG ARBETSPLATS

HSB ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en utvecklande, 
inkluderande och trygg arbetsplats. Det digitala arbetssättet som 
introducerades 2020 blev naturligt under 2021. 

För att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare vill vi att de ska ha en trygg 
arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra. Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet 
med ledarskap, säkerhet, jämställdhet och mångfald, men pandemin har ställt helt nya krav 
på ledarskap och organisation.

Redan 2020 övergick HSB till ett övervägande digitalt arbetssätt, där exempelvis möten, 
utbildningar och seminarier genomfördes via Teams. Flera olika typer av stöd togs fram till 
chefer och medarbetare kring att arbeta på distans, inte minst regelbundna avstämningar. 
Under 2021 fördjupades kunskapen kring att använda teams som ett arbetsverktyg. Hela 
HSB tog ett språng i digital kompetens.

MÅL 
Mer nöjda medarbetare 

(NMI-index)

UTFALL 2021  
NMI-index var 71

Medarbetare

Baserat på svar från 20 av 30 HSB-föreningar och bolag.
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NÖJDA MEDARBETARE
För att följa upp hur HSBs medarbetare upplever sin arbets- 
situation genomförs medarbetarundersökningar minst vartannat 
år. Under 2020 och 2021 har 20 HSB-föreningar och bolag 
genomfört medarbetarundersökningar där nyckeltalet NMI 
index (nöjd medarbetarindex) har mätts. Genomsnittligt 
NMI-index var 71 under de senaste två åren. 17 HSB-fören-
ingar och bolag har mätt även MMI-index (motiverad med- 
arbetarindex) under de senaste två åren och genomsnittet 
uppgår till 73.

2021 genomfördes utökade medarbetarundersökningar 
med frågor kring pandemin och distansarbetet. I dessa fram- 
kom att de allra flesta medarbetare ansåg att det fungerade bra 
att arbeta hemma, att de fick det stöd de behövde från närmaste 
chef och att chefen var tillgänglig i önskad utsträckning.

FRISKVÅRD, ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET
Genom ett proaktivt arbete inom hälsa och friskvård arbetar 
HSB för att minimera negativ stress och sjukskrivningar. HSB 
försöker så långt det är möjligt inom ramen för tjänstens 
utförande ge medarbetarna en flexibilitet kring arbetstider 
och möjligheter att arbeta på distans. Individuella mål sätts 
upp och utvärderas varje år. Lönekartläggningar sker regel- 
bundet för att undvika ojämlikhet och diskriminering. Alla 
anställda omfattas av kollektivavtal.

Löpande uppföljning kring hälsa och friskvård sker via 
systematiskt arbetsmiljöarbete hos respektive HSB-förening 
och bolag. Arbetet består bland annat av introduktion vid 
nyanställningar, skyddsronder, medarbetarundersökningar, 
medarbetarsamtal och uppföljning av nyckeltal. En rad insatser 
har genomförts under 2021 i syfte att främja välmående under 
distansarbete såsom till exempel sociala digitala aktiviteter 
och olika stöd till bättre ergonomi på hemarbetsplatsen. 

Inom fastighetsskötsel och underhåll har flera HSB-fören-
ingar genomfört utbildningar, seminarier och möten med 
medarbetarna för att diskutera och utbilda i hantering av hot 
och våld. Detta för att säkerställa ett korrekt agerande och 
säker hantering vid oönskade situationer. Ett förebyggande 
arbete mot hot och våld skapar trygghet bland medarbetarna. 

På grund av pandemin har detta arbete under större 
delen av 2021 varit begränsat och skett i mindre grupper 
med hjälp av digitala lösningar. 1)  Antal anställda är beräknat utifrån ”Bokföringsnämndens allmänna råd” 

(BFNAR2006:11).

arbetare. Utländsk bakgrund definieras som utrikesfödd och/ 
eller inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar. Rapporte-
ringen sker enligt Statistiska centralbyråns metod för statistik 
över utländsk/svensk bakgrund. 

27 av 30 HSB-föreningar och bolag har rapporterat 2021. 
Totalt har 18 (16) procent av medarbetarna och 8 (7) 
procent i ledningsgrupper och styrelser utländsk bakgrund. 
Det kan jämföras med andelen folkbokförda i Sverige med 
utländsk bakgrund i åldern 19– 65 år, som enligt Statistiska 
Centralbyrån var 30 procent under 2021. 
Se figur 15 & 16 (sidan 43).

UPPFÖRANDEKOD FÖR MEDARBETARE
HSB har tagit fram en gemensam policy/uppförandekod som 
är ett stöd för vårt agerande när vi företräder HSB och våra 
medlemmar ur ett affärsetiskt perspektiv. Den heter ”HSBs 
policy om förmåner, representation och mutor” och tar 
exempelvis upp vad som är en tillbörlig och otillbörlig förmån 
och hur vi ska främja en effektiv och sund konkurrens på 
marknaden. 16 av 26 HSB-föreningar och bolag har antagit 
den gemensamma uppförandekoden, vilket motsvarar en 
anslutningsgrad på 62 procent. Samtliga medarbetare i bolag 
och föreningar som antagit policyn ska följa uppförande-
koden och informeras om den vid anställningsstart.

