
Hållbarhetsrapport
Hökerum Bygg AB – 2020



Brf Oljeslagarens hus i Limhamn färdigställdes under 2019. Här finns  
94 bostäder, gemensam takterass och innergård samt garage. Flera tak är 
sedumklädda, andra har solceller. Föreningen har ett avtal med en bilpool. 
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Det här är Hökerum Byggs fjärde hållbarhetsrapport. Rapporteringen görs i enlighet 
med GRI standars. Övriga bolag i koncernen omfattas inte av kravet om hållbarhets-

redovisning. Vi anser dock att det är viktigt att samtliga bolag arbetar aktivt 
med frågor som rör hållbarhet. 

HÖKERUM BYGG
Hökerum Bygg utvecklar fastigheter genom att projektera 
och producera attraktiva och kostnadseffektiva flerbostads-
hus. Oftast säljs lägenheterna i bostadsrättsform, men en 
allt större del av produktionen är totalentreprenader åt 
externa byggherrar. Vi kan bygga allt från industrihallar  
till parhusområden och storskaliga bostadsprojekt. 

Genom vår verksamhet vill vi bidra till en hållbar framtid, 
skapa långsiktigt hållbara miljöer och utveckla projekt som 
är ekonomiskt hållbara för både brukare och oss  
som företag.

År 2020 var året när luften blev renare till följd av 
ett påtvingat globalt stillestånd. Vi kommer minnas 
det som pandemiåret då vi inte kramades eller åkte 
på solsemester men avverkade möten via Teams och 
Zoom, arbetandes hemifrån. Förhoppningsvis kan 
vi också se tillbaka på det som året då vi på riktigt 
förstod allvaret med klimathoten.  Enorma skogs-
bränder i bland annat Kalifornien, Amazonas och 
Australien kopplas direkt till den globala uppvärm-
ningen. Kan det komma något gott ur katastroferna 
är det möjligtvis att vi förstår att konsekvenserna av  
den globala uppvärmningen inte låter vänta på sig. 
Vi behöver agera nu.  

På nära håll kan vi konstatera att pandemin gjort 
oss mer digitala mycket snabbt. Vårt företag har, 
precis som de flesta andra, gjort stora justeringar för 
att verksamheten ska fortgå trots att så mycket runt 

omkring oss är annorlunda. Vi har inte tappat fokus 
på hållbarhetsfrågorna, utan snarare breddat vår 
kunskap och satt tydligare mål för vårt arbete under 
året. Vi har fått fördjupade kunskaper kring hur vi 
kan bidra till socialt hållbarare boendemiljöer. Vårt 
eget initiativ CO2- Jakten har fortlöpt och vi tog i 
slutet av året beslut om att anställa en hållbarhets-
utvecklare. Hon är en viktig pusselbit för att vi ska 
kunna nå våra hållbarhetsmål. Tillsammans med 
hållbarhetsrådet, ska hon stötta samtliga avdelningar 
i att nå deras uppsatta hållbarhetsmål. 

Även om verksamheter som står utanför Hökerum 
Byggs direkta kontroll, så som leverantörer och kun-
der, inte ingår i vår redovisning så arbetar vi aktivt 
med att fördjupa våra relationer med dem i syfte att 
genomföra miljöförbättrande åtgärder. Läs mer om 
det på sid 57.

PANDEMI, SKOGSBRÄNDER 
OCH KRAMFÖRBUD 

H Å L L B A R H E T S R A P P O R T
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Elisabeth Sternfeldt du började på Hökerum 
Bygg 2011 och är en del av företagets ökade 
takt i hållbarhetsarbetet. Vilken är din  
främsta uppgift? 
ES: Det är att driva de frågor som vi gemensamt tar 
beslut om. Risken är alltid att hållbarhetsfrågor bara 
blir goda intentioner på ett papper. Min uppgift är 
att få ut dem i verksamheten.

Ni har ett hållbarhetsråd, varför och vad  
gör rådet? 
MS: Rådet ska initiera hållbarhetsfrågor och se till 
att de hamnar på agendan. Alla avdelningar på Hö-
kerum Bygg är representerade i rådet och vi träffas 
fyra gånger per år. Det är upp till respektive avdelning 
att se till att besluten som tas i rådet uppfylls, men i 
svårare frågor får de givetvis hjälp av Elisabeth.

Varför satsar Hökerum Bygg så mycket på 
hållbarhet, vad är det som driver er? 
ES: Vi har alla, ett ansvar, men som företag har vi 
mycket större möjlighet att påverka i miljöfrågor. 
Vi vill inte bara sitta still och invänta direktiv från 
myndigheter, som vi vet jobbar hårt med att försöka 
sänka CO2-utsläppen. Vi är mycket hellre med och 
påverkar framtidens byggande. 
MS: Vi vill ligga steget före och kunna vara stolta 
över det ansvar vi tar. Och om det finns lågt hängan-
de frukter att plocka för en bättre miljö, varför inte 
göra det även om det inte finns något lagkrav.

Skulle ni säga att era medarbetare tänker 
hållbarhet och hur får ni dem engagerade? 
ES: Medvetenheten i företaget växer för varje dag 
genom att vi visar upp vad vi gör och vad vi kan 

Hökerum Bygg har arbetat konsekvent och kontinuerligt med hållbarhet under lång tid. 
De senaste åren har företaget dock ökat takten. För att ta reda på varför och höra mer 
om företagets syn på hållbarhet satte vi oss med hållbarhetschef Maria Ståhl och håll-
barhetsutvecklare Elisabeth Sternfeldt. Det blev ett samtal om engagerade medarbetare, 

härliga mötesplatser och vikten av modiga personer som Greta Thunberg. 

”JAG BEUNDRAR 
VERKLIGEN  

GRETA THUNBERG”

I N T E R V J U  O M  H Å L L B A R H E T 
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göra. Sedan mäter vi mycket för att synliggöra 
att arbetet ger resultat. Då blir det roligare 
och det skapas nästan ett tävlingsmoment. Till 
exempel om vilket bygge som kan sortera bäst. 
MS: Vi bjuder också alltid in så att alla får 
komma med förslag för att göra projekt mer 
hållbara. Med visionen att bli Sveriges bästa 
bostadsutvecklare måste vi göra alla delaktiga.

I CO2-Jakten samarbetar ni med UBAB 
och Stiba för att sänka utsläppen med 
20 procent i byggandet av Brf  Linden, 
hur viktigt är det med samarbeten? 
MS: Det är väldigt viktigt. Vi klarar det inte 
själva. Det krävs mycket kunskap i olika delar 
och varje liten förändring kräver mycket 
expertis. 
ES: När personer med olika bakgrund 
diskuterar önskade förändringsförslag så ökar 
chansen rejält att komma rätt från början. 
Då lyfts både nya möjligheter och risker eli-
mineras lättare direkt. Och det finns inte tid 
att sitta med egna lösningar om vi ska uppnå 
klimatmålen. Självklart kommer våra kon-
kurrenter kunna dra nytta av våra lösningar i 
CO2-Jakten, men det tycker vi bara är bra.  

Man pratar mycket om miljömässig 
hållbarhet, men hur tänker ni kring 
social hållbarhet? 
MS: Social hållbarhet blir allt viktigare. Det 
är till exempel fascinerande hur mycket bättre 
människor mår bara genom korta, flyktiga 
möten. Därför försöker vi skapa möjlighe-
ter för sådana möten i husen vi bygger. Det 
kan handla om allt från större trapphus och 
gemensam takterrass till bänkar utanför 
huset. Sedan gäller det skapa trygga miljöer. 
En sådan enkel sak som en dörr med fönster 
till cykelrummet gör att man känner sig trygg 
och sedd. 
ES: Social och miljömässig hållbarhet går 
väldigt mycket hand i hand. Det handlar ju 
faktiskt om "välmående" i alla led. Kan vi 
få vår personal att må bra på jobbet och ge 
dem möjlighet att bygga hållbara, trevliga 
och trygga bostäder, så kommer även våra 
kunder må bra. Och på så vis får vi både en 
välmående planet, välmående kunder och 
välmående personal. Det är liksom win-win 
på alla sätt.

 
 

Jag vet att ni är engagerade i något som 
heter Byggkurage, vad är det? 
MS: Det är en policy utvecklad av Nina och 
Peter Rung tillsammans med Erik Larsson 
Bygg som bland annat syftar till att skapa 
byggarbetsplatser där alla känner sig välkom-
na oavsett kön, sexuell läggning, funktionsva-
riation, religion, etnicitet eller nationalitet.

Greta Thunberg har ju varit kritiserad 
och retat upp många. Hur ser ni på 
hennes engagemang och arbete? 
ES: Fascinerande hur en liten flicka kan reta 
upp så många bara genom att prata. Jag tycker 
hon är fantastisk. Hon säger rent ut om hur 
dåliga vi är i miljöarbetet. Jag tror att hon retar 
många som känner sin levnadsstandard hotad. 
MS: Många kanske skäms också. Jag beund-
rar verkligen Greta Thunberg. Det enda hon 
säger är ju att vi ska lyssna på forskare. Hon 
visar ett sådant enastående mod och har gjort 
mycket mer för miljön än någon världsledare. 
Greta har blivit symbolen som går före, och 
det behövs.

Ni är två kvinnor som leder hållbar-
hetsarbetet, är hållbarhet en kvinnlig 
fråga i näringslivet? 
ES: Jag hoppas inte det. Men kanske är  
kvinnor överlag mer omvårdande. 
MS: Precis som med jämställdhetsfrågorna 
så får hållbarhetsfrågorna inte bli en fråga 
kopplade till ett kön. Den måste drivas från 
högsta instans på VD- och ledningsgrupps- 
nivå, av både män och kvinnor.

Hur ser ni på framtidens bostads- 
byggande? 
ES: Jag tror att vi kommer få krav från myn-
digheter att öka flexibiliteten för hur ett hus 
ska kunna användas. Med mindre ändringar 
ska funktioner och ytor kunna förändras. Vi 
vill kanske inte bo likadant om 80 år och då 
måste vi kunna ändra om. 
MS: Pandemin har satt frågan under lupp. 
Kanske behöver vi inte lika stora kontor som 
tidigare och då måste ytorna användas till an-
nat. Jag tror också att närhet till någon form 
av naturområde kommer att bli allt viktigare 
för boendet. Sedan kan man hoppas att allt 
fler blir allt bättre på att återbruka, återan-
vända eller återvinna. Vi har till exempel ett 
bygge i Nässjö där vi måste riva en gammal 
byggnad. Där tillvaratar vi teglet för att 
använda till det nya huset.  

Med visionen att bli  
Sveriges bästa bostads- 
utvecklare måste vi 
göra alla delaktiga.

”

Precis som med jäm-
ställdhetsfrågorna så får 
hållbarhetsfrågorna inte 
bli kopplade till ett kön.

”

Elisabeth Sternfeldt,  
Hållbarhetsutvecklare

Maria Ståhl,  
Hållbarhetschef

Vad fick dig intresserad av  

hållbarhet?

– Det är något jag haft med mig sedan 

grundskolan.

Vilken är den globalt viktigaste 

hållbarhetsfrågan?

