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Power of 
Architecture!
Det kan vara dystra rubriker: Ojämlikheter i städer ökar och 
ohälsan likaså. Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga 
och planeten är ur balans. Dessutom ökar polariseringen, 
både mellan och inom länder. Men med utmaningar kommer 
också möjligheter. Och vi är övertygade om att med arkitektur 
kan vi göra skillnad.

Den byggda miljön påverkar oss alla varje 
dag, kanske mer än vi tror. Genom att 
utforma städer med bostäder för olika 
inkomster, offentliga platser för grupper som 
sällan kommer till tals (som barn, flickor och 
äldre), skolor som bidrar till bättre betyg, 
sjukhus där vi blir friskare, parker där vi kan 
röra på oss och platser där vi kan mötas 
över gränserna så har vi kanske, kanske 
bidragit till att göra samhället lite bättre. 

Genom att utmana oss själva och 
våra kunder att gå mot klimatneutrala 
projekt driver vi inte bara på utvecklingen i 
branschen utan bidrar till att rädda planeten. 
Trä är det enda förnyelsebara materialet 
och självklart bör vi ta vara på det mer. 
Cirkulär ekonomi kommer att vara nyckeln 
till nya, hållbara affärsmodeller i framtiden. 
Vi märker det starkt i våra inredningsprojekt 
och 2018 kan mycket väl bli året då de 
cirkulära flödena tar fart även inom bygg
materialindustrin.

Det kommande året kommer vi att ha 
högt fokus på att ta vara på digitalisering
ens möjligheter och nya förutsättningar 

för design av byggnader och utformning 
av städer. Vi kommer också att fortsätta 
vår internationella satsning med hållbar 
arkitektur som drivkraft. Genom interna
tionella projekt kan vi dela med oss av 
det vi kan och tror på, men vi kan också 
lära av omvärlden för att förstå vad som 
är viktigt på hemmaplan. Att vara nyfikna 
och utmana oss själva gör oss rikare som 
människor och framgångsrika som företag.

Att vi ska arbeta för en hållbar utveckling 
är en självklarhet och vi fortsätter att driva 
vår verksamhet och våra uppdrag med 
utgångspunkt från de Globala målen och 
Global Compact.

Med arkitektur har vi makt att förändra 
och skapa rum som får människor att växa!

Alexandra Hagen, VD

Anna Graaf, Hållbarhetschef
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2017 i korthet

OM WH ITE

Antal medarbetare
Andel kvinno

r i styrelsen

55%

Andel 
bostäder

22%

Andel 
utbildning & 

forskning

8%

Andel 
vårdprojekt

25%

registrerade 
uppdrag 20171 533 156

nyanställda under 2017

Andel kvinno
r o

ch m
än

46 54

minskade utsläpp av  
CO

²
e/årsarbetare sedan 2014

63%

%

30
forskningsprojekt via 
White Research Lab
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Vi har verkat i14 
olika länder under 2017
(Kenya, USA, Canada, Finland, Lettland, Nederländerna,
Italien, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Grönland, 
Danmark, Norge och Sverige)

A
nt

alet varv runt jo
rden med tåg

42

sidvisningar på 
white.se & whitearkitekter.com

1 082 420

till forskning och utveckling

35 000 000 kr
Andel miljö-
certifierade 

projekt

94% av våra resor inom och 
mellan Sverige, Norge och 

Danmark sker med tåg

ton CO
²
e/årsarbetare

1,54 

41%
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Vårt sätt 
att arbeta

White grundades i Göteborg 1951 och 
är ett av Europas största arkitektkontor 
med 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge 
och Storbritannien. Vi arbetar mot såväl 
privat som offentlig sektor och våra projekt 
omfattar allt från bostäder, kontor, sjukhus 
och skolor till stadsplanering, landskap, 
inredning, projektledning och hållbarhet.