Det finns även en e-utbildning i HSBs uppförandekod för 
anställda, förtroendevalda och konsulter. Utbildningen syftar 
till att ge en gemensam grundsyn och trygghet i vårt agerande 
när vi företräder HSB och våra medlemmar i affärsrelaterade 
situationer. Innehållet i utbildningen är framtaget i samverkan 
med Institutet Mot Mutor (IMM). Utbildningen är obligatorisk 
för samtliga medarbetare i HSBs nationella verksamhet. För 
föreningarna är den frivillig, men rekommenderas och är 
kostnadsfri. Under 2021 genomfördes utbildningen i elva 
HSB-föreningar.

Med utgångspunkt i HSBs grundläggande värderingar 
ligger det i HSBs intresse att verksamhetsskadliga företeelser 
kommer fram i ljuset och kan hanteras. Sådana företeelser är 
inte förenliga med vad HSB står för då vår målsättning är att 
driva verksamheten på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt 
sätt. Som ett stöd i detta arbete har HSB sedan flera år tillbaka 
en visselblåsarfunktion.

Inom försäljning av nyproducerade bostäder genomfördes 
under 2021 både fysiska och digitala visningar, där de senare 
anordnades för att upprätthålla smittskyddsreglerna och 
säkra att alla inblandade kände sig trygga under pandemin.

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET  
PÅ BYGGARBETSPLATSER
Byggbranschen är överrepresenterad i statistik över skador och 
arbetsplatsolyckor. HSB har ingen egen arbetskraft på byggena 
utan arbetet utförs av våra entreprenörer. Som beställare har 
vi ett stort ansvar för arbetsmiljö och säkerhet på våra byggen. 
Därför ställs tydliga krav i våra entreprenadavtal, vilka följs upp 
löpande under byggtiden. Det långsiktiga målet är en trygg 
och säker arbetsmiljö med noll allvarliga olyckor senast 2045. 
Till 2023 ska olycksstatistiken tydligt minska och till 2030 
vara halverad jämfört med idag. 2021 rapporterades totalt 48 
olyckor, varav tre allvarliga (olycka bedöms allvarlig om sjuk- 
frånvaron omfattar minst 8 h som följd). Statistiken omfattar 
nyproduktionsbolagen HSB ProjektPartner och HSB Bostad. 

Krav ställs även när renovering sker, dock med avsaknad av 
gemensam hantering och uppföljning. 

 
MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
HSB tror på mångfald. Vårt mål är att 2023 ha samma andel 
utländsk bakgrund bland våra medarbetare som i samhället 
i stort. Mångfald är ett av HSBs gemensamma prioriterade 
områden i HSBs gemensamma verksamhetsplan som kallas 
HSBs kompass – vägen mot det goda boendet. Idag hanteras 
mångfalds- och jämställdhetsfrågorna i huvudsak av respektive 
HSB-förening och bolag.

2021 var könsfördelningen bland HSBs cirka 3 500 med- 
arbetare1) 55 (56) procent män och 45 (44) procent kvinnor. 
I ledningsgrupperna för HSBs föreningar och bolag var  
53 (55) procent män och 47 (45) procent kvinnor. 7 av 30 
(7 av 30) vd:ar var kvinnor. I styrelserna för HSBs föreningar 
och bolag var 58 (58) procent män och 42 (42) procent 
kvinnor. 11 av 31 (11 av 31) ordförande var kvinnor. 
Se figur 11, 12, 13 & 14 (sidan 43).

HSB genomför årliga lönekartläggningar hos respektive 
HSB-förening och bolag för att säkerställa rättvisa löner och 
ersättningar. I vår strävan efter att HSB ska spegla samhällets 
mångfald följer vi upp antal medarbetare och förtroendeval-
da med utländsk bakgrund i ledning, styrelse och bland med- 
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Medarbetare med utländsk bakgrund

Utrikesfödda, 13%

Inrikes födda med två 
utrikesfödda föräldrar, 5%

Inrikes födda med en inrikes- 
och en utrikesfödd förälder, 8%

Inrikes födda med två 
inrikesfödda föräldrar, 74%
 

Utländsk bakgrund ledning och styrelse

Utrikesfödda, 6%

Inrikes födda med två 
utrikesfödda föräldrar, 2%

Inrikes födda med en inrikes- 
och en utrikesfödd förälder, 8%

Inrikes födda med två 
inrikesfödda föräldrar, 84%
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Diagrammen ovan är baserade på samtliga nationella bolag och 23 av 26 HSB-föreningar. Kvinnoindex är AP-fondens årliga mätning av andelen kvinnor på mellanchefsnivå.
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GODA EXEMPEL 
Inom hela HSB pågår initiativ som på olika 
nivåer stöttar vårt hållbarhetsarbete. Vi tror 
på att arbeta långsiktigt och systematiskt 
och med många lösningar för att nå ett gott 
resultat. På följande sidor hittar du ett urval 
av goda exempel, fler exempel finns på  
hsb.se/hallbarhetsberattelse

LÄS MER PÅ SIDORNA 45 –51 

https://www.hsb.se/omhsb/hallbarhet/hallbarhetsberattelse-2021/
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HSB brf Blanka i Lindholmshamnen i Göteborg 
fick högst hållbarhetsindex av alla HSBs in-
flyttningsklara projekt under 2021. Nyckeln till 
framgång var bland annat ett väl sammansatt 
projektteam och tidigt fokus hållbarhet i alla 
tänkbara aspekter.