– Sverige och andra rika länder har 

ett stort ansvar att visa fattiga länder 

vägen. Vi kan inte kräva att fattiga 

länder ska avstå från de rika ländernas 

utveckling, men vi kan ta fram metoder 

så de slipper begå våra misstag.

Vad fick dig intresserad av  

hållbarhet?

– När jag fick klart för mig hur stor 

del av alla utsläpp som genereras av 

byggbranschen och såg hävstången i 

små justeringar för att spara många ton 

utsläpp.

Vilken är den globalt viktigaste 

hållbarhetsfrågan?

Det enkla svaret är att sänka utsläppen 

av koldioxid drastiskt.
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Det känns bra att kunna hjälpa verksamheter som på olika sätt gör gott. Vi vill 
stötta organisationer och föreningar som har ett uttalat mål att arbeta jämställt 
och hållbart. Utöver de engagemang vi nämner här väljer Hökerum Bygg att 

klimatkompensera, den investeringen i miljön har fått ett eget uppslag. 

ENGAGEMANG  
SOM GÖR GOTT

S O C I A LT  E N G A G E M A N G

Under World Cup Ulricehamn hade de stafettåkande  
herrarna vår logotyp på nummerlappen. 
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Citatet hämtat från Right Livelihood Foundations hemsida 

Hökerum Bygg, a Swedish real estate development and 
construction company, provides financial support to us while 
also playing an active role as an engaged sponsor. Our long-
term agreement helps us in our important work with fund-
raising. Hökerum Bygg stands out as an exemplary company 
that takes action to create a better world for all.

”

Right Livelihood Foundation* 
”We honour and support courageous people solving global problems.”

Meningen ovan beskriver väl fondens verksamhet. Sedan 1980 har över 150 
pristagare från hela världen fått uppmärksamhet, stöd och hjälp i sitt arbete 
för mänskliga rättigheter, miljöfrågor och jämställdhet. Vi är otroligt stolta 
över att vara med och stötta Right Livelihood Foundation. Vår förhoppning är 
att vi också kan bidra genom att sprida kännedom om arbetet de gör.

* Vårt engagemang sker via Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB. Vi har en överenskom-
melse om ett årligt stöd om 500 tkr 2021-2024. 

World Cup Ulricehamn 
Ulricehamn har vid tre tillfällen 2017, 2019 och 2021 stått värd för World Cup 
Ulricehamn. Att en så liten stad som Ulricehamn får förtroendet att arrangera 
dessa tävlingar är anmärkningsvärt. Att vi dessutom har gjort det med extremt 
gott betyg från både åkare, publik och World Cup organisationen är fantastiskt. 
Självklart vill vi vara med och backa upp det här evenemanget. Det betyder 
oerhört mycket för stoltheten och för vår hembygd att vi har tävlingarna 
här. Hökerum Bygg har varit en av de lokala huvudsponsorerna vid samtliga 
tävlingar. 

Humanfonden i Ulricehamn 
Humanfonden grundades 2015 och sedan dess har vi, tillsammans med tre 
andra företag, gett ett årligt stöd till fonden som ska ge ett riktat, tillfälligt 
stöd till människor i Ulricehamns kommun som hamnat i svårigheter. Fonden 
administreras av Lions och förvaltas av Diakonin i Svenska kyrkan. Från 
och med 2020 är vi färre större donatorer. Fonden söker nu fler företag och 
privatpersoner som vill vara med och hjälpa till lokalt. Pengarna går till sådant 
som matkassar, kläder, busskort, hjälp med flytt, stöttning så att barn kan utöva 
idrott. De som är i behov av stöttning behöver göra en skriftlig ansökan till 
diakonin innan stödet beviljas. 

Lokala klubbar/föreningar 
Idrott och föreningsliv engagerar många av våra medarbetare och deras 
familjer. Möjligheten till en aktiv fritid är central för att vi ska må bra. Därför 
är vi gärna med och backar upp några av alla de föreningar som finns, i första 
hand i Ulricehamnsbygden, företagets hembygd. Då har vi möjlighet att se att 
bidragen hamnar hos föreningar vi tycker gör ett bra jobb. 

Organisationer och föreningar vi stöttar
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ENVETNA OCH  
LÅNGSIKTIGA, MED  
VILJA ATT BLI BÄST

VÅ R T  A N S VA R

Husen vi bygger ska vara rustika och hålla i minst 100 år. Det långsiktiga 
tänket gör dem hållbara genom medvetna materialval som tar hänsyn  

till husens hela livscykel. 

Vi har lovat att succesivt minska vår påverkan på 
miljön både under produktionen och när husen 
tas i drift. Målet är att bygga klimatneutralt senast 
år 2045 och därmed har vi ingen tid att förlora; vi 
måste successivt bli bättre och bättre fram till dess.  
Målsättningen är att vi ska ha halverat våra utsläpp 
fram till 2030. 

Tre aspekter på hållbarhet 
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är 
nära sammankopplade. I våra processer har vi en 
helhetssyn där vi ska 
kunna försvara våra 
beslut utifrån alla tre 
hållbarhetsaspekter. 

Gott arbetsklimat 
Vårt interna projekt 
”Dra åt samma håll” 
lever vidare genom 
tydliggjorda ansvars-
områden och ett gott 
arbetsklimat där var och en ser betydelsen av sitt 
bidrag till helheten. Genom vårt engagemang i 
Byggkurage (läs mer på sid 66) hoppas vi ytterligare 
tydliggöra företagets ställningstagande för vikten av 
god laganda och sunda värderingar. Vi är övertygade 
om att välmående medarbetare gör bästa jobbet. 

Färdplaner och CO2-jakt 
Byggbranschen ska vara klimatneutral år 2045. 
Vi tar hjälp av branschkollegor genom att delta i 
olika initiativ, som färdplansarbetet för bygg- och 
anläggningsbranschen för att gemensamt hitta lös-
ningar framåt. Mycket energi läggs på att identifiera 
gemensamma mätvärden för att produkter ska bli 
jämförbara ur miljösynpunkt. Parallellt med att 
mätvärden identifieras jobbar vi med åtgärder som 
ger positiva klimateffekter direkt. I vår egen CO2-
jakt samlar vi våra egna åtgärder för att bygga med 
mindre klimatavtryck.  

Flyktiga möten och bra kommunikation 
De som bor i husen vi bygger ska enkelt kunna leva 
ett hållbart liv där det är lätt att göra rätt. Social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan ofta ge 
draghjälp åt varandra. Har föreningen exempelvis 
en lokal som fungerar för coworking och förenings-
aktiviteter är det lätt att möta grannar och byta ett 
par ord. Möjligheten att jobba ”nästan hemma” 
gör också att du slipper resor och kanske till och 
med kan bo lite mindre, eftersom du äger lite extra 

utrymme tillsammans med 
dina grannar. 

Enkla åtgärder som välpla-
nerade cykelrum och bra 
möjlighet till källsortering 
gör det lättare att välja 
miljösmarta handlingsalter-
nativ. Man ska kunna ladda 
sin elbil i bostadsrättsfören-
ingarna vi bygger och där 

det finns ekonomisk bärighet installerar vi solceller  
på taken. 

Tydliga besked och sund ekonomi  
God kommunikation mellan oss och våra köpare 
är centralt för att undvika missförstånd och felaktig 
förväntansbild. Under året har vår kundtjänst ut-
vecklats och systemet för att rapportera och besvara 
frågor samt åtgärda fel har förfinats. 

I vårt ekonomiska ansvarstagande ingår att verka för 
att de bostadsrättsföreningar vi bildar är sunda och 
långsiktigt hållbara.  Förvaltarperspektivet ska finnas 
med när föreningarna bildas. 

Vårt ansvar för företagets tillväxt hanteras genom 
vårt omsättningsmål som är satt fram till 2023.  
Genom tillväxt i ”lagom takt” säkerställer vi långsiktig 
hållbarhet för Hökerum Bygg. 

Vi tar hjälp av branschkollegor  
genom att delta i olika initiativ,  
som färdplansarbetet för bygg-  
och anläggningsbranschen, för att  
gemensamt hitta lösningar framåt.

”
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Enkla åtgärder som 
välplanerade cykelrum 
och bra möjlighet till 
källsortering gör det lätt-
are att välja miljösmarta 
handlingsalternativ.

”
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INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

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

De mål Hökerum Bygg har valt att 
fokusera på mynnar ut i en rad aktiviteter 
och åtgärder för att nå de gemensamma 
Agenda 30 målen samt vårt mål att bygga 
klimatneutrala bostäder år 2045. För att 
möjliggöra det krävs att en gedigen håll-
barhetsplan utformas och efterlevs. Det 
gäller att inte tappa tid i starten. Nu har  
vi endast nio år kvar tills målen ska  
ha uppnåtts. 

God hälsa och välbefinnande

Jämställdhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbara städer och samhällen

GLOBALA MÅLEN  
AGENDA 2030

F O K U S  F Ö R  VÅ R T  H Å L L B A R H E T S A R B E T E 

Agenda 2030 innehåller de 17 Globala målen för hållbar  
utveckling, som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling  

i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world:  
the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Hökerum Bygg har identifierat fem av de globala  
hållbarhetsmålen som samstämmer med Hökerum 
Byggs verksamhet och utmaningar. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

11  /   H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  2 0 2 0
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Mål med handlingsplan  
År 2020 styrde 86 uppsatta avdelningsmål våra förbättrings- 
processer. Målen gör vårt interna arbete tydligt och det är en 
fantastisk känsla när vi ser att det händer saker i alla delar av 
företaget. Omkring 80 procent av målen bockades planenligt 
av, resterande har flyttats över till listan för 2021. I vissa fall har 
formuleringarna fått bearbetas för att målen ska bli mätbara.  
Innevarande år (2021) har vi 45 övergripande avdelningsmål på 
vår gemensamma lista.  

Styrelsen har antagit ”Hökerum Byggs årsplanering för hållbarhet 
2021”. Planen är ett tydligt direktiv och visar att Hållbarhets- 
relaterade frågor står högt på Hökerum Byggs agenda.

Ett av våra övergripande mål är att minska klimatpåverkan från 
vår produktion. Det mynnar ut i en rad aktiviteter, som exem-
pelvis ett nytt mätverktyg som gör det lättare för oss att se hur 
förändring av olika parametrar påverkar helheten. Vi vill också  
få större insikt i våra leverantörers och underentreprenörers håll-
barhetsarbete. Arbetet med att värdera utifrån parametrarna  
pris, kvalitet, tid och hållbarhet har startat under kvartal ett 2021.

Cirkulärt byggande är ytterligare ett fokusområde under det 
kommande året. Vi börjar att mer strukturerat inventera byggna-
der som ska rivas för att se vad som är möjligt att återbruka. Vi 
kommer också se på möjligheten att inreda föreningsrum av olika 
slag med återtbrukat material. 

Utvärdering 2020 
Det gånga året var det första hela året med den nya organisations- 
strukturen. Många mål kring processer och kommunikation över  
avdelningsgränserna har implementerats mycket väl. 