Det som gör oss unika är att vi äger oss 
själva. Av våra drygt 900 medarbetare är 
ungefär 650 aktieägare, varav drygt 130 
är partner. Kombinationen av det moderna 
kollektivet och vår storlek är vår möjlig
görare. Ända sedan företaget grundades 
har våra värderingar varit djupt rotade och vi 
har möjlighet att driva vår verksamhet med 
ett långsiktigt perspektiv, utan kortsiktiga 
vinstkrav. Vi kan själva bestämma vilka 
satsningar vi gör och vinsten går tillbaka 
till ägarna. Det ger oss också möjlighet att 
levandegöra och verkställa vårt syfte: att 
skapa rum som får människan att växa.

Vårt mål är att att vara det ledande, 
hållbara och innovativa skandinaviska arki
tekturföretaget på den internationella mark
naden. Vi är övertygade om att mångfald är 
nödvändigt för att klara dagens samhälls
utmaningar och för att nå vårt mål. Arkitektur 
idag handlar inte bara om gestaltning. Det 
handlar om att skapa hållbara samhällen och 
en bättre värld. Därför har vi sedan många år 
byggt vårt kollektiv med flera olika discipliner, 

erfarenhet och bakgrund. Arkitekter arbetar 
sida vid sida med bland annat socialantro
pologer, miljöspecialister, projektledare, 
ljus designers, energiexperter och produkt
utvecklare. Det här är en förutsättning för att 
vi ska bibehålla vår starka position på mark
naden. Vi ser en ökande trend att teknik
konsulter kompletterar med såväl arkitekter 
som andra kompetenser, men styrkan hos 
oss är att vi alltid utgår från arkitekturen.

SATS N I NGAR 2017–2019
2017 var första året på den affärsplan som 
gäller till 2019. Affärsplanen bygger på tre 
övergripande strategier som till 2019 ska ta 
oss till att uppnå vårt affärsmål.

Utforska: Vi tillämpar praktiknära 
forskning och ny kunskap i våra projekt. 

Utmana: Vi utmanar med nya perspektiv 
som leder våra kunder till hållbara 
lösningar. 

Beröra: Vi berör genom att skapa sinnlig 
arkitektur som utgår från varje unikt 
sammanhang. 

Affärsplanen har en rad detaljerade 
mål, men de som är starkast kopplade 
till uppföljning av hållbarhetsprestanda 
specificeras i följande tabell: 

Ett starkt samhällsengagemang är en självklar del av Whites 
företagskultur och genom våra uppdrag har vi stor möjlighet 
att driva på för en mer hållbar utveckling. Whites vision är att 
skapa arkitektur som engagerar, bidrar till en hållbar livsstil 
och sätter människan i centrum.

I Quebecs internationella 
tävling vann White silver 
för sitt förslag om en 
nationell stadspark. 

WH ITE 2017
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INTERNATION ELLA PE R S PE KTIV
För att förstå och utveckla lösningar för 
de stora globala utmaningarna som klimat 
och integration behöver vi verka på flera 
geografiska marknader. Under 2017 har vi 
haft uppdrag i 14 länder. Med kontoren i 
Oslo och London utvecklar vi koldioxidneu
trala projekt och stadsbyggnad ur ett socialt 
perspektiv tillsammans med nya aktörer. Vid 
sidan av Skandinavien och Storbritannien 
så intensifierar vi vår verksamhet i Tyskland, 
Kanada och Kenya. 

Vår skandinaviska arkitektur, träkunnande 
och kompetens kring hållbar stadsplanering 
är starkt efterfrågad på dessa marknader. 

Kenya är intressant eftersom det är en 
ung demokrati, en hub för Östafrika där 
urbaniseringen går snabbt. Genom att 
arbeta i olika länder får vi möjlighet att göra 
nya typer av projekt, samarbeta med andra 
aktörer och få nya perspektiv. Det kommer 
att förbättra oss även på hemmaplan och 
är viktigt för att vi ska utveckla vår arkitektur 
och stärka oss som företag.

STAR KA VÄR D E R I NGAR
Vårt ägardirektiv lyfter tre starka värderingar 
som genomsyrar företaget på ett tydligt sätt: 
White ska vara utforskande, ansvars tagande 
och agera med delaktighet och respekt. 

ÖVE RG R I PAN D E MÅL TI LL 2019 MÅL 2017 STATUS 2017 U PPFÖLJ N I NG 2017

Majoriteten av vår forskning ger 
avtryck i projekten och stärks genom 
externa samarbeten.