Brf Blanka är belägen precis vid vattnet på Lindholmen i 
Göteborg där det fortfarande finns spår från den gamla varvs- 
industrin. Wingårdhs arkitekter stod för utformningen med 
mjuka sedumtak i kontrast till hållbara fasader i tegel. Projektet 
byggstartade under 2019 och i februari 2021 flyttade de första 
köparna in i sina lägenheter. Här finns 122 lägenheter – allt 
från små ettor till stora femmor – i totalt sex huskroppar.

Hållbarhetsambitionerna i projektet var höga från start, 
både från HSB och Göteborg Stad, som ställt många och  
tuffa krav vid markanvisningarna i Lindholmshamnen. 

– Vi satte tidigt samman ett bra lag som hade fokus på 
projektets övergripande mål och de kriterier som krävs för  
att få miljöcertifieringen. Det gjorde att många frågor blev 
belysta och utredda i god tid. Exempelvis kunde landskaps-
arkitekten tidigt bevaka sina frågor och på ett naturligt sätt 
styra mot en hög grönytefaktor. Överlag hade vi ett mycket  
bra samarbete och låg personalomsättning i projektet, vilket 
var en framgångsfaktor, berättar HSBs projektchef Rickard 
Fränberg.

Brf Blanka var även det första HSB Dela-projektet, ett 
koncept som underlättar för unga att komma in på bostads-
marknaden genom att HSB går in och finansierar halva 
köpesumman. HSBs unga bosparare fick möjlighet att anmäla 
intresse på totalt 23 mindre lägenheter och intresset var stort. 
Nästan 80 procent av de som köpt en lägenhet i brf Blanka 
uppger att de inte skulle ha kunnat köpa bostaden utan  
HSB Dela.

HSB GÖTEBORG: BRF BLANKA BÄST PÅ HÅLLBARHET INOM HSB

FAKTORER SOM BIDRAR TILL HÖGT HÅLLBARHETSINDEX I BRF BLANKA:
• 23 lägenheter har sålts inom HSB Dela 

• Hela projektet är miljöcertifierat med Svanen

•  En solcellsanläggning finns på taket och bidrar till  
förnybar energiförsörjning

• Energiprestandan är god med lågt energibehov

•  Byggmaterialen har valts med stor omsorg för att  
undvika farliga ämnen

•  Lättillgänglig cykelförvaring, en egen cykelverkstad  
och cykelpool med bland annat eldrivna lådcyklar  
för de boende

•  Laddplatser har installerats på 20 procent av parkerings-
platserna

• Säkring mot översvämning vid ett förändrat klimat

•  Fördröjning av dagvatten genom gröna sedumtak och 
magasin i marken samt infiltration genom pimpsten  
och väl valda växter på gården

•  En genomtänkt utemiljö med hög grönytefaktor som  
ger mervärde för både boende och miljön

•  Övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, stor 
tvätt stuga, torkrum och fina gemensamma ytor med 
konstnärlig utsmyckning bidrar till social hållbarhet.

GODA 
EXEMPEL
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Kan Malmö lyckas uppnå en klimatneutral 
bygg- och anläggningssektor inom en tioårs-
period? Ja, det är målet för aktörerna i Lokal 
Färdplan Malmö, LFM30, som HSB Malmö är 
en del av. 

Byggindustrin är en stor energi- och materialslukande sektor. 
Det är bakgrunden till skapandet av LFM30 och det över-
gripande målet till 2030 är en klimatneutral bygg- och 
anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp.

– Tidplanen är mycket ambitiös och först tänkte vi ”hur 
ska vi klara det”? Men en snabb omställning är nödvändig  
för att klara klimatutmaningen och HSB vill vara med och 
driva detta framåt. Vi vill bidra och vara en av dem som leder 
utvecklingen. Därför är det helt rätt beslut att vara med i 
LFM30, säger Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet 
och hållbarhet, HSB Projektpartner.

När LFM30 presenterades hade HSB redan skrivit på en 
nationell färdplan för en fossilfri byggsektor. 2021 fattades 
nya mer ambitiösa klimatmål som innebär att HSB ska ha 
netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och vara 
anpassat till det förändrade klimatet till 2040.

– Vi ser Malmö som ett pilotprojekt i detta. Här kan vi ta 
nya, kanske ibland obekväma, beslut och dra lärdomar som  
vi sedan kan skala upp på riksnivå, säger Maria Qvillberg.