Coronapandemin har medfört att vi har fått tänka om kring hur vi 
genomför möten, både internt, med  nya och befintliga kunder samt 
med samarbetspartners. Vårt NKI (Nöjd Kund Index) har förbättrats 
avsevärt under året, vilket för oss är ett kvitto på att vi gör allt fler saker 
rätt. NMI (Nöjd Medarbetar Index) är fortsatt högt, men har inte för-
bättrats enligt vår plan. Vi tar nu hjälp av ett utvärderingsverktyg som 
mäter medarbetarnas status varje vecka, för att snabbt ha möjlighet att 
identifiera eventuella problem. 

Vi har kommit långt i vår utvärdering av olika leverantörer av solceller 
och vår CO2-jakt har fortsatt tillsammans med en stomleverantör och 
en konstruktionsfirma. Nästa steg är att involvera fler entreprenörer 
under kvartal två 2021 och att äntligen komma igång med bygget av 
vårt första projekt som ingår i CO2-Jakten; Brf  Kvarteret Linden (en 
försenad detaljplan har skjutit tidplanen drygt ett år). 

Bland hållbarhetsmålen har vi inte kommit så långt som vi hade önskat 
med vårt förfinade mätsystem för CO2- utsläpp från vår produktion. 
Det kvarstår under 2021 att få det i rullning. 

Styrelsen har antagit ”Hökerum 
Byggs årsplanering för hållbarhet 
2021”. Planen är ett tydligt direktiv 
och visar att Hållbarhetsrelaterade 
frågor står högt på Hökerum Byggs 
agenda.

”

Vi bygger klimatneutrala 
byggnader 2045 

•Branschledande inom byggande med prefa- 
 bricerad betong avseende samtliga hållbar- 
 hetsaspekter ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

•Vi ska bygga med allt mindre klimatpåverkan  
 som följd. 

•Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar  
 livsstil för de boende i alla våra egenutveck- 
 lade projekt. Bland annat genom att halvera  
 energiförbrukningen. 

•Vi ska vara en hållbar och jämställd arbets- 
 plats med fokus på trygghet, god arbetsmiljö  
 och klimatsmarta vardagliga val. 

VISION
FÖR 2045

Halverade CO2-utsläpp 
MÅL 2030
PÅGÅENDE DRIVANDE MÅLSÄTTNINGAR

Vi har kommit långt i 
vår utvärdering av olika 
leverantörer av solceller 
och vår CO2-jakt har 
fortsatt tillsammans med 
en stomleverantör och 
en konstruktionsfirma.

”
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UTMANINGAR OCH 
MÖJLIGHETER

När vi startade hållbarhetsarbetet genomförde vi en 
workshop med hållbarhetsrelaterade risker. De två 
största riskerna vi identifierade var att produkten 
inte skulle vara säker samt att företagets etik skulle 
ifrågasättas. 

Säkert med inarbetade processer 
Den första risken hanteras via vårt kvalitetssystem, 
där risker i byggprocessen identifieras och där ruti-
ner för materialval och andra frågor till produktens 
säkerhet kommer upp. Förändringar i produktval 
av standardkaraktär beslutas i produktrådet och i 
planeringsskedet hålls ett riskmöte där olika pro-
fessioner sitter tillsammans för att identifiera och 
eliminera risker i så stor utsträckning som möjligt. 
Våra leverantörer väljs med omsorg och vi etablerar 
gärna långa samarbeten. Material som ingår i bygg-
nationen stäms av och vi använder oss av verktyg 
som t ex den digitala loggboken Produktkollen.

 I den kontrolleras att alla komponenter är ett bra 
val ur miljö- och hälsosynpunkt.  

Riskanalys  
Affärsetiska risker hanteras genom företagets upp-
förandekod. Dokumentet håller på att omarbetas  
och kommer att tydliggöra företagets värderingar och 
etiska riktlinjer för såväl anställda som leverantörer. 
Under 2020 genomfördes en genomgripande risk- 
analys av ledningsgruppen med stöd av externa ex-
perter. Sammanställningen av analysen och konkreta 
åtgärder till följd av den har börjat implementeras i 
det dagliga arbetet. Det arbetet fortgår under 2021. 

För att vara en intressant leverantör och arbetsgivare måste vi ha bra insikt i vilka 
utmaningar och möjligheter som finns för vårt företag och för branschen i stort.   
I vårt hållbarhetsarbete ser vi kontinuerligt över vilka utmaningar vi står inför.    

R I S K H A N T E R I N G

Under 2020 genomförde  
ledningsgruppen med hjälp  
av externa experter en genom-
gripande riskanalys. 

”



HÅLLBARHETSFRÅGA

Miljöansvar Nyproduktion av fastigheter har en stor  
klimatpåverkan.

Efterfrågan ökar på ekosystemtjänster och grön-
områden. 

Jordens energiförbrukning behöver minskas  
liksom utsläppen av CO2. Utsläpp av miljöfarligt 
avfall behöver minskas och avfall återvinnas för att 
klara det globala klimatmålet. 

Ojämn könsfördelning i branschen, med betydligt 
fler män än kvinnor på vissa tjänster så som 
platschefer, arbetsledare och snickare.

Eventuella brister i arbetet med arbetsmiljö kan 
orsaka arbetsskador och ohälsa.

Bostadsområden tenderar att bli allt för homogena 
och människor saknar naturliga kontaktytor.

Efterfårgan på bostäder minskar på grund av sämre 
finansieringsmöjligheter för kunden. Behovet av 
bostäder kvarstår dock. 

Kostnaden för att producera bostäder ökar. Effektivisera materialinköp och byggnadsteknik för 
lägre kostnader. 

Kontinuerligt se över våra rutiner.

Bygga kostnadseffektivt och bli ett alternativ för fler 
kundgrupper (ex unga). 

Yteffektiva projekt och vara öppen för andra 
finansieringsformer.

Säkerställa en säker arbetsmiljö genom ett 
strukturerat arbetsmiljöarbete, vilket även inkluderar 
underleverantörer.

Bygga blandade lägenhetsstorlekar med varierande 
prisbild. Bygga yteffektiva bostäder som möjliggör
ett lägre pris, vilket öppnar upp för mindre köpstarka 
grupper att köpa en bostad. 

Vi mäter tillbud och olyckor. Vi utför skydds- och 
miljöronder kontinuerligt på våra projekt enligt 
gällande rutiner. Vi jobbar i bolaget med ständiga 
förbättringar. Vi utför riskanalyser/riskbedömningar 
i alla våra projekt.

Förser föreningar med gemensamma ytor för 
social samvaro. Planera för upplysta och trygga 
trädgårdar och ytor i föreningen.

Att verka för en ökad jämställdhet i branschen ex-
empelvis genom att som attraktiv arbetsgivare få fler 
kvinnor att söka våra tjänster i produktionsdelen.

Vi fortsätter tydliggöra att vi gärna ser kvinnliga  
sökande till våra tjänster ute på byggarbetsplat-
serna. Vi är sedan årsskiftet 2020/2021 med i 
initiativet Byggkurage, som visar krav på sunda 
värderingar och tar avstånd från machokultur.

Erbjuda möjligheter för de boende att göra hållbara 
val.

Utvecka vårt byggsystem i enlighet med vårt mål  
att producera klimatneutrala hus år 2045.

Ger boende i egenutvecklade bostadsprojekt: 
- Möjlighet till sortering i fler fraktioner.
- Laddstolpar, minst 10% av totala antalet   
 p-platser. Övriga platser förbereds för  
 laddstolpe.
- Erbjuda välplanerade cykelgarage.
- Installerar solceller på tak, där det är möjligt.

Projektutveckla lösningar för goda ekosystemtjänster 
och attraktiva grönområden. 

Utvärderar vilka ekosystemtjänster som  
lämpar sig bäst i varje projekt.

Använda metoder, teknik och material som ger lägre 
klimatpåverkan.

Implementera arbetssätt som möjliggör  
utvärdering av miljöpåverkan vid upphandling  
av varor och tjänster.

Miljöansvar

Miljöansvar

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar

UTMANING MÖJLIGHET VAD GÖR VI

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Våra intressenter är de grupper som har störst inflytande över vår verksamhet.  
För att Hökerum Bygg ska utvecklas i önskad takt och riktning behöver vi ha en 

väldefinierad plan för hur vi möter våra intressegrupper och deras förväntningar. 
Under 2020 har vi haft ett extra fokus på kunderna, en av de fyra högst  

rankade intressentgrupperna. 

Förutom de prioriterade intressenterna är kommuner, myndigheter, fastighetsägare, arkitekter, mäklare samt underentreprenörer viktiga intressenter. 

INTRESSENTER

Ägare Styrelsemöten, bolagsstämma, investeringsråd.

Säljmöten, kundevent, nyhetsbrev, hemsida, NKI-mätningar, dialoger efter inflyttning.

Personalkonferenser med erfarenhetsutbyte mellan olika ansvarsområden, avdelningar, 
medarbetare. Ex. på andra möten är projektmöten, nätverkande internt och externt. Med-
arbetarenkäter som mäter NMI och Winningtemp utgör grund för dialog och diskussioner.

Årlig träff, regelbundna möten och rapporteringar. Stabil ekonomi.

Sund arbetsmiljö, välmående medarbetare, bra arbetsvillkor, goda 
utvecklingsmöjligheter och tydliga målsättningar. 

Trygg affär, bra boendestandard, bra gemensamhetsytor, bra möjlighet 
att komma i kontakt med oss vid problem.

Långsiktig lönsamhet. Gott renommé.

Kunder

Medarbetare

Finansiärer

INTRESSENTDIALOGER VIKTIGA FRÅGOR 

I N T R E S S E N T E R

VÅRA INTRESSENTER 

Intressentdialoger 
Våra identifierade grupper med 
viktiga intressenter är ägare, kunder, 
medarbetare och finansiärer. Utanför 
den närmaste sfären har vi en rad 
andra intressenter, så som arkitekter, 
underentreprenörer, stadsplanerare, 
kommunpolitiker och leverantörer. 
Det är väsentligt för oss att få deras 
perspektiv på Hökerum Byggs håll-
barhetsarbete.

Vi har under åren sedan vi började 
hållbarhetsrapportera (2017) genom-
fört intervjuer och i viss mån andra 
typer av undersökningar såsom 
enkäter, med samtliga grupper. I den 
här rapporten har vi extra fokus på 
våra kunder. 

Viktiga frågor 
Intressenterna lyfte generellt frågor 
som överensstämmer väl med de 
frågor vi själva  har högt på agendan. 
Det har bland annat framkommit att 
välplanerade, yteffektiva bostäder är 
viktigt, att vi hittar energieffektiva 
lösningar för uppvärmning och att vi 
ska prioritera lösningar som gör det 
lätt för de boende att göra hållbara 
val. Exempel på det sistnämnda kan 
vara bra möjligheter till källsortering, 
bilpoolslösningar, laddstationer för 

elbilar och lättillgängliga cykelförråd. 
Vi ser att social hållbarhet lyfts allt 
mer, både bland anställda och kun-
der. Social samvaro, goda relationer 
och bra möjligheter till dialog och 
påverkan lyfts som viktiga frågor. 