Fokus på internt och externt 
finansierade forskningsprojekt

30 interna forskningsprojekt.

20 extern samfinansiering.

Vår forskning är tillgänglig och 
sprids externt.

Öka spridning via seminarier, hemsida, 
konferenser. 

15 seminarier. Fler än 700 externa 
deltagare. 

FoU på hemsida kvarstår.

Våra medarbetare har genom gått 
Whites mentorprogram, 5% som 
mentorer och 5% som adepter.

1,5% mentorer och 1,5% adepter. Målet är uppnått.

Vi har påbörjat eller genomfört 30 
koldioxidneutrala projekt.

Påbörja minst 5 projekt. 

Konkretisera Whites definition och 
arbetsmetodik. 

Utbildningar med fokus CO2neutralt.

Driva på svensk definition CO2neutralt.

>5 projekt med mål koldioxidneutralitet.

Definition+arbetsmetodik klar.

Utbildningar påbörjade.

Ledare arbetsgrupp för Advancing 
Net Zero Buildings (Sweden Green 
Building Council)

Vi har minskat CO2-utsläppen för 
energi, resor, inköp och avfall med i 
snitt 30%, jmf 2014.

Målet är uppnått. 

63% lägre CO2utsläpp per 
årsarbetare jmf 2014.

Nya affärsmodeller bidrar till 5% av 
vår omsättning.

Nya modeller inom hållbarhet:

Utveckla modeller för cirkulära 
materialflöden.

Utveckla minst en produkt av 
spillråvara.

Flera projekt med återbruk 
+3 forskningsprojekt.

Påbörjat samarbete produkt utveckling.

Uppnått

Delvis uppnått

Affärsplan 2017–19, 
fokus mål för hållbarhet.
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Vi har tre policyer som är vägledande för 
vår verksamhet: Medarbetarpolicy, Kvalitets
policy och Hållbarhetspolicy. Dessutom är 
vår Affärskod för hållbart företagande, som 
bygger på FN Global Compacts tio principer 
och våra egna policyer, en viktig vägled
ning för hur vi tar ansvar, hur vi agerar och 
vilka förväntningar vi har på oss själva och 
våra samarbetspartner. Vårt verksamhets
system, WhiteWork, är certifierat enligt 
ISO 9001 och ISO 14001. Under 2017 har 
WhiteWork uppgraderats för att bli ett ännu 
bättre och tydligare stöd i våra uppdrag och 
vår verksamhet. Vi följer förstås lagar och 
branschkrav men vi tar oss också an samhäl
lets utmaningar och långsiktiga mål med 
egna högt ställda ambitioner. Vi vill och kan 
påverka vår omvärld på olika sätt.

ETI K OCH ANTI KOR R U PTION
Ansvar, respekt och en demokratisk 
grundsyn är kärnvärden för White. Våra 
medarbetare ska agera enligt vår Affärskod 
för hållbart företagande som beskriver 
riktlinjer inom områdena mänskliga rättig
heter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 
Medarbetarna ska även följa Samhällsbygg
nadssektorns etiska regler samt Sveriges 
arkitekters etiska regler. Vi motsätter oss all 
form av korruption, strävar efter konkurrens 
på lika villkor, främjar socialt ansvar i värde
kedjan och respekterar äganderätten. 

För att säkerställa att de aktörer vi 
samarbetar med agerar enligt våra värde
ringar har vi en Uppförandekod för kunder 
och leverantörer. Den baseras på Affärs
koden och har krav för samma områden. 
Vid tecknande av avtal ska aktören intyga 
att man har läst och förstått innebörden av 
den. Rutinen är ny så en resultatindikator för 
uppföljning kommer att införas under 2018. 

Vi har inte identifierat några avsteg från 
Affärskoden eller varit inblandade i någon 
form av korruption under det gångna året. 

R I S KE R
Vår riskpolicy dikterar att ”White tar 
begränsade och kontrollerade ekonomiska 
och operativa risker. I de fall där riskerna 
bedöms kunna bli omfattande ska en 
grundlig riskbedömning genomföras.”

Vi har genomfört en övergripande ris
kanalys som årligen följs upp av styrelsen. 