I Malmö planeras flera omfattande byggprojekt de 
kommande åren och aktörerna ska tillsammans ta fram olika 
strategier och lösningar för klimatneutralt byggande. Genom 
att skriva på den lokala färdplanen har flera byggherrar också 
lovat att starta minst ett klimatneutralt projekt före 2025. 
Klimatneutralt innebär att projektet i sin helhet inte bidrar 
till klimatförändringar. 

HSB MALMÖ: KLIMATNEUTRALT BYGGANDE OCH FÖRVALTNING FÖRE 2030
– Vi håller på att ta fram koncepthus, ett i trä och ett i 
betong, med fokus på klimatneutralt byggande. Vad gäller 
övrig produktion implementerar vi redan nu CO2-förbätt-
ringar, berättar Marcus Altengård, projektledare för HSB 
Malmös nyproduktion.

Återbrukat tegel kommer bland annat att användas när  
HSB Malmö nu bygger hyresrätter i Trelleborg. I Hököpinge 
brukspark återanvänds gammal gatsten för att anlägga ett 
gemensamt lekområde och tegel från det tidigare socker-
bruket används för konstnärlig utsmyckning.

– I våra kommande bostadsrättsprojekt brf Kalk i Limhamn, 
brf Sockerpärlan i Hököpinge och Bocken 6 i Trelleborg 
använder vi klimatförbättrad betong och där kommer vi även 
att sätta upp solceller och laddstolpar, säger Marcus Altengård.

Kollegan Jörgen Åkesson, projektledare på HSB, som 
arbetar med det befintliga beståndet, fyller i att det finns ett 
tydligt hållbarhetsfokus i alla delar av HSBs förvaltning. Även 
renoveringar, ombyggnationer och fastighetsskötsel ska bli 
klimatneutrala.

Att byta ut gammal belysning till LED-lampor är del i det. 
Återbrukslägenheterna en annan. Det är lägenheter som  
har renoverats varsamt och istället för att riva ut fina gamla 
parkettgolv har golven slipats, och gamla platsbyggda kök  
har fått vara kvar medan nya vitvaror har installerats.

– Men det finns förstås utmaningar. Det är svårt att hitta 
och beställa tio, femton gamla wc-stolar i gott skick som går 
att återbruka, till exempel. Allt går inte riktigt att lösa än, 
säger han.

Transporter är en annan del som HSB Malmö tittar på. 
För att få till en hållbar förvaltning är det viktigt att alla, 
anställda såväl som externa entreprenörer, är med på 
noterna. Istället för elbilar kanske el- och lådcyklar kan 
fungera för vissa transporter, menar Maria Nilsson, hållbar-
hetschef på HSB Malmö. 

FAKTA OM LFM30 – LOKAL FÄRDPLAN MALMÖ 2030

Ett femtiotal aktörer är anslutna till LFM30. Samtliga ska 
redovisa sin förflyttning och sina resultat årligen. Under 
2021 låg fokus på byggnader och nyproduktion. Under 
2022 kompletterar man med anläggning och renovering 
av befintliga byggnader.

GODA 
EXEMPEL

https://lfm30.se


 HSBs HÅLLBARHETSBERÄTTELSE 2021 | 47 GODA EXEMPEL

Hyreshuset i Lund är det första så kallade 
coliving-huset inom konceptet Copartment.  
Det är ett socialt boende med fokus på olika 
delningslösningar. Projektet nominerades  
till ”Årets Bostadsprojekt” 2022.*

– Det är ett spännande steg som vi tar mot framtidens hållbara 
boende. Jag tror att detta är en boendeform som vi nu bara 
sett början på. I takt med att vi blir allt mer medvetna om vår 
klimatpåverkan och vad som krävs för att minska den, kommer 
delningslösningar i större utsträckning att bli en viktigare del  
i vardagen. Att dessutom kunna ingå i ett socialt boende, som 
Copartment är, innebär många fördelar på flera plan, säger 
Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

HSB Skåne äger huset, men har gått in i satsningen 
tillsammans med 20–30 Coliving, ett ungt företag som är på 
stark uppgång inom just coliving-lösningar. 

En av de som har flyttat in är Lena Tschanhenz. Hon 
kommer från Österrike och läser till sin masterexamen i 

HSB SKÅNE: FRAMTIDENS HÅLLBARA BOENDE ”COPARTMENT”

accounting på Lunds universitet. 
– Att flytta till Copartment har varit en jättebra start på 

mitt liv i Sverige och redan första dagen träffade jag riktigt 
trevliga människor. 

Här bor en härlig mix av personer från olika länder såsom 
Nederländerna, Marocko, Rumänien, Österrike, Luxemburg 
och USA, berättar Lena. På frågan om vad Lena uppskattar 
mest med Copartment-konceptet svarar hon: 

– Allt är riktigt bra organiserat med både privata och delade 
hyllor i köket och även möjligheten att använda de delade 
ytorna för olika syften. Detta tillsammans med den delade 
servicen gör att det knappast kan bli enklare än så här att leva 
tillsammans med andra.

Innan Lena flyttade till Copartment bodde hon i egen 
lägenhet, men tycker att det är ett större värde i att leva i delat 
boende så som Copartment erbjuder.