Socialt ansvarstagande 
Det finns många aspekter på social 
hållbarhet. Att bygga bostadskvar-
ter som passar människor i olika 
livssituationer och genom att erbjuda 
olika lägenhetstyper och attraktiva 
gemensamma utrymmen bidrar till 
social hållbarhet. Kostnadseffektiva 
lösningar som ger billigare bostä-
der bidrar till att fler har möjlighet 
att köpa en bostadsrätt. I områden 
som domineras av hyresrätter är det 
positivt att bostadsrätter byggs när 
vi vill ha integrerade blandade sam-
hällen. I intervjuerna lyfte de interna 
intressenterna även fram ekonomiskt 
ansvarstagande gentemot bostads-
rättsföreningarna samt väl hanterade 
garantiåtaganden och återkoppling 
till kunderna som viktiga hållbarhets-
frågor. 

Väsentliga hållbarhetsfrågor 
En väsentlighetsanalys görs för att 
reda ut vilka hållbarhetsfrågor som 
är mest relevanta för oss att fokusera 

på. Analysen tydliggör inom vilka 
områden vårt företag har störst 
påverkan hållbarhetsmässigt, både 
positivt och negativt. Den lyfter också 
fram hållbarhetsrelaterade risker i 
företagets värdekedja. Bedömningen 
är gjord utifrån hållbarhetsfrågans 
påverkan på miljö/människor, samt 
konsekvens för företagets varumärke 
och resultat. 

Under 2020 har kundnöjdhet och 
våra kunders möjlighet att leva ett 
hållbart liv varit ett fokusområde. Vi 
har utvecklat vår kundtjänst och satt 
konkreta återkopplingsmål för garanti- 
ärende och felanmälningar. Vi har 
tagit beslut sätta solceller på tak där 
det är möjligt. Vi har även genomfört 
flera workshops i syfte att hitta bra 
utvecklingsområden avseende social 
hållbarhet. 

Under 2020 har kundnöjdhet 
och våra kunders möjlighet 
att leva ett hållbart liv varit 
ett fokusområde.

”
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En omvärldsanalys över vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för branschen i stort kompletterar 
bilden av vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta för Hökerum Bygg. En lista över potentiella 

hållbarhetsfrågor har tagits fram utifrån företagets risker, omvärldsanalys och intressentdialog. Dessa 
frågor prioriterades utifrån en bedömning av hållbarhetsfrågans påverkan på miljö/människor,  

samt konsekvens för företagets varumärke och resultat.

VÅRA VÄSENTLIGA  
HÅLLBARHETSFRÅGOR

HÅLLBARHETSFRÅGA

Standardiserade byggprocesser, arkitektur i framkant, 
material- och energianvändning, utsläpp till luft 
(CO2).

Bostaden och bostadsområdet ska vara tryggt för 
den boende. Även bostadsaffären ska vara trygg för 
köparen.

Hälsa och säkerhet, icke-diskriminering,  
jämställdhet och mångfald.

Lönsamhet, långsiktiga investeringar,  
riskhantering, garantiåtaganden.

Projektutveckling, produktion och yteffektivt är bra för 
miljön och plånboken och bidrar till social hållbarhet 
då fler har råd att köpa en lägenhet. Med gemensam-
hetsytor och lokaler ökar möjligheten för de boende 
att möta sina grannar.

Vi finns till för våra kunder. De ska känna sig trygga 
med sitt köp, att de bor i en hälsosam och trygg  
bostad i ett område där vi gjort vårt bästa för att bygga 
bort otrygghet. Vi underlättar för våra boende att göra 
hållbara val genom återvinningsrum, cykelparkering-
ar, laddstolpar och solceller. Vi har även lagt stort 
fokus på grönytor, gemensamhetslokaler etc.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss ska de 
som arbetar må bra och ingen ska skadas på arbetet. 
Vi tror att om man mår bra så gör man också ett bra 
jobb. Det gäller både vår egen personal och de vi 
anlitar i våra projekt.

Att vara ekonomiskt ansvarstagande är en förutsätt-
ning för att kunna vara långsiktigt hållbara. Vi gör 
noggranna kalkyler och har koll på vår likviditet så att 
vi kan genomföra de projekt som vi åtagit oss oavsett 
konjunktursvängningar. Vi vill också skapa en god 
ekonomisk grund för de bostadsrättsföreningar som vi 
är med och bildar.

44–45,  

56–59 mfl

44–45, 

62-63,  

68–69 mfl

48–50, 

64–65, 

69 mfl

sid 68-69

Bygga resurs- och yteffektivt

Trygghet för våra boende

Arbetsmiljö

Ekonomiskt ansvarstagande

OMFATTNING VIKTIGA FRÅGOR LÄS MER

Fokus för redovisningen är på de väsentliga hållbarhetsfrågorna, men några av de andra identifierade hållbarhetsfrågor beskrivs övergripande. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANDRA FRÅGOR SOM IDENTIFIERATS SOM VIKTIGA:

Affärsetik och anti-korruption

Hållbara inköp (miljö och sociala krav)

Kompetensförsörjning

Lokalt samhällsengagemang

Avfall och avfallshantering

Ekosystemtjänster

Kemikalier

Underlätta för boende att göra hållbara val
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TRAPPHUSET ÄR  
BÄSTA MÖTESPLATSEN

Vi är i Vallastaden drygt tre år efter att den stora bomässan, Vallastaden 2017,  
ägde rum. Det är en annan känsla här nu, utan tusentals besökare, tillfälliga food-

trucks och färgglada informationsskyltar i vartenda hörn. Hur har det gått med  
visionen; Människorna bygger staden?

Den här februaridagen är det krispigt och kallt i 
Linköping. Det är nästan folktomt på gatorna i Val-
lastaden, men den varierade arkitekturen i området 
är unik  och det finns mycket att titta på. Många av 
oss byggherrar gjorde vårt yttersta för att visa något 
annat än det ”vanliga”.  Men, hur är det att bo här? 
Blev Vallastaden en stadsdel där man umgås spon-
tant med grannar och delar på vardagens sorger och 
glädjeämnen? Vi träffar Johan Jäger som bott här 
ända från start. 

På väg mot vårt eget Brf  Magasinet, där Johan 
bor, slås vi av de stora, ganska ödsliga Felleshusen 
(gemensamma kvartershus). Vad hände med dem 
egentligen, och hur fungerar det med all social håll-
barhet som vi var med och planerade för i detaljpla-
neskedet? 

Johan Jäger möter oss på Magasinets fina gemen-
samma gård.  Han är ordförande i föreningen och 
var med i projektet redan i ett tidigt skede. 

– Det var idéerna om Vallastaden och den speciella 

arkitekturen i just Brf  Magasinet som gjorde att jag 
bestämde mig för att flytta, hit säger han. Det är 
ett intressant och roligt område som har attraherat 
många som gillar att umgås och ses spontant. 

Han visar oss poolen och det tillhörande glasade 
rummet. Föreningen har bestämt sig för att ha 
utrymmet och poolen uppvärmd året runt. 

– Vi använder poolen och de gemensamma delarna 
mycket, berättar Johan. Principen är så få regler 
och restriktioner kring användandet som möjligt, 
alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Lite 
smolk i bägaren är det att Hökerum har planerat för 
att poolen skulle hållas stängd på vintern. Det har 
varit mycket diskussioner mellan föreningen och oss 
byggare kring detta, då förutsättningarna inte varit 
glasklara för alla. 

På temat vad Hökerum Bygg som byggherre kunde 
gjort bättre säger Johan att han också hade önskat 
mer stöttning i hanteringen av bostadsrättliga frågor 
i början. 

J O H A N  J Ä G E R  B R F  M A G A S I N E T  I  VA L L A S T A D E N
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– Vi i föreningens styrelse är inga proffs, så 
det har varit mycket att lära sig och sätta sig 
in i. 

Boendet i betonghuset 
Johan tycker mycket om arkitekturen och den 
speciella karaktär som de båda råa betong-
husen i Brf  Magasinet har. Lagningarna i 
väggarna där infästningar är gjorda syns 
tydligt i lägenheten. De är som smycken, om 
man väljer att se det så. Samma sak gäller de 
återvunna innerdörrarna. De är skavda och 
lite skeva, vilket ger lägenheten en alldeles 
speciell karaktär. 

Vi pratar om hur viktigt det är att man som 
köpare fick information om vad de kunde 
förvänta sig. 

– Hade jag velat ha en lägenhet med vita 
väggar och parkettgolv hade det funnits 
minst tusen andra att välja på, men det här 
är unikt, säger Johan. Han menar att det var 
mycket viktigt att informationen om materia-
len och tankarna kring husen tydligt beskrevs. 
Att Vallastaden var föremål för en bomässa 
och att det finns en tydlig vision för stadsde-
len ser han som ett arv att förvalta. 

Brädspel och grill 
Föreningens 32 lägenhetsägare umgås många 
på olika sätt. 

– Jag har säkert tio grannar som jag kan fråga 
om de har lust att ses spontant över en öl eller 
ett parti brädspel, berättar Johan. 

Grannarna hjälps åt och gör saker tillsam-
mans. De odlar, bjuder varandra på fika, 
firar in helgen över ett glas, tar kvällsdopp 
och samsas om den gemensamma grillen. 
Samvaron i huset känns unik. Däremot är 
det svårare att få igång aktiviteter i felleshuset 
som föreningen samäger med andra boende 
i kvarteret. 

– Ja, det är svårt att få engagemang där. De 
som bor i villor verkar ha nog med sitt och 
de som bor i hyresrätterna här intill är inte 
heller engagerade. Det ingår liksom inte i de 
boendes åtagande att ha ytterligare en lokal 
att ansvara för och sköta om. 

Det verkar vara samma status på de flesta 
felleshusen i stadselen, engagemanget är lågt 
från de flesta och några få personer försöker 
tappert hålla igång någon form av verk-
samhet. De goda intentionerna som fanns i 
detaljplanearbetet lämnar de boende i om-
rådet med fina ytor och lokaler som de själva 
förväntas styra upp nyttjandet av. Det är inte 
en helt okomplicerad process. 

  När vi pratar om samvaron grannar emellan 
lyfter Johan istället den öppna och ovanligt 
stora entréhallen i huset som en viktig yta för 
social samvaro.

– Trapphuset är så välkomnande, det bidrar 
till möten. Det kan lätt ta en timma för mig 
från det att jag går in genom porten tills jag 
är uppe i min lägenhet. Jag ser det som en 
förlängd del av min lägenhet och det tror jag 
att de flesta gör. 

Trapphuset är så välkomnande, 
det bidrar till möten. Det kan 
lätt ta en timma för mig från det 
att jag går in genom porten tills 
jag är uppe i min lägenhet.”

”

Fakta Expot  
Vallastaden 2017 

Vad: Bostadsmässa med 72 utställ-

ningar, 225 föreläsningar, guidade 

rundturer med mera

Var: Vallastaden ligger cirka fyra 

kilometer från centrala Linköping. 

Varför:  För att utmana normer, tänka 

nytt inom stadsbyggnad, boende och 

arkitektur; med människan i centrum.

Tema för expot: Människan  

bygger staden. 