Den utvärderar risker utifrån perspektiven 
Medarbetare, Uppdrag, Kontoren, Företa
get och Omvärld. Vi utför även kontinuer
liga uppföljningar för till exempel medar
betarnas hälsa, ekonomisk utveckling och 
uppdrag. 

Vår Affärskod är en viktig ledstjärna för 
att undvika riskexponering med avseende 
på hållbarhetsaspekter. Att följa grund
principerna för mänskliga rättigheter 
eller att arbeta för minskad miljö och 
hälsopåverkan är viktigt för att inte riskera 
vår trovärdighet och varumärke samt sämre 
projekt och ekonomiska konsekvenser. 

Bra arbetsvillkor och möjlighet att 
utvecklas är avgörande för att kunna 
attrahera och behålla medarbetare. Utan 
kompetens riskerar vi både konkurrens
kraft, varumärke och företagets framtid. 
Att bli involverad i sammanhang med 
korruption kan inte bara resultera i rättsliga 
konsekvenser, utan även skada varumärket 
samt bidra till ekonomiska risker på kort 
och lång sikt. 

För att undvika riskexponering i 
uppdrag utförs alltid en riskanalys i 
samband med anbud och kontrakt och 
vi avstår från uppdrag som inte kan 
genomföras i enlighet med vår Affärskod. 
I riskanalysen görs en samlad bedömning 
baserat på om uppdraget är i linje med 
våra affärsmål och varumärke, hållbar
hetsprofil, ekonomiska förutsättningar 
samt kund och samarbetspartner. För 
uppdrag utanför Sverige, Norge och 
Danmark görs dessutom alltid en landrisk
analys, baserad på värdering av tre olika 
organisationer; Freedom House, EKN 
Exportkreditnämnden SE och Transpa
rency International. Dessa täcker väl 
de riskaspekter som vi bedömer som 
viktigast: demokrati, mänskliga rättigheter, 
korruption samt affärsrisker associerade 
med det specifika landet. 

Vi bedömer att det är låg risk att vår verk
samhet bidrar till direkt negativ påverkan ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Via våra uppdrag 
kan vi däremot bidra till att t ex minska 
miljöpåverkan eller stärka förutsättningar 
för ett jämlikt samhälle. I alla uppdrag ska 
en hållbarhetsanalys genomföras för att 
identifiera prioriterade hållbarhetsfrågor och 
eventuella risker. Se modell sid 11. 

R I S KANALYS
U PPD RAG

Affärsmål/
varumärke

Land

Samarbete Ekonomi

Hållbarhet 
(affärskod)
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Hållbarhet  
som drivkraft

De globala hållbarhetsutmaningarna är stora, med klimatför-
ändringar, minskade resurser och ökad ojämlikhet, men vi är 
övertygade om att med arkitektur kan vi bidra till förändring, 
varje dag. För oss är hållbarhet en drivkraft för kreativitet, 
innovation, ökad delaktighet och bättre arkitektur. 

hälsa och socialt välbefinnande. Däremot 
kan vi inte göra det på bekostnad av jordens 
resurser, natur och klimat, utan förutsätt
ningen är att vi håller oss inom planetens 
gränser. Ekonomin är möjliggöraren för att 
skapa en positiv och hållbar utveckling. 

Vi har möjlighet att driva hållbarhets
frågorna framåt varje dag, men för att kunna 
göra riktig skillnad och nå långt så är våra 
kunders och andra samarbetspartners enga
gemang en viktig förutsättning. Eftersom 
alla projekt är unika så börjar vi alltid med 
en hållbarhetsanalys utifrån sju prioriterade 
områden. Vår modell för hållbar arkitektur 
utgår ifrån de globala målen, samhällets 
utmaningar, lagar och normer, våra egna 
åtaganden och våra intressenters priorite
ringar. Genom att i ett tidigt skede skapa en 
gemensam målbild och väga investeringar 
mot långsiktiga sociala och ekologiska 

G LOBALA UTMAN I NGAR  
SÄTTE R R I KTN I NG E N
FNs Klimatavtal, de 17 Globala Hållbarhets
målen och vårt åtagande enligt Global 
Compact sätter en tydlig riktning och 
utgångspunkt för såväl våra satsningar 
som uppdrag. Några av målen är särskilt 
relevanta för våra uppdrag. De bildar 
sex tydliga fokusområden, som utgör 
hörnstenarna i våra satsningar.