– Här får jag det bästa av två världar; ett privat rum och 
egen yta samtidigt som jag kan ta del av de sociala ytorna och 
ett community med härliga grannar, säger Lena.

COPARTMENT – SÅ FUNKAR DET:

•  Privat boende i ett av de 18 rummen på 25–30 kvadrat-
meter med eget badrum.

•  Delat kök och vardagsrum med dina grannar på samma 
våningsplan (9 rum per våning).

•  Ett rökfritt boende både inomhus och utomhus.

•  Del i ett Community.

•  Del av serviceavtal som bland annat innefattar möbler, 
städning av gemensamhetsytor, bredband, kaffe/te, 
visst förbrukningsmaterial och community-evenemang.

•  Möjlighet att minska klimatpåverkan eftersom delnings-
lösningar blir en del av vardagen.

GODA 
EXEMPEL

*  Nominering i Guldhemmet, en utmärkelse som delas ut av Hemnet för 
betydelsefulla insatser i bostadsbranschen.
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HSB brf Varvet-Hägern är en av Luleås största 
bostadsrättsföreningar. De genomför ett stort 
projekt med att byta tak, installera solceller  
och dessutom anlägga underjordiska sop- 
sorteringsstationer. Åtgärder som ingår i en 
långsiktig plan.

Våren 2021 fick HSB Norrs Entreprenad och Energiavdelning 
i uppdrag att se över, prioritera och prissätta de kommande 
åtgärderna i underhållsplanen och samtidigt se vilka energi-
besparande åtgärder som behövde göras för att bibehålla  
och öka värdet på de fem fastigheterna i föreningen.

– För en förening i den här åldern har ofta tak, fasader och 
även de tekniska systemen nått mogen ålder. Vi fick i uppdrag 
att ta fram en långsiktig, strategisk underhålls- och investerings- 
plan där vi har tittat på de verkliga och kommande behoven, 
berättar Håkan Kohkoinen, projektledare på HSB Norr.

HSB brf Varvet-Hägern hade akut problem med läckande 
tak på ett hus så takbyte var en given åtgärd. Då passade de 
samtidigt på att investera i en solcellsanläggning.

– Vi såg möjligheten att installera solceller när vi ändå 
skulle byta tak. Solceller är något som kommer att sitta under 
en lång tid så det är ju perfekt läge när taket är nytt. Dess-
utom är det ju bra för både miljön och ekonomin att kunna 
producera egen el, berättar Kristoffer Lahti, tidigare ord-
förande i HSB brf Varvet-Hägern.

Tack vare ett väderskydd på taket har arbetet kunnat fortgå 
även under vintern. 

– När vi gör ett så här stort projekt är det viktigt att vara 
ute i god tid, planera och upprätta en tidsplan. Nu är det här 
ett så pass stort hus så vi kommer att köra med väderskydd, 
men hade det varit ett mindre hus hade vi kanske hunnit 

HSB NORR: ÅTGÄRDSPLANEN SOM SPARAR ENERGI OCH KOSTNADER
göra arbetet under sommaren, berättar Erik Johansson, 
projektledare och specialist på energifrågor på HSB Norr.

Det blir en stor solcellsanläggning på 135 kW med 343 
paneler på en total yta av 573 kvadratmeter. För att få en så 
hög egenanvändning som möjligt, det vill säga att den el  
som produceras ska gå till huset, har lite olika uppsättningar 
testats.

– Man vill ju helst börja producera el så tidigt som möjligt 
på morgonen och fortsätta så sent som möjligt på kvällen.  
Vi tittade på att sätta några paneler på öst-västligt läge, men 
det visade sig när vi gjorde beräkningarna att sydläget ändå 
är bättre totalt sett i det här fallet. Som kalkylen ser ut räknar 
vi med att kunna producera el för 56 öre/kWh. Nu när 
elpriset är så högt kommer vi att kunna producera el till 
nästan halva priset, berättar Erik.

En annan energibesparingsåtgärd som utförs i samband 
med takbytet är att det blir en helt ny isolering under taket 
och den befintliga tas bort.

– Vi fördubblar i princip tjockleken av isolering på taket. 
Vi har fått lova att höja takfoten två decimeter för att få  
plats med det. Även det sparar mycket pengar åt föreningen, 
säger Håkan.

Parallellt med takbytet och solcellerna pågår även ett 
projekt med att anlägga nya underjordiska sopsorterings-
stationer i samarbete med det kommunala bolaget Lumire 
för att de ska bli mer tillgängliga och miljövänliga.

– Det blir totalt tre stationer med tagglösning, där varje 
hus är styrd till en specifik station. På så sätt minskar risken 
för att sopstationen blir överfull. I de här nya kärlen packas 
avfallet bättre och det i sin tur innebär en sänkt kostnad i 
hanteringen. Brännbart och kompost hamnar en bra bit ner  
i backen där det är kallare och solen inte kommer åt, vilket 
förhindrar odör och flugansamlingar, berättar Mikael Björk, 
projektledare på HSB Norr som leder sopstationsprojektet.