När: September 2017
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– När jag såg annonsen för Sunds Terrasser med 
den magnifika utsikten, sa jag till min hustru: Ska  
vi flytta dit?

Mats har haft lägenheten inne i Uddevalla han och 
hustrun bor i, innan de träffades. Bostadsrätten i 
Sunds Terrasser skulle därför kunna bli ett hem de 
skapar gemensamt. Och så blir det. Det var bara  
en lägenhet bokad när de bestämde sig, så de kunde 
välja precis vad de ville ha. Valet föll på en våning 
på 102 kvadratmeter högst upp i ett av husen med 
dryga 40 kvadratmeter terrass.

– Men det var inte alldeles självklart. Skulle vi välja 
på norra sidan med fin utsikt in i Byfjorden mot 
Uddevalla eller på södra sidan med sol hela dagen? 
Det blev södra sidan. Vi får väl se om vi har tänkt 
rätt, skrattar Mats.

Förtroende och flexibilitet viktigt 
Ännu är lägenheten inte inflyttningsklar men inred-
ningssval är gjorda. Mats tycker att köpprocessen 
gått enkelt. För honom är flexibilitet viktigt, och att 
man känner förtroende och kan lita på varandra.

 – Hökerum Bygg har varit mycket tillmötesgående 
och gått utanför ramarna, så vi har kunnat sätta vår 
egen prägel med tapeter och golv. Det enda var väl 
planlösningen i ett badrum där det inte gick att få in 

ett skåp som vi ville ha det. Men det löser vi själva.

Som ekonom och egen företagare har Mats hjälpt 
många företag med årsredovisningar genom åren. 
Hållbarhetsrapporter har han inte gjort, men däre-
mot funderat över hur till exempel byggbolag skulle 
kunna redovisa intressanta siffror.

– Energivärden är alltid intressanta att studera över 
tid. Ta ett projekt som Sunds Terrasser, vilken är 
den beräknade energiåtgången för fastigheten idag 
och hur ser de ut om fem och tio år? Sedan kan 
man jämföra projekt byggda idag med projekt man 
bygger i framtiden för att se vad som förbättrats.

Midsommar på Åstol 
Det är en solig dag i mars när intervjun görs. Om 
drygt tre månader, strax innan midsommar, är det 
dags för inflyttning. Då lämnar Mats och hustrun 
lägenheten han haft i snart 30 år. Men något mid-
sommarfirande på terrassen i nya lägenheten, trots 
fantastisk utsikt och det salta havet ett stenkast bort, 
är det inte tal om.

 – Nej, midsommar firar vi på Åstol, avslutar  
Mats bestämt.

VI HADE INGA PLANER 
PÅ ATT FLYTTA

Mats Ekberg och hans hustru hade egentligen inte tänkt att flytta. Knappt ens funderat 
på det. Med hus på ön Åstol i den bohuslänska skärgården med havet i alla riktningar, 

kan man tycka att de borde vara nöjda med havsutsikt. Sedan dök annonsen i  
Dagens Industri upp. 

K U N D I N T E R V J U

Utsikten från BRF Sunds Terrasser i Uddevalla är magnifik. 

Mats Ekberg på platsbesök under byggtiden. 



Göran och Rakel Hellrup bor i Brf Lillys  
Kvarter i Hässelby Villastad

Klimatkompensationen var avgörande Jag sålde bilen
Corinna Richter bor i Brf Oljeslagarens  
Hus i Limhamn

Balkongen är fantastisk!
Marianne Malm bor i Brf Norra 
Missionen i Tranås

Vi flyttade in här i Lillys Kvarter i Hässelby Villastad i juni 2020.  
Här trivs vi bra, känner oss trygga och är väldigt nöjda!

Vi tycker att det finns förutsättningar för ett hållbart liv här. Till exempel 
källsorterar vi mat- och hushållsavfall och det är snålspolande kranar. 
Huset är byggt i hållbara material. Att Hökerum Bygg också klimat- 
kompenserar alla lägenheter de bygger kändes avgörande för oss. Inner- 
gården är jättefin med mycket blommor och planteringar. Vi har så fina 
balkonger, där kan vi höra och se barnen leka på gården – det är roligt!

Det är väldigt praktiskt med garaget. Man kör in och tar hissen upp med 
sina varor. Det finns också elbilsplatser och en mängd cykelplatser. 

Jag flyttade in här i Oljeslagarens Hus i Limhamn i mars 2020. Här  
trivs vi bra, känner oss trygga och är väldigt nöjda! Här finns förutsätt-
ningar för att leva ett hållbart liv. till exempel finns det en bilpool, så 
innan jag flyttade in sålde jag min bil. Jag cyklar för det mesta och när 
jag behöver bil så använder jag poolbilen.

Det hade varit bra om det funnits solceller. Se till att förutsättningar  
finns så att föreningen själva kan välja om de vill installera det sedan. 
Den fina takterrassen var anledningen till att jag köpte lägenheten.  
Den, tillsammans med innergården, är viktig för att kunna träffa och 
umgås med grannar. Önskar att Hökerum Bygg bygger så miljömärkt 
som möjligt och gör de hållbara alternativen lättillgängliga.

Jag känner mig väldigt nöjd med hur det har blivit, 
har väntat i 3 år på detta. Att ha en stor inglasad 
balkong är verkligen fantastiskt. Det blev som jag 
hade förväntat mig.  

Jag känner mig trygg i min lägenhet och runt om 
fastigheten. Eftersom jag lever ensam har jag  till-
räckligt med plats för att leva hållbart och socialt. 
Nu när det är covid-19 så har jag inte haft så 
många på besök. När vi har träffats har vi suttit ute 
på min balkong. Ska jag ha större tillställningar i 
framtiden kan jag nyttja vår gemensamhetslokal.  
Men jag har sett några som har haft picknick på 

gräsmattan på innegården, det såg väldigt  
mysigt ut.

Balkongen är det absolut viktigaste för mig. Det 
blir som ett extra rum. Närhet till allt gör att jag inte 
kommer ha bil så länge till. Avfallshanteringen med 
matavfall och brännbart i fastighet är bra. Mitt över 
gatan finns en återvinningsstation så det är enkelt 
att göra sig av med sitt avfall på ett miljövänligt 
sätt.

Hade gärna önskat lite mera sittplatser på inne-
gården och på utsidan av husen mot gatan, det är 
väldigt trevligt att kunna sätta sig utanför och titta 
på bilarna som åker förbi. 

 

Nyinflyttade!
En liten tid efter tillträdet bjuder vi in de nyinflyttade till en  

kundträff. Vi samlas på innergården eller i ett gemensamt rum i 
bostadsrättfsföreningen och dricker kaffe, ställer frågor och  

utvärderar tillsammans. Vi passade också på att prata hållbart 
boende med några av köparna. 
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Miljöansvar
Utöver att följa lagar och förordningar inom miljöområdet har Hökerum Bygg 
ambitionen att göra lite mer. Agenda 2030 och vårt övergripande mål att bygga 
klimatneutralt år 2045 medför att vi kontinuerligt arbetar med miljöaspekten i 
samtliga processer inom företaget. 

ATT BYGGA RESURS- OCH YTEFFEKTIVT  
OMFATTAR FÖLJANDE FRÅGOR FÖR  
HÖKERUM BYGG:

Material- och energianvändning

Utsläpp till luft/CO2

Standardisering

Genomtänkt arkitektur

Brf Kvarteret Linden i Ulricehamn byggstartas under 2021 och  
där jobbar vi aktivt med CO2-jakten. Målet är att sänka våra CO2- 

utsläpp i produktionen med 20 procent utan att fördyra projektet. 
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DETTA HAR VI GJORT  
HITTILLS I CO2-JAKTEN: 

Tunnare betongbjälklag 

Tunnare inner- och ytterväggar

Miljöförbättrad betong i stommen

Solceller på taket på projekten

Översyn av energianvändning 
under byggtiden

Information till underentreprenörer

Översyn av materialanvändning 
bottenplatta

Översyn av armeringstyp

Rätt material i rätt mängd 
I CO2- Jakten jobbar vi intensivt med frågor som rör 
resurseffektivitet. Material ska väljas med omsorg och i rätt 
mängd. I vårt pilotprojekt Brf  Linden har vi bland annat 
fastställt att vi kan minska tjocklek på både bjälklag och 
väggar utan att frångå några krav. Vi ser över vår energi-
användning kontinuerligt. Under 2021 kommer uppvärm-
ningen av våra byggbodar ses över.  Solceller ska installeras 
på taken i samtliga projekt där det är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt försvarbart. 

Bara bättre – inte dyrare 
Vårt mål att halvera våra CO2-utsläpp till år 2030 medför 
att vi nu ser över samtliga processer ur hållbarhetsaspekt. 
Vi utmanar invanda tankar och normer för att på ett effek-
tivt sätt bygga med mindre CO2-utsläpp utan att för den 
skull behöva höja priset på bostäderna. 

Kvalitet genom standardisering 
Med noga identifierade flöden och korrekta arbetsbeskriv-
ningar blir det lätt att göra rätt. Vi har ett stort fokus på 
standardiserade processer för att arbetet ska löpa smidigt. 
Det handlar om att inte krångla till saker i onödan och 
dra nytta av goda erfarenheter. På så sätt skapar vi tidlös 
kvalitet, trygghet och säkerhet för våra uppdragsgivare, 
oss själva och dem som ska leva i husen vi bygger. På varje 
projekt upprättar platschefen en miljöplan där våra åtag-
ande avseende miljö redovisas. Inom ramen för miljöpla-
nen genomförs löpande skyddsronder. Vid samtliga inköp 
ska en miljöbedömning göras. Löpande miljökontroll 
finns inplanerad i hela produktionsprocessen. Miljöplanen 

tydliggör också hur avfall ska sorteras samt att materialspill 
ska minimeras. 

Produktkollen är ett av verktygen vi nyttjar för att granska 
produkters miljöpåverkan och göra medvetna miljöval. 

Genomtänkt arkitektur 
Arkitekturen är en viktig faktor i det hållbara byggandet. 
Hökerum Bygg ska i tidigt skede tillsammans med arkitekten 
förhålla sig till platsen och projektets förutsättningar.  
Ett konkret exempel: genom att skapa samma funktioner 
på en mindre yta bidrar vi till att fler får ekonomisk möjlig-
het till ett boende i en nyproducerad bostad samtidigt som 
vi frigör ytor för andra samhällsfunktioner såsom parker, 
skolor och butiker. Utmaningen ligger i att rita intressanta 
och funktionella hus med så effektiv materialanvändning 
som möjligt. Onödigt många vinklar och vrår kostar mate-
rial som i sin tur betalas med både pengar och med ökade 
CO2-utsläpp. 

Det handlar om att inte krångla till 
saker i onödan och dra nytta av goda 
erfarenheter. På så sätt skapar vi tidlös 
kvalitet, trygghet och säkerhet för våra 
uppdragsgivare, oss själva och dem som 
ska leva i husen vi bygger.

”

VI ÄR PÅ  
CO2-JAKT!