E N HÅLLBAR AFFÄR
Hållbarhet är idag en utgångspunkt för 
många företags strategiska satsningar 
och det som driver innovationer och nya 
affärsmodeller framåt. 

Vår hållbarhetspolicy förtydligar hur vi 
definierar hållbarhet. För oss handlar hållbar 
arkitektur om att skapa byggnader och sam
hällen med människor i fokus, som bidrar till 

I N NOVATION OCH 
E NG AG E MANG

HÅLLBAR A , 
JÄM LIK A S TÄD E R 
FÖR ALL A

HÅLLBAR E N E RG I 
OCH M INSK AD 
K L IMATPÅVE R K AN

HÅLLBAR KON -
SU MTION OCH 
PROD U K TION

E KOLOG ISK A 
VÄR D E N OCH  
KLIMAT ANPASSNING

Whites prioriterade 
Globala mål bildar fem 
tydliga fokusområden.
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värden och vinster uppnår vi inte bara ett 
hållbart projekt utan en hållbar affär. För vår 
kund, för oss, för samhället och för planeten. 

I NTR E SS E NTE R
Genom att förstå våra intressenter kan vi 
som företag utvecklas, prioritera och ta 
ansvar inom vår påverkanssfär. Våra intres
senter är brukare, fastighetsägare, konsulter, 
entreprenörer, kommuner, organisationer, 
akademi, media och våra medarbetare.  

För att verifiera att vi gör rätt satsningar 
utför vi vartannat år en varumärkesunder
sökning och i alla uppdrag görs alltid en 
kundenkät. Våra medarbetares behov och 
värderingar fångas upp vid bland annat 
utvecklingssamtal och medarbetarenkäter. 
Se sid 13.

2017 gjordes en enkät bland utvalda 
intressenter för att identifiera vilka 

hållbarhetsfrågor de tycker är 
viktigast att vi prioriterar i 

vår verksamhet respektive 
i våra uppdrag. Enkäten 
ger en indikation på viktiga 
utvecklingsområden, men 
kommer att fördjupas. Flera 

av dessa områden är redan prioriterade för 
oss. Under 2018 kommer vi däremot att 
öka fokus på att tydliggöra hur ekonomiska 
satsningar kan stärka sociala och ekolo
giska värden. 

Vad är viktigast att prioritera för Whites 
verksamhet? 
• Utveckla hållbar arkitektur
• Visa ekonomisk nytta av hållbarhet
• Erbjuda specialister inom miljö & energi
• Motverka diskriminering; värna mångfald 

och jämställdhet

Vad är viktigast att prioritera i uppdragen? 
• Energieffektiva byggnader
• Hälsa och välbefinnande
• Effektivt utnyttjande av mark och plats
• Ekonomiskt långsiktiga och hållbara 

lösningar

Sociala medier gör att det idag går snabbt 
att nå våra intressenter med nyheter och 
att få snabb feedback på det vi gör. Vi har 
sett en markant ökning av trafiken i sociala 
medier de senaste åren och 2017 var antalet 
sidvisningar på våra hemsidor 1 082 420. 

MÄNSK LIG A  
R ÄT T IG H ETE R

Princip 1 
Företagen ombeds att stödja 
och respektera skydd för de 
internationella mänskliga rät
tigheterna inom den sfär som de 
kan påverka; och

Princip 2  
försäkra sig om att deras eget 
företag inte är delaktiga i brott 
mot mänskliga rättigheter

 
AR B ETSVILLKOR

Princip 3  
Företagen ombeds att upprätt
hålla föreningsfrihet och erkänna 
rätten till kollektiva förhandlingar; 
och

Princip 4  
avskaffa av alla former av 
tvångsarbete;

Princip 5   
avskaffa barnarbete; och

Princip 6   
inte diskriminera vid anställning 
och yrkesutövning.