Det här är bara början på föreningens långsiktiga, strategiska 
underhållsplan. Kristoffer berättar att 2022 blir ett plane-
ringsår för kommande stora underhållsprojekt.

– Vi kommer bland annat att titta på vilka projekt man  
kan slå ihop, till exempel om vi ska byta värmeledningar och 
kanske slå ihop det tillsammans med ventilationsprojektet. 
Då behöver vi inte heller störa boenden mer än nödvändigt. 
Det viktiga är att vi sköter om och underhåller våra fastig-
heter, värnar om miljön och samtidigt sänker kostnaderna, 
avslutar Kristoffer.

GODA 
EXEMPEL
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Nyckeln till en tryggare stadsdel handlar 
mycket om samverkan är med stadens olika 
förvaltningar och polisen. Det är HSB brf 
Stenbockens erfarenhet i Möllevången.

Det har gått drygt ett år sedan HSB brf Stenbocken valde  
att gå med i föreningen Fastighetsägare BID Möllevången. 
Bostadsrättsföreningen är Möllevångens största, med över  
400 lägenheter och flera butikslokaler.

BID är en beprövad modell i Malmö som går ut på att  
göra en stadsdel en tryggare genom ett nära samarbete  
mellan fastighetsägare, företag, kommun, boende, polis  
och forskning.

– BID är en perfekt plattform för frågor som enskilda 
brf:er tidigare fått brottats med själva men som vi nu kan 
samarbeta kring. Klottersanering är en sådan sak. Genom  
att gå samman hoppas jag vi kan förhandla fram ett gemen-
samt avtal hos företag som sanerar och därmed sänka allas 
kostnader. Kanske kan det också sporra Malmö stad att  
satsa ytterligare på att sanera klotter i vår stadsdel, säger  
Sven Sturesson, ordförande i HSB brf Stenbocken och 
styrelsemedlem i BID.

Att Möllan behöver bli renare och snyggare återkommer 
Sven Sturesson till under intervjun.

– Jag menar att det hänger ihop med trygghetsfrågan. Ju 
mer attraktiv vår stadsdel är, desto fler människor vill bosätta 
sig här, komma hit för att umgås och ta del av utbudet. Om 
vissa gator är nedgångna och skräpiga kommer bara de som 
håller på med fuffens att hänga där, och det är just den typen 
av aktiviteter vi vill komma åt. Vi ser också att det ger resultat.

HSB MALMÖ: LÅNGSIKTIGA INSATSER SKAPAR ÖKAD TRYGGHET KRING MÖLLEVÅNGEN
Malmö stads beslut om att låta ordningsvakter röra sig i 
området under det senaste året har också ökat den upplevda 
tryggheten berättar Sven Sturesson.

– För en tid sen var jag och pratade med en av handlarna 
som äger en liten livs här i närheten. Enligt honom har det 
lugnat sig rejält under det senaste året. Tidigare kunde 
människor komma in och jäklas, ta grejer och säga att han 
skulle sätta upp det på krita, utan att ha frågat om det gick  
för sig, men det händer allt mer sällan.

HSB MALMÖ TRYGGHETSCERTIFIERAR FASTIGHETER
I år trygghetscertifierades alla hyresfastigheter som HSB 
Malmö äger på Möllevången, samt HSB brf Stenbocken.  
De, tillsammans med brf Glädjen och brf Kaninen, var först  
ut att efter en noggrann besiktning få certifieringen på 
Möllevången. Det innebär att fastigheterna både invändigt 
och utvändigt systematiskt gåtts igenom för att identifiera 
olika riskfaktorer för brott och otrygghet. Faktorer som 
belysning och fungerande lås till dörrar och grindar, till 
exempel.

Trygghetscertifieringen är Michael Carlsson, vd för HSB 
Malmö, samt ledamot i BID Möllevångens styrelse, mycket 
glad över. Nyckelordet är just ”tillsammans” när det gäller att 
få bukt med kriminalitet, buskörningar och nedskräpning, 
menar han.

– Detta är inte ett projekt utan en process som måste få  
ta tid. Men inom en femårsperiod måste vi se resultat och få 
bort faktorer som skapar otrygghet. Det är viktigt att komma 
till rätta med grundproblematiken, att med hjälp av tidiga 
resurser hindra exempelvis unga killar från att välja brottets 
bana. För det krävs ännu mera insatser från staden och 
politiken, säger Michael Carlsson.

GODA 
EXEMPEL

VAD ÄR BID?

BID står för Boende, Integration och Dialog och finns 
både i Sofielund och på Möllevången och målet är att öka 
trivseln och tryggheten i dessa områden. BID-processen 
är ett verktyg i stadsutveckling med fokus på seriös 
fastighetsförvaltning och goda boendemiljöer. BID i 
Malmö är ett partnerskap mellan fastighetsägare, 
verksamheter, bostadsrättsföreningar och byalag.  
BID Malmö bygger på nära samverkan med boende, 
staden, föreningslivet, myndigheter och forskning. 
Ursprunget till BID kommer från Kanada och USA,  
där det står för Improvement District.
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Nu är det inte bara nya hus som kan certifieras 
i hållbarhet – nyligen lanserades en miljö- 
certifiering för byggnader i drift av Sweden 
Green Building Council. HSB brf Fjällnäset var  
bland de första att certifiera sig och det med 
hjälp av HSB Stockholm.