CO2-Jakten har börjat. Tillsammans med våra underentreprenörer och  
leverantörer ser vi över processer och materialval. Pilotprojektet är Brf Linden 
i Ulricehamn. Där är målet att sänka våra CO2 utsläpp med 20 procent – utan 

att fördyra projektet. 

M I L J Ö A N S VA R
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VI ANVÄNDER  
RESURSER EFFEKTIVT

VA L E T  AV  B E T O N G

Byggprocessen utgör ungefär hälften av en byggnads klimatpåverkan.  
Resterande hälft kommer från användning av fastigheten. Betongen i våra  

byggnader är det material som har högst miljöbelastning. 

Betongens alla fördelar  
Betongen har dock en lång rad  fördelar för ett håll-
bart byggande. Det är ett beständigt och motstånds-
kraftigt material med lång livscykel. Det kräver 
mindre underhåll än de flesta andra material, är 
bra ur energisynpunkt och dessutom binder betong 
koldioxid med tiden då den åldras. Den är också 
enkel att återvinna.

Vi har låtit beräkna snittet av CO2-utsläpp som 
produktionen av en bostad innebär under produk-
tionstiden. Beräkningen baseras på hela livscykel- 
perspektivet och omfattar tillverkning och transport 
av byggnadsmaterialet – där betongen är den över-
lägset största posten och produktionen av bostäder 
(betong står för ca 90 procent av klimatfotavtrycket). 
Det som inte är medräknat är resor vår personal gör 
för att komma till/från byggarbetsplatsen. Beräk-
ningarna visar att utsläppen motsvarar 23 ton CO2 
per lägenhet. Dessa beräkningar är gjorda 2015.  
En ny beräkning av våra CO2-utsläpp blir klar 
under 2021. 

Rutiner för hantering  
Målet är att få fram siffor där vi över tid kan mäta 
våra insatser för att minska CO2-utsläppen från vårt 
byggande. Vi strävar efter att använda ett verktyg som 
gör oss jämförbara med andra byggherrar.

En annan viktig del i arbetet med att vara resurs- 
effektiv handlar om att använda materialet så  
optimalt som möjligt och att minimera avfallet.  

Under 2020 kom en lag som tydliggör ansvaret att 
sortera avfall i flera fraktioner. Vi arbetar systema-
tiskt med att organisera källsorteringen och följa upp 
arbetet, så att lagen efterlevs. 

Energianvändning  
Hökerum Bygg följer företagets energianvändning 
för att säkerställa att vi använder vår energi effektivt. 
Löpande genomför vi ett arbete med att byta ut 
våra byggbodar, vilket resulterar i bättre isolerande 
moduler, närvarostyrd belysning och lägre energiför-
brukning. Under 2021 ser vi över uppvärmningssys-
temet i våra bodar. 

Transporter 
Förutom utsläpp av CO2 från våra byggprojekt 
generar våra egna transporter utsläpp till luft.  
Under året har vi identifierat vilka av våra fordon 
som kan tankas med HVO (enligt fordonstillverkar-
na). 2021 är målet att HVO ska ersätta diesel vid 
minst 80 procent av resorna med dessa bilar. 

Laddstolpar för elfordon installeras alltid i våra 
nybyggnadsprojekt, och finns även vid vårt hu-
vudkontor i Ulricehamn. Ett nytt mål är att vi ska 
stämma av vad våra leverantörer och underentre-
prenörer har för fordon och bränslesort i tanken 
och därmed uppmuntra till transporter med mindre 
miljöbelastning. Vi tror nämligen att får man samma 
fråga många gånger sås det ett frö som kan leda till 
förändring.

DIREKTA UTSLÄPP 2020 2019 2018 2017

Antal egna bilar

Totalt körda km

54

907 346

52

525 343

53 41

712 508 601 000

CO2 (ton)

CO2 (g/km)

113,4

125,0

73,4

139,7

83,9 88,3

117,8 146,8

Siffrorna kommer att undersökas mer djuplodande. Det finns eventuellt anledning att se över förbrukningen av CO2/körd kilometer. Färre antal 
körda kilometer förklaras med färre projekt samt fler som åker tåg när de reser längre sträckor. 
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ENERGI- 
ANVÄNDNING

20202020 2020 202020192019 2019 201920182018 2018 2018

EL (KWH) FJÄRRVÄRME (KWH) 

Kontoret 79 870 60 130 69 554 122 320 129 000 37 615 18,3 16,1 21,4

Byggprojekt 972 657 846 098 2 015 619 856 044 436 598 1 091 927 - -

Per lgh* 2 420 4 109 4 591 2 129 2 119 2 487 - -

UTSLÄPP AV CO/945 KVM 
KONTORSYTA

*Beräkningen 2020 baseras på  
401 (2019: 206 lgh), (2018: 439 lgh).
Kommentar till siffrorna: El och fjärrvärme-
förbrukningen är nära kopplad till klimat, 
och väderförhållanden. Vi nyttjar grön el.
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KLIMAT- 
KOMPENSATION

Vårt mål är att bygga klimatneutrala byggnader år 
2045. Det är många år tills vi är framme. Under tiden 
väljer vi att klimatkompensera för de utsläpp vi gör 
när vi bygger bostadsrätter i egen regi. Det har vi 
gjort sedan 2016. 

De projekt vi har valt att kompensera i är Breathing 
Space, som delar ut energieffektiva spisar till familjer 
på landsbygden i Indien och ett skogsbevarande 
projekt i Karibaprovinsen i Zimbabwe.

Varför är de effektiva vedspisarna  
så viktiga? 
Varje år dör en miljon människor i Indien (3,8 mil-
joner i världen) till följd av förorenad inomhusluft*. 
Största orsaken är matlagning inomhus med förore-
nade bränslen. Vedspisarna i projektet Breathing Spa-
ceprojektet ger familjer en markant bättre hemmiljö 
då de förbränner veden väldigt mycket mer effektivt. 

Dessutom går det åt betydligt mindre bränsle vilket 
sparar tid, pengar och miljö, då färre träd går åt 

som bränsle. *Fakta: WHO

Nytt om vår kompensation 
• Från och med mitten av 2021 kommer vi ha ett 
verktyg som medger en mer exakt mätning av våra 
utsläpp av CO2. Vi kommer ha möjlighet att mäta 
varje projekt för sig. Det ger fantastiska möjlighe-
ter. Vi tar lärdom av vilka moment, produkter och 
vilken hantering i produktionen som medför minst 
utsläpp – på det sättet kan vi göra mer medvetna val 
i framtiden. 

• Från och med 2021 kommer vi erbjuda våra  
externa kunder att hjälpa dem hantera klimatkom-
pensationen för de bostäder vi bygger åt dem. 

De senaste tre åren har massor hänt i vår bransch – och på vårt företag  
– för att sänka vårt klimatavtryck. Men likafullt; när vi bygger hus medför  

det klimatpåverkan. 

M I L J Ö A N S VA R

VedspisarTräd
Vi har kompenserat för byggnationen av 336 bostadsrätter under 

2020, vilket blev totalt 7 728 ton CO2. Det motsvarar 38 640  
bevarade träd och 1 932 utdelade vedspisar. 

1 93238 640
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Man kan säga att utsläppen som krävs för att  
producera en lägenhet kan likställas med den  
genomsnittliga förbrukningen av den CO2 en 
svensk förbrukar under 5 år. 

Man kan också säga att om man köper en ny 
snittbil i Sverige gör den av med 123 g CO2 per 
körd kilometer. Du kan alltså köra bil 800 mil för 
att göra av med ett ton CO2. Eller om du åker tåg 
i Norden, då är det 10 g per personkilometer som 
går åt vilket gör att du kan åka 10 000 mil på räls 
för samma utsläpp.

Jämförelse: I Sverige förbrukar vi i  
genomsnitt 4,6 ton CO2 per person och år. 
Vi räknar med att en genomsnittlig lägenhet 
”kostar” 23 ton att bygga. 

Under 2021 räknar vi med att kunna börja mäta 
våra projekt mer exakt, vilket får till följd att effek-
ten av våra ansträngningar att sänka utsläppen blir 
tydliga.

Klimatkompensationen görs genom ett engagemang 
i klimatprojekt i utvecklingsländer. De projekt vi 
stöttar är valda med omsorg.

De ska både reducera växthusgasutsläpp och 
samtidigt verka för att bättre miljömässiga, sociala 
och ekonomiska villkor för lokalbefolkningen där 
projekten drivs. På så vis vill Hökerum Bygg  
kompensera för de utsläpp i byggprojekt som inte 
går att undvika och vi kombinerar därmed  
regionalt och globalt ansvarstagande. 

Läs gärna mer om projekten vi har valt att  
kompensera genom på Hökerum Byggs hemsida. 

HUR MYCKET  
ÄR EGENTLIGEN ETT 
TON KOLDIOXID?

Klimatkompensationen 
kan aldrig ersätta arbetet 
med att reducera de egna 
utsläppen.

”
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Socialt ansvar
Kan vi bygga bort ofrivillig ensamhet? Har våra medarbetare rätt förutsättningar 
för att göra sitt allra bästa på jobbet? Går det att förhindra otrygghet och oro 
genom att planera innergårdar och cykelrum på ett bra sätt?
Socialt ansvar handlar om allt det där. Svaren på frågorna ovan är nog inte ett 
rungande ja, snarare ett mer komplicerat resonemang som mynnar ut i ett: 
Vi ska ta vårt ansvar och göra det vi kan. 

Bilden är hämtad från ett gemensamt sällskaps- 
utrymme i ett av våra nybyggda projekt. 
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Vi resonerar mycket om hur vi kan erbjuda bostads-
rättsföreningar där omgivningarna känns trygga och 
inbjudande och där det finns gemensamma ytor som 
kan utnyttjas på många olika sätt. Ofta bygger vi 
kvarter där det erbjuds en gemensam takterrass, en 
fin innergård, en lokal för samvaro eller kanske ett 
övernattningsrum som föreningens medlemmar kan 
hyra när de har gäster på besök. 

Vår tanke är att de gemensamma ytorna kan bidra 
till att grannar råkar på varandra och byter ett par 
ord, eller att även den som har sin egen balkong 
i österläge ska kunna njuta av kvällssolen på den 
gemensamma terrassen. Vi tänker också att det är 
lättare att bo mindre för den som också har tillgång 
till samägda ytor. På så vis blir boendet mer hållbart 
både ekonomiskt och miljömässigt. 

Heja på grannen 
I kvarter där man säger hej till sina grannar känner 
man sig tryggare och välmåendet ökar. 

Vi får stöd i våra tankar om att möten grannar  
emellan är viktiga i landskapsarkitekten och forskaren  

Eva Kristenssons avhandling Rymlighetens betydelse. 
Hon skriver att ”Grannar och grannkontakter är 
viktiga för trivsel och social hälsa. Bostadsgår-
den och grannskapet är de viktigaste mötes-
platserna för både spontana och planerade 
aktiviteter, och ska vara ett socialt rum som 
behärskas av de boende.”

När allt fler ges möjlighet att arbeta del av sin tid 
hemifrån tror vi att det finns ett växande behov av 
lokaler för coworking i anslutning till hemmet. 