 
M IL JÖ

Princip 7  
Företag ombeds att stödja 
förebyggande åtgärder för att 
motverka miljöproblem;

Princip 8   
ta initiativ för att främja större 
miljömässigt ansvarstagande; 
och

Princip 9  
uppmuntra utveckling och 
spridning av miljövänlig teknik.

 
ANT IKOR RU P TION

Princip 10  
Företag bör motarbeta alla former 
av korruption, inklusive utpress
ning och bestickning.

FN Global Compacts tio principer

MATERIAL, 
FARLIGA ÄMNEN 

& AVFALL

LÅNGSIKTIG 
EKONOMI

HÅLLBAR 
ARKITEKTUR

HÄLSA & 
VÄLBEFINNANDEEKOSYSTEM 

& VATTEN

ENERGI & 
KLIMAT

KLIMAT-
ANPASSNING

JÄMLIKA VILLKOR
& DELAKTIGHET

White Arkitekter© 

MODELL FÖR

Whites modell för Hållbar 
arkitektur är indelad i sju 
områden, som alltid ska 
analyseras och värderas i 
våra uppdrag.

White är anslutna till FN 
Global Compact och har 
åtagit sig att följa dessa tio 
principer.

WH ITE 2017
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Det börjar  
med oss

Whites medarbetare är företagets viktigaste tillgång. Deras 
kunskap och engagemang är avgörande för vår framgång. 
White ska vara en attraktiv arbetsplats för alla, oavsett kön, 
utbildning, erfarenhet eller bakgrund. Här ska finnas möjlig-
het att utvecklas både professionellt och personligt. När våra 
med arbetare utvecklas gör även företaget det.

WH ITE 2017

MÅNGA ÄR STAR KAR E ÄN E N
White är medarbetarägt. Av våra 900 
medarbetare är ca 650 delägare. Alla är 
aktiva i vår vardag och bidrar dagligen till att 
driva företaget framåt. Det delade ägandet 
skapar ett engagemang och ett ansvars
tagande som ända sedan starten 1951 har 
varit avgörande för att utveckla företaget till 
vad det är idag. Många är starkare än en.

VÄXA PÅ WH ITE
Enligt vår Medarbetarpolicy ska vi attrahera 
och utveckla de bästa medarbetarna i 
branschen. Varje medarbetare ska utifrån 
sin förmåga ha möjlighet att utvecklas på 
bästa sätt i sitt arbete och personlighet.

Årligen genomför chef och medarbetare 
ett utvecklingssamtal med uppföljnings
samtal däremellan. Behov av utbildningar, 
personlig utveckling eller förändrad 
arbetsmiljö sammanställs på respektive 
kontor för åtgärd. Vartannat år genomförs 
en företagsövergripande medarbetar
enkät, som ligger till grund för att utveckla 
verksamheten när det gäller såväl ledarskap, 
arbetsklimat, jämställdhet, värderingar som 
vår affär. Utifrån enkäten upprättar HR 
handlingsplaner och förbättringsåtgärder 

för respektive kontor, med rapportering 
och uppföljning vid kontorschefsmöten, i 
företagsledning och styrelse. 

Resultatet av 2017 års medarbetarenkät 
visar på motiverade medarbetare och hela 
88 procent angav att de är stolta över att 
arbeta på White (benchmark för svenska 
företag är 79%). Däremot blev det ett sämre 
resultat för balans mellan arbete och fritid 
(61% mot benchmark 74%) och det är en 
fråga vi behöver arbeta vidare med. Enkäten 
ligger till grund för att ständigt utveckla verk
samheten, när det gäller såväl arbetsmiljö 
och jämställdhet som vår affär.  

Under 2017 införde vi ett mentorpro
gram för att stärka kunskapsutbytet mellan 
yngre och mer erfarna medarbetare. Målet 
är att 5% av medarbetarna ska ha gått 
programmet till 2019. Under 2017 var det 
1,5% som genomförde det.

Den personliga utvecklingen och hälsan 
är viktig och genom Whites personalstif
telse kan alla medarbetare få bidrag till 
allt från träning, friskvård och personlig 
utveckling, till språk och konstkurser. 

Vi följer branschens kollektivavtal genom 
STD, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingen
jörer och Unionen.

I samband med studie
resorna 2017 anordnades 

en fototävling på instagram: 
White Detail Hunt.  