Lägre klimatavtryck och ökad attraktionskraft var två stora 
skäl till att HSB brf Fjällnäset med sina fyra sextiotalshus  
inte långt från Sundbybergs centrum valde att certifiera sig.

– Det känns jättebra att också vi som har äldre hus får en 
miljöcertifiering att jobba efter. Vill vi ha hållbara städer måste 
vi förbättra förvaltningen och driften av de hus som redan 
finns, inte bara nybyggen. Vi tycker hållbarhet är viktigt och 
som brf-styrelse ska vi kunna visa vad vi gör. Certifieringen 
stärker vår attraktionskraft, säger Lina Larsson i HSB brf 
Fjällnäsets styrelse.

ENKELT ATT BLI MER HÅLLBARA
När bostadsrättsföreningens förvaltare Emma Thunell kom 
med förslaget att föreningen skulle hoppa på den nya miljö- 
certifieringen väcktes en del frågor. Hade de råd? Och tid? 
Vägen framåt blev att ta hjälp av HSB Stockholm som inledde 
med en analys av vilka kriterier som föreningen uppfyllde  
för att nå certifieringens olika nivåer – brons, silver och guld. 
Sedan gjordes en plan och en upphandling av åtgärder för 
att nå en viss certifieringsnivå. HSB tog också hand om all 
administration rörande certifieringen. Allt i samråd med 
styrelsen.

– Med den här tjänsten vill vi göra det enkelt för våra 
kunder och medlemmar att bli mer hållbara och sätta en 
struktur för sitt hållbarhetsarbete. En certifiering behöver 
varken vara dyr eller komplicerad och en stor bonus är att 
satsningar på miljön ofta resulterar i lägre energikostnader. 
Många föreningar har dessutom redan utfört flera av de 

HSB STOCKHOLM: NY KLIMATCERTIFIERING FÖR BYGGNADER I DRIFT 

åtgärder som krävs för att certifieras, säger Emma Thunell, 
fastighetsförvaltare på HSB Stockholm.

För HSB brf Fjällnäset var det just så. Tillsammans med 
Emma hade de redan upphandlat flera hållbarhetsåtgärder 
som att installera LED i allmänna utrymmen och laddstolpar 
för elbilar. Deras stamrenovering bidrog till att många av 
energikraven i certifieringen uppfylldes och satsningarna på 
att skapa en trivsam utemiljö stärkte den sociala hållbarheten. 
Det enda kriteriet som saknades för att nå nivå brons var den 
miljöinventering som föreningen nyligen checkade av.

STYRELSEN INSPIRERADE TILL HÅLLBAR UTVECKLING
– När vi undersökte de boendes intresse för laddstolpar blev 
det tydligt att den investeringen skulle få fler att överväga att 
köpa elbil. Det visar hur vi som styrelse kan driva på en hållbar 
utveckling genom att ta initiativ som gör det enklare för de 
boende att bli mer hållbara i sin vardag, säger Lina.

Så snart certifieringen är klar vill föreningen fortsätta 
samla poäng för att på sikt nå nästa certifieringsnivå. För när 
certifieringens grundkriterier väl är avklarade finns det en 

uppsjö av miljöåtgärder att välja mellan som ger olika poäng 
och det är antalet poäng som avgör vilken nivå man hamnar 
på. Lina och Emma har räknat ut att det bara är ett antal 
större åtgärder och några enklare som krävs för att de ska få 
tillräckligt med poäng för nästa nivå, silver. En åtgärd som 
diskuteras just nu är att investera i solceller i samband med 
en stundande takomläggning.

DET HÄR ÄR MILJÖBYGGNAD IDRIFT
Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra 
och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med 
byggnaden, driften och förvaltningen. Den omfattar allt från 
energiåtgärder till hur byggnaden påverkar de boendes hälsa. 
Certifieringen är utvecklad inom ramen för Sveriges mest 
använda miljöcertifiering för byggnader, Miljöbyggnad, som 
hittills bara har funnits för nybyggnationer och tas fram av 
Sweden Green Building Council.

Läs mer om HSB Stockholms erbjudande Miljöcertifiering. 

GODA 
EXEMPEL

https://www.hsb.se/stockholm/forvaltningstjanster/fastighetsforvaltare/miljobyggnad-idrift/
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Brf Valö Fyr i Göteborg var en av de första 
föreningarna i landet att ordna boende åt  
en flyktingfamilj från Ukraina i föreningens 
övernattningslägenhet. På detta sätt vill de 
inspirera andra bostadsrättsföreningar att  
göra samma sak. 

– I Sverige är vi vana vid ett starkt samhälle och institutionellt 
skyddsnät. ”Någon annan” har alltid tagit hand om situationen. 
 Men idag står vi inför den största humanitära krisen sedan 
andra världskriget och vi behöver visa medmänsklighet och 
hjälpas åt. Vi såg en unik möjlighet att göra skillnad då vi, som 
de flesta andra bostadsrättsföreningar, har en övernattnings-
lägenhet som ofta står tom, säger Markus Hilmansson, en av 
de boende i brf Valö Fyr.