Utökad kundservice 
Vi har under året som gått utvecklat vår kundtjänst. 
Vårt mål är att kunderna ska få relevanta och snab-
ba svar av oss och att vi ska hantera felanmälningar 
effektivt.  Vi har implementerat ett system för att ha 
bättre översikt över frågor och felanmälningar.  
Vi jobbar också med förebyggande avstämningar. 

Vi fortsätter erbjuda stöd till våra nybildade bo-
stadsrättsföreningar under ett år och vi ger samtliga 
föreningar medlemskap i Boappa som gör det lätt 
för föreningens medlemmar att ta del av den senaste 
informationen om det egna boendet. 

I samband med inflyttningen erbjuds alla köpare 
två timmars kostnadsfri snickarhjälp. Det går fint 
att utnyttja tiden för att exempelvis montera saker 
i betongväggar, något som kan vara lite knixigt när 
man inte är van och saknar bra verktyg. 

TRYGG, SEDD  
OCH SÄKER

De som flyttar in i bostäderna vi bygger har självklart olika behov och krav på 
sin nya bostad. Boendet blir tryggare med väl upplysta gårdar och entréer, bra 

låssystem, säkerhetsklassade dörrar och en femårig entreprenadgaranti. 

S O C I A LT  A N S VA R

Vår tanke är att de gemensamma 
ytorna kan bidra till att grannar 
råkar på varandra och byter ett 
par ord.

”

Anna-Lena och Anna jobbar med  kundcervice. 

Brf Oljeslagaren hus i Limhamn.
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BRA BLIR ÄNNU  
BÄTTRE – I RÄTT MILJÖ

För att nå vår vision är ett gott arbetsklimat och en 
nollvision mot arbetsrelaterade olyckor två viktiga 
fokusområden. 

Nöjd-Medarbetar-Index 
Trivsel och säkerhet är frågor som ständigt behöver 
vara aktuella i det vi gör på företaget. Vår årliga 
NMI-mätning ger en fingervisning om hur arbetet 
fortlöper. I årets mätning såg vi en skillnad mellan 
hur väl våra medarbetare som jobbar från kontoret 
trivs jämfört med de som arbetar ute på byggarbets-
platserna. Pandemin medförde att våra rutiner för 
att träffas försvann. Medan kontoret relativt enkelt 
ersatte fysiska möten med webbaserade var det 
många rutiner som sattes ur spel i kontakten mellan 

byggarbetsplatser och kontoret. Vi har tagit lärdom 
av det som framkom vid höstens undersökning. En 

rad aktiviteter har satts in för att samtliga medar-
betare ska känna sig delaktiga och trivas gott på 
sin arbetsplats. Informella veckomöten via Teams 
i våra arbetsgrupper är ett exempel konkret på en 
åtgärd för att vi ska upprätthålla lagandan oavsett 

Det är fantastiskt att ha en tydlig vision. Hos oss lyder den: 
”Hökerum Bygg ska bli Sveriges bästa bostadsutvecklare”. Med den i bakhuvudet 
blir det tydligt att varje enskild individ måste ges förutsättningar att utvecklas på 

ett optimalt sätt. Företaget och varje medarbetare måste tillsammans verka  
för att vårt gemensamma mål ska uppnås.  

S O C I A LT  A N S VA R

I årets mätning såg vi en skillnad 
mellan hur väl våra medarbetare 
som jobbar från kontoret trivs 
jämfört med de som arbetar ute 
på byggarbetsplatserna.

”



var vi arbetar. Med start kvartal ett 2021 inför vi en 
temperaturmätare för alla medarbetare , som ett 
komplement till vår årliga NMI-undersökning. 

Vi kommer framledes mäta organisationens engage-
mang, välmående och utveckling med täta interval-
ler med hjälp av tjänsten Winningtemp.

Våra medarbetare på kontoret anger att de har en 
mycket god arbetsmiljö. De känner att de kan på-
verka sin arbetssituation och har god insyn och del-
aktighet i företagets målarbete. Mest påtagligt bland 
svaren i alla arbetsgrupper är de höga poängen för 
mycket bra kollegor och gott kamratskap på arbetet. 

Hälsa  
Under pandemiåret ökade vår sjukfrånvaro med en 
dryg procentenhet jämfört med året innan. Vi ser 
det som en godtagbar siffra. Trots rådande pandemi 
har vi generellt klarat oss bra och hållit oss relativt  
 

friska. Vi har noga följt Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer om hur vi bör hantera situationen. 
Det innebär bland annat att våra medarbetare är 
hemma om de känner symtom, vilket också ger utslag 
i statistiken. Antalet långtidssjukskrivningar har mins-
kat under året. Vi ser att vårt proaktiva arbete har 
gett resultat. Vi har blivit bättre på att sätta in tidiga 
åtgärder, som till exempel avlastar vid arbetstoppar, 
och vi har tätare samtal och avstämningar mellan 
anställda och chefer med personalansvar.

Vårt mål; Vi ska inte ha några arbetsrelaterade 
olyckor eller tillbud på våra arbetsplatser. Ett steg 
mot att nå målet är att ta varje tillbud på allvar. Sett 
ur den synvinkeln är det positivt att fler tillbud och 
olyckor har rapporterats i år jämfört med föregå-
ende år 5/6 (jämfört med 4/2 2019). På så vis kan 
vi utvärdera händelserna och minimera riskerna i 
framtiden. Inga olyckor har varit av allvarlig art. 

77
MÅL NMI 2021

73
NMI 2020

73
NMI 2019 

UTFALL NMI  
(skala 1-100)

2020 ANDEL KVINNOR ANDEL MÄN

Styrelse 0

4

3

3

0 % 100 %

57,1 % 42,9 %

Kontoret

Projekt

23

0

24

36

48,9 % 51,1 %

0 % 100 %

Uppdelning procent kön

Ledning

ANDEL KVINNOR ANDEL MÄN

PERSONAL ANTAL ANDEL

Kvinnor 22

58

37,9 %

62,1 %

Totalt 80

Män

Fördelning anställda

TILLBUD OLYCKOR

2018

2019

2020

3

4

5

1

2

6

Tillbud /olyckor i bolaget
Trenden har gått åt fel hål om man läser siffrorna utan verklig motivering och analys - dock tror  
vi att vi hade ett större mörkertal med icke inrapporterade händelser tidigare.

20192020 2018

96,65 %95,9 % 97,22 %

Frisknärvaro
Coronapandemin har gjort att sjuktalet har stigit. Mest markant är det bland våra snickare.  
Att sjukfrånvaron på byggarbetsplatserna är högre än på kontoret kan eventuellt förklaras med att hantver-
karna inte har möjlighet att arbeta hemifrån om de är lite småkrassliga, vilket de som har kontorsrelaterade 
arbetsuppgifter kan göra.

H
Å

L
L

B
A

R
H

E
T

S
R

A
P

P
O

R
T

 
H

Ö
K

E
R

U
M

 
B

Y
G

G

H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  2 0 2 0   /   30



H
Å

L
L

B
A

R
H

E
T

S
R

A
P

P
O

R
T

 
H

Ö
K

E
R

U
M

 
B

Y
G

G

31  /   H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  2 0 2 0

VI TAR INGA 
RISKER!

B Y G G K U R A G E / L I K A B E H A N D L I N G

Men hur vet vi att alla känner sig bekväma att göra 
sin röst hörd om något inte står rätt till?

För att öppna upp för diskussioner och för att verkli-
gen befästa vilket klimat vi vill ska råda på alla våra 
arbetsplatser skrev vi vid årsskiftet under reglerna 
och riktlinjerna för Byggkurage. 

Byggkurage är i grunden fem mycket enkla regler 
om förhållningssätt till säkerhet och arbetsklimat

Den yttersta anledningen till att vi sätter de här  
frågorna under lupp är att vi är vill ha säkra och 
trygga arbetsplatser. Ingen ska råka ut för olyckor 
eller utsättas för trakasserier. Varje år dör i snitt  
12 personer i arbetsrelaterade olyckor inom 
byggbranschen. Vi vill göra allt vi kan för att 
den statistiken aldrig ska innefatta någon av våra 
medarbetare eller underentreprenörer. Arbetet med 
Byggkurage kommer att fortsätta under 2021, bland 
annat med att produktionsavdelningen kommer att 
ägna en temadag med föreläsningar, grupparbeten 
och diskussioner åt att befästa och implementera 
Byggkurage. 

På kontoret är vår könsfördelning relativt jämn.  
Vårt mål är att tydligt visa att kvinnor är välkom-
na även ute på våra byggarbetsplatser. Vi arbetar 
målmedvetet för att få kvinnliga sökande när vi 
rekryterar platschefer och snickare. Generellt sett 
tror vi att det gagnar både företaget och individerna 
att arbeta i blandade grupper. Med blandade avser vi 
såväl kön som etnicitet och ålder. Vårt engagemang i 
Byggkurage tydliggör det ställningstagandet.

Lönekartläggningen för 2020 är utförd och doku-
menterad enligt lag. Kartläggningen har inte påvisat 
några löneskillnader på grund av kön. 

Det ska vara helt glasklart för alla våra medarbetare att diskriminering inte får 
förekomma samt att likabehandlingsprincipen alltid gäller. I vår dagliga verksam-
het samt i vår årliga NMI-undersökning ser vi över vårt interna arbetsklimat och 
säkerställer att inte någon känner sig felaktigt eller orättvist behandlad. Inga fall 

av diskriminering har identifierats eller rapporterats under året. 

Vi följer säkerhetsföreskrifter.  
Vi tar INGA risker.

Vi bidrar till en Trygg Arbetsplats. Vi ser  
till att alla mår bra och känner sig trygga.

Vi tänker på vad vi säger. Det vi säger påverkar  
hur andra mår. Sexism, rasism, homofobi och  
skämt på andras bekostnad hör inte hemma  
hos oss.

Vi ber om ursäkt. Vi kan alla göra fel, men  
det är vad vi gör efteråt som gör skillnad.

Vi är rädda om varandra. Vi skämtar inte  
bort när en arbetskamrat mår dåligt, är trött  
eller känner sig stressad. Vi frågar istället hur  
personen mår.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ekonomiskt  
ansvar
En väl fungerande ekonomi är förutsättningen för företagets existens. Att ta 
ekonomiskt ansvar omfattar att säkerställa god lönsamhet, finansiell stabilitet, 
långsiktiga investeringar, riskhantering och garantiåtaganden liksom god 
affärsetik och hållbara inköp.  Ekonomiskt ansvar handlar också om att säker-
ställa hållbara och finansiellt stabila bostadsrättsföreningar där medlemmen 
kan känna en trygghet i att föreningen har ett gott underhåll av dess fastighet 
och att årsavgifter är långsiktigt förutsägbara.