Här visas några av de fler 
än 1 600 bidragen.

På whitedagarna i 
Göteborg samlades med
arbetare från hela landet.

WH ITE 2017
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Lotta Sundell,  

återvändare sedan 2016

Arkitekt

Det bästa med White är de 

höga ambitionerna, det stora 

engagemanget i människan 

och miljön, men även den breda 

kunskap som finns i företaget. 

På White i Halmstad får jag 

dessutom det bästa av båda 

världar – det lilla familjära 

kontoret här i Halmstad och det 

stora White med alla möjlig

heter! Mitt bästa minne 2017 

är när vi vann tävlingen om 

Hallands konstmuseum.

Åsa Haremst, 

på White sedan 1984

Inredningsarkitekt och Partner

Jag tycker att White har en 

fantastisk historia samtidigt 

som vi är framtidsorienterade. 

White består av människor med 

olika bakgrund och kompetens 

vilket ger oss ett unikt kapital – 

som vi dessutom är bra på att 

komponera samman! Att vi är 

medarbetarägda skapar en platt 

organisation och en vikänsla. 

Jag började på White 1984 och 

det finns många, många anled

ningar till att jag arbetar här!

Arya Azadrad, 

på White sedan 2016

Byggnadsingenjör

Jag gillar att de mjuka värdena 

får utrymme på White. Hur 

man i projekten lyfter aspekter 

bortom effektivitet och pris, 

men även hur man som företag 

utvecklar och tar hand om sina 

medarbetare genom friskvårds

satsningar eller studiebidrag. 

Att vi är medarbetarägda 

gör att vi tillsammans driver 

företaget framåt men också att 

man månar om varandra, som 

kollegor och medmänniskor!

Vad är styrkan med White?

Ulla Antonsson, 

på White sedan 1979

Arkitekt och Partner

White är ett företag som har 

ambitioner utöver det vanliga. 

Vi satsar på såväl forskning 

& utveckling som på våra 

med arbetare. Att det är ett 

medarbetarägt företag innebär 

inte bara en affärsmässig 

investering utan visar att man 

är lojal och tror på Whites 

vision och värdegrund. Det 

bästa med 2017 var nyinvig

ningen av Chalmers arkitektur 

där jag varit student, profes

sor och nu ansvarig arkitekt 

för ombyggnationen. Det var 

speciellt!

Lisa Wistrand, 

på White sedan 2013

Kulturgeograf 

Det bästa med att arbeta på 

White är att vara delaktig 

i samhällsbyggandet, där 

den sociala aspekten är min 

hjärtefråga. För att skapa en 

stad för alla behöver vi som 

stadsbyggare utmana normer 

och ibland lyfta fram perspektiv 

som inte vanligtvis får ta plats. 

Att se invånarnas olika behov i 

vardagen, det är en viktig fråga 

för mig!

Hans Forsmark, 

på White sedan 1994

Arkitekt och Partner

För mig är White en plattform 

för att driva egna projekt, fast 

tillsammans med andra. Det 

ger en frihet. Att vi är med

arbetarägda ställer krav på 

Whites ambitioner och roll 

som företag. Det är en balans 

mellan affärsmässighet och 

hjärta som driver och utvecklar 

både White som företag och 

mig som person framåt. Därför 

har jag stannat i 24 år.

Ingmar Rahm, 

på White sedan 2012

Kalkylator

För mig har det handlat om att 

förstå kundens affär utifrån 

projektets ekonomi, men för 

arkitekten handlar det också 

om att skapa ett värde. Det blir 

kreativt och ifrågasättande. 

För mig var det en helt ny värld. 

Vilket engagemang White som 

företag har och vilka häftiga 

projekt jag som kalkylator får 

inblick i. Det är kul med mitt 

jobb!

Sarah Dahman Meyersson, 

på White sedan 2012

Sustainable Engineering 

Designer 

Jag bodde i Paris när jag hörde 

om White – ett bra arkitekt

kontor med stimulerande miljö. 

Jag skickade mitt CV, fick jobbet 

och flyttade till Stockholm! Sats

ningen på forskning & utveckling 

och arbetet med jämställdhet 

är värda alla de utmaningar jag 

stött på under vägen. På White 

kan man göra saker man tror på 

och det är jag tacksam för!