Tillsammans med sina grannar lade Markus fram förslaget 
för styrelsen i bostadsrättsföreningen. De hade via en bekant 
fått reda på att det fanns en familj från Ukraina i behov av 
boende. Att grannarna Jonas Svahn och Petter Aasheim är 
advokater, den sistnämnde inom asylrätt, sänkte tröskeln för 
att komma igång.

– Det finns många viljor i en bostadsrättsförening och vi 
räknade med att det skulle uppstå en del frågetecken. Därför 
valde vi att dokumentera vårt tillvägagångssätt för att kunna 
dela med oss av erfarenheten till andra bostadsrättsföreningar, 
fortsätter Markus. 

– Vi vill kunna inspirera så många som möjligt. Det finns 
ungefär 27 500 bostadsrättsföreningar i Sverige. Tänk om var 
tionde förening gör som vi och tar emot en familj om fyra 
personer. Det skulle innebära att cirka 11 000 flyktingar får  
ett boende.

HSB BRF VALÖ FYR: ORDNAR BOENDE TILL FLYKTINGFAMILJ FRÅN UKRAINA
SÅ GJORDE HSB BRF VALÖ FYR – STEG FÖR STEG 

1. Boendet
Först identifierades en potentiell lokal för boende. Initiativta-
garna såg även över behovet av att göra mindre komplette-
ringar för att kunna ta emot gäster.

2. Förslag till styrelse
Sedan lades förslaget fram till bostadsrättsföreningens 
styrelse. Förslaget innehöll:

•  Risk- och konsekvensanalys som hanterades genom ett  
avtal och utökat försäkringsskydd.

•  Merkostnadskalkyl över framförallt el, värme, vatten samt 
inkomstbortfall då lokalen inte kommer att kunna hyras ut 
under tiden. I brf Valö Fyr landade den beräknade mer- 
kostnaden på 35 kronor per hushåll och månad.

•  Avtalsutkast samt förslag om huruvida andraparts- eller 
tredjepartsavtal ska användas. Längre ner på sidan beskriver 
initiativtagarna vad de tog i beaktande vid avtalsskrivandet.

3. Extra stämma
Styrelsen i brf Valö Fyr kallade till en extra stämma enligt 
bostadsrättsföreningens stadgar för att rösta igenom försla-
get. Det är vanligt att det krävs en till två veckors framförhåll-
ning.

4. Genomförande av komplettering
Styrelsen i brf Valö Fyr ser över behovet av att uppgradera sitt 
försäkringsskydd med hänsyn till det ändrade användnings-
området för övernattningslägenheten. De planerar även att 
införskaffa en tvättmaskin till boendet.

5. Kontakt med behövande
Parallellt med stegen ovan, kom brf Valö Fyr  
i kontakt med en behövande flyktingfamilj genom  
en bekant. 

6. Avtalsskrivning mellan parterna

7. Välkomnande
I brf Valö Fyr kommer de boende hjälpas åt att samla in 
sängkläder, handdukar och andra förnödenheter som de 
boende kan tänka sig att behöva när de flyttar in.

Avtalet
Utgångspunkten är att de ukrainska gästerna bor kostnads-
fritt i HSB brf Valö Fyr. Om ingen hyra utgår (i pengar eller 
annat) skapas inget hyresförhållande. Det innebär att hyres- 
lagens tvingande skyddsregler till förmån för hyresgäster inte 
blir tillämplig på avtalet. Det medför att de boende inte får 
något besittningsskydd och att fler saker behöver regleras i 
avtalet jämfört med ett bostadshyresavtal.

Läs mer om HSB brf Valö Fyr och flyktingmottagande här

GODA 
EXEMPEL

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/inspiration/gaster-fran-ukraina-vantas-i-hsb-brf-valo-fyr/
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HISTORIEN HAR LÄRT OSS ATT BLICKA FRAMÅT
Behovet av ett långsiktigt hållbart tänkande  
är inget nytt inom HSBs organisation. Vi har 
arbetat med hållbara lösningar för våra med-
lemmar i många år. Sedan 2008 har vi samlat 
vårt hållbarhetsarbete i redovisningar och  
du hittar samtliga här.

HSBs historia är i mångt och mycket en beskrivning av 
Sveriges utveckling från 1920-talets bostadsnöd till folk-
hemmet, miljonprogrammet och dagens moderna samhälle. 
Under årens lopp har HSB byggt omkring 500 000 bostäder 
med målsättningen att erbjuda medlemmarna bra och 
väldisponerade bostäder med hög standard – dessutom 
överkomliga i pris för de stora befolkningsgrupperna.  
Bilder, filmer och berättelser om HSB finns samlade på 
hsb-historien.se genom Centrum för Näringslivshistoria.

https://www.hsb.se/hallbarhetsredovisning/aldre-redovisningar/
http://hsb-historien.se/