INTRESSENTER UTFALL 2019(TKR)UTFALL 2020(TKR) UTFALL 2018(TKR) UTFALL 2017(TKR)

Intäkter

Rörelsekostnad

Kunder

Leverantörer, UE, konsulter

469 308550 131

436 424427 176

852 952 900 597

764 836 805 449

Löner och ersättningar

Räntenetto

Skatt

Utdelning till aktieägare

Behållet värde

Medarbetare

Kreditgivare

Svenska staten

Ägare

63 438 73 783

1 496-196

1 6677 688

00

-17 74927 612

57 273 55 483

1 182

323

0

29 338

666

8 961

0

30 038
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FINANSIELL STABILITET
För en långsiktig trygghet för kunder, samarbetspartners, medarbetare och ägare 

krävs en god finansiell stabilitet. Vi arbetar med goda och långsiktiga relationer med 
samtliga våra intressenter och gör investeringar och affärer med ett långsiktigt och 

hållbart perspektiv. Som en trygg partner mot kunder, leverantörer och medarbetare, 
med god ekonomisk styrka, kan vi leverera det vi lovat, oavsett konjunktur.

E K O N O M I S K T  A N S VA R

Vårt ekonomiska ansvarstagande utgår från 
vår finanspolicy avseende finansierings-
risk, motpartsrisk, likviditetsrisk, ränterisk 
och valutarisk och vår affärsplan vad avser 
marknadsrisker, produktrisker, kvalitetsrisker, 
personalrelaterade risker och i organisationen 
övriga operativa och strategiska risker. Såväl 
finanspolicy som affärsplan revideras årligen 
och beslutas av styrelsen. Vår uppförandekod 
(Code of  Conduct) för företagets medarbe-
tare och leverantörer tydliggör företagets 
värderingar, hur vi ser på frågor som rör 
mänskliga rättigheter och antikorruption, 
liksom hur medarbetare och leverantörer 
förväntas agera.

Sunda bostadsrättsföreningar 
För bostadsrättsföreningar är en hållbar och 
långsiktig finansiell stabilitet i föreningen av 
största vikt för dess medlemmar. Vi tillser att 
föreningen i den ekonomiska planen avsätter 
tillräckliga medel för det långsiktiga under-
hållet av fastigheten, att belåningsgraderna 
är måttliga, att amorteringar görs i takt med 
fastighetens förslitning, och att ränterisk  
på lån hanteras genom goda kalkylmarginaler 
och en spridning av räntebindning.

Under året har kostnadskalkylen och den 
ekonomiska planen utökats med fler nyckel-
tal i syfte att enkelt beskriva de ekonomiska 
åtaganden den blivande medlemmen åtar 
sig som en del i föreningen. Förutsättning-
arna för att kvalitetsmärkta våra bostads-
rättsföreningar med branschinitiativet Trygg 
bostadsrättsmarknad i Sveriges ”Trygg 
Brf ”-certifiering, är under året uppfyllda  
och vi kommer att verka för att bli  

medlemmar i branschinitiativet. I korthet kan 
Brf-certifieringen beskrivas som  ett verktyg 
där bostadskunden enkelt kan jämföra de 
ekonomiska åtagandena och riskerna i våra 
bostadsrättsföreningar jämfört med övriga 
nyproducerade bostäder i bostadsrättsfören-
ingar i Sverige 

Hållbara inköp 
Vi samarbetar med leverantörer som erbjud-
er en god kvalitet med hållbara materialval, 
god leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga 
priser. Noggranna genomgångar av kvalitet 
och finansiell stabilitet samt referenstagning 
görs vid val av nya leverantörer. Vid upp-
handling av underentreprenörer ställs krav 
på att de har kollektivavtal och följer gällande 
regelverk inom arbetsmiljö. 

Hökerum Bygg eftersträvar långsiktiga rela-
tioner och i möjligaste mån lokala leverantö-
rer. Samtliga materialleverantörer i första led 
är svenska och av våra underentreprenörer är 
en majoritet svenska, resterande från Europa.

Uppförandekod, affärsetik och 
antikorruption 
Under 2018 tog vi fram en uppförandekod 
(Code of  Conduct) för företagets medarbetar-
samt leverantörer och UE. I uppförandekoden 

tydliggörs företagets värderingar, hur vi ser 
på frågor som rör mänskliga rättigheter och 
anti-korruption, liksom hur medarbetare, 
leverantörer, och UE förväntas agera.

Vår uppförandekod innefattar bland annat 
innehållet i Sveriges Byggindustriers uppfö-
randekod. Vi hade sm mål att under 2019 
implementera uppförandekoden och gör 
den känd bland alla anställda och ägare. På 
grund av den omorganisation i samband 
med ägardelningen som skedde under året 
har implementationsarbetet stannat upp och 
implementation kommer istället att ske under 
första halvåret 2021. Koden kommer att bli 
en del av introduktionen av nyanställda och 
de som redan är anställda i bolaget skall sig-
nera att den efterlevs. Koden kommer att im-
plementeras som en bilaga vid upphandlingar 
och avtal bland leverantörer och samarbets-
partners, och vi avser även under året ta fram 
resultatindikatorer kopplat till detta.

EVALOTTE SKOGLUND 
CFO

Hökerum Bygg eftersträvar 
långsiktiga relationer och  
i möjligaste mån lokala  
leverantörer.

”
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Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med 
Global Reporting Initiatives Standards, tillämp-
ningsnivå Core. 2016 års version av standarden 
har använts för samtliga upplysningar. Hållbarhets-
rapporten har inte varit föremål för revision eller 

översiktlig granskning. Däremot har vår revisor 
lämnat ett yttrande om att en hållbarhetsrapport 
har upprättats enligt lagkrav (se Hökerum Byggs 
Årsredovisning 2018 på sidan 12).

Hökerum Byggs hållbarhetsrapport för 2018 är företagets lagstadgade hållbar-
hetsrapport. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Hökerum Bygg AB valt att upprätta 
hållbarhetsrapporten skild från förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten avser 
Hökerum Bygg AB och är företagets andra hållbarhetsrapport. 

GRI-INDEX

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR/AVSTEG

ORGANISATIONSPROFIL

Organisationens namn Hökerum Bygg AB

Organisationens huvudsakliga varumärken, produkter o tjänster 11

Huvudkontorets lokalisering Ulricehamn

Länder där organisationen är verksam Sverige

Ägarstruktur och juridisk form Ägs till 100 % av Familjen Ståhl Invest

Organisationens verksamhetsområden och kunder 11, 14

Organisationens storlek 14

Information om anställda 63 Inhyrd personal anses inte utgöra betydande andel

Organisationens leverantörskedja 65

Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja Inga betydande förändringar

Tillämpning av försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen tillämpas i enlighet med svensk lagstiftning 
(miljöbalken)

Externa intiativ och principer som organisationen har anslutit sig till Betonginitiativet

Medlemskap i bransch- och intresseorganisationer Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv, Brandskyddsföreningen

STRATEGI

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 7, 12-13

ETIK OCH INTEGRITET

Organisationens grundläggande värderingar och vägledande principer 15

STYRNING

Lednings- och organisationsstruktur 7, 44

INTRESSENTENGAGEMANG

Organisationens intressenter 48

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 100 %

Identifiering och urval av intressenter 48

Intressentdialoger 48

Väsentliga frågor som lyfts av intressenterna 48

Hökerum Byggs hållbarhetsrapport för 2020 är företagets lagstadgade hållbar-
hetsrapport. I enlighet med ÅRL 6 kap 11 § har Hökerum Bygg AB valt att upprätta 
hållbarhetsrapporten skild från förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten avser 
Hökerum Bygg AB och är företagets fjärde hållbarhetsrapport.

GRI-INDEX

Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med Global Reporting Iniatives Standards, tillämpningsnivå 
Core. 2016 års version av standarden har använts för samtliga upplysningar. 

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR/AVSTEG

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn 22, mfl Hökerum Bygg AB

102-2 Organisationens huvudsakliga varumärken, produkter o tjänster 22

102-3 Huvudkontorets lokalisering 22 Ulricehamn

102-4 Länder där organisationen är verksam 22 Sverige

102-5 Ägarstruktur och juridisk form 22 Ägs till 100 % av Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB

102-6 Organisationens verksamhetsområden och kunder 22, 24

102-7 Organisationens storlek 27

102-8 Information om anställda 64-65, 27 Inhyrd personal anses inte utgöra betydande andel

102-9 Organisationens leverantörskedja 68

102-10 Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja Inga betydande förändringar inom leverantörskedjan. Ny VD.

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen tillämpas i enlighet med svensk  
lagstiftning (miljöbalken)

102-12 Externa intiativ och principer som organisationen har anslutit sig till 44,46
Betonginitiativet, färdplanen för klimatneutralt byggande för 
bygg- och anläggningsbranschen. Byggkurage.

102-13 Medlemskap i bransch- och intresseorganisationer
Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv,  
Brandskyddsföreningen

STRATEGI

102-14 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 24-25, 6-7

ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Organisationens grundläggande värderingar och vägledande principer
42, 44-45, 
62 mfl

STYRNING

102-18 Lednings- och organisationsstruktur 8-9, 26-27

INTRESSENTENGAGEMANG

102-40 Organisationens intressenter 50 mfl

102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 100 %

102-42 Identifiering och urval av intressenter 50

102-43 Intressentdialoger 52-55

102-44 Väsentliga frågor som lyfts av intressenterna 51
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VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: FINANSIELL STABILITET SIDA KOMMENTAR/AVSTEG

GRI 201: EKONOMISKT RESULTAT

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 80,81

201-1 Direkt ekonomiskt värde 80,81

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: BYGGA RESURS- OCH YTEFFEKTIVT

GRI 301: MATERIAL 

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 58-59

301-1 Materialförbrukning 58 Begränsat till betong

GRI 302: ENERGI 

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 59

302-1 Energianvändning inom organisationen 59

GRI 305: UTSLÄPP TILL LUFT 

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 58

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 58

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: ATTRAKTIV, SÄKER OCH JÄMSTÄLLD ARBETSPLATS

GRI 403: HÄLSA OCH SÄKERHET

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 65

403-2 Arbetsskador och sjukfrånvaro 65

GRI 405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 65-67

405-1 Mångfald inom styrelse, ledning och anställda 66

GRI 406: ICKE-DISKRIMINERING

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 64-67

406-1 Antall fall av diskriminering och hantering av dessa 66

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: TRYGGT OCH HÅLLBART BOENDE

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning
62-63 
mfl

Trygghet för våra boende 47 Trygghet för boende mäts genom NKI-undersökning

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR/AVSTEG

REDOVISNINGENS OMFATTNING & AVGRÄNSNINGAR

102-45 Verksamheter som inkluderas i redovisningen 39

102-46
Processen för att definiera redovisningens innehåll och dess  
avgränsningar

50

102-47 Väsentliga hållbarhetsfrågor 51

102-48 Korrigering av rapporterad information i tidigare års redovisningar Inga korrigeringar

102-49 Väsentliga förändring i redovisning jämfört med tidigare år Inga väsentliga förändringar

102-50 Redovisningsperiod 1 januari-31 december 2020

102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen och dess innehåll 25 april 2020

102-52 Redovisningscykel Årligen

102-53 Kontaktperson för frågor kring hållbarhetsredovisningen Maria Ståhl, hållbarhetsansvarig, maria@aktastahl.se

102-54 Påstående om rapportering enligt GRI Standards 39

102-55 GRI index 70-71

102-56 Extern verifiering av redovisningen Rapporten har inte verifierats av revisor
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