MÅNG FALD ÄR E N STYR KA
Tidskriften Dezeen genomförde hösten 
2017 en undersökning som visade att bland 
100 arkitektföretag runt om i världen var det 
bara tre företag (samtliga skandinaviska) 
som har en företagsledning med fler kvinnor 
än män. White är ett av dessa.

Vi ska självklart ha en jämställd arbets
plats som är fri från all form av diskrimi
nering. Vår Plan för lika rättigheter och 
möjligheter (Jämställdhetsplan) utformas 
i enlighet med gällande lagstiftning samt 
utifrån vår medarbetarpolicy. Medarbeta

renkäten visar att 86% av våra medarbetare 
tycker att White är en jämställd arbetsplats 
(benchmark är 79%).

Vi vill också ha medarbetare med olika 
bakgrund. Idag har ungefär en fjärdedel 
av våra medarbetare växt upp utanför 
Skandinavien. Vi är övertygade om att vi 
behöver många olika kompetenser och att 
samarbete mellan olika discipliner skapar 
mervärde och bättre projekt. Hos oss 
arbetar arkitekter och byggnadsingenjörer 
tillsammans med bland annat miljöspecialis
ter, beteendevetare och ekonomer.

KÖN S FÖR D E LN I NG

Medarbetare totalt Styrelse (SE) Företagsledning Partners

5446

Kvinnor Män

55 50 4845 50 52

WH ITE VS. B E NCH MAR K

White Benchmark för svenska företag

100%

50%

0%
Känner du att du utvecklas 

på ditt arbete?
Känner du dig motiverad  

i ditt arbete?
Har du balans mellan ditt 

arbete och fritid?

75% 82% 61%
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Nyfikenhet och 
innovation

För att vara attraktiva och framgångsrika behöver vi vara 
nyfikna, utmana och ständigt utveckla vår kompetens och 
vårt sätt att arbeta. Satsningar på forskning och utveckling i 
olika former är viktiga för oss. 2017 motsvarade de 35 miljoner 
kronor. Vi är övertygade om att det bidrar till bättre arkitektur, 
en positiv samhällsutveckling och att arbetet blir roligare. 

White Research Lab (WRL) är vår FoU
organisation. För oss är det självklart att 
vara med och kunskapsutveckla en bransch 
som påverkar alla människors vardag och 
hela samhällets utveckling. Genom WRL 
ges alla medarbetare dels möjlighet att 
utveckla och dela med sig av sin kompetens 
genom nätverkande, dels utveckla spets
kunskap i praktiknära forskning.

Vår externa forskningsstiftelse ARQ 
bidrar till arkitekturforskning i samarbete 
med andra aktörer, som akademi och 
näringsliv. Vi stödjer också sex doktorander 
och har flera professorer och lärare på 
Chalmers, Lunds Universitet och KTH. 
Dessa bidrar till att etablera långsiktiga 
samarbeten inom akademin för att ytterli
gare stärka vår praktik.

PRAKTI KNÄRA FOR S KN I NG
Under 2017 lanserade WRL ett nytt 
forskningsprogram med tre fokusteman 
fram till 2019: 

Equitable architecture. Arkitektur kan 
bidra till att skapa jämlika miljöer för alla. 
Det handlar om att förstå individens behov 
och omsätta den i praktik, men också att 
utveckla nya processer, metoder och design.

Resource efficiency. För att samhäl
lets utveckling ska hållas inom planetens 

gränser, behöver stadsplanering och 
arkitektur skapas utifrån ett resurseffektivt 
perspektiv.

Informed design. Projekten blir allt mer 
komplexa och en kreativ designprocess 
behöver informeras av både digitala och 
analoga metoder och verktyg för kunskaps
överföring.  

Under 2017 har vi genomfört ca 30 olika 
interna forskningsprojekt kopplade till våra 
uppdrag. Variationen är hög, med teman 
som digital design, dagsljus, träbyggande, 
jämlika platser, urban grönska och återbruk. 
På Almedalsveckan lyfte vi fram normkreativ 
visualisering vid ett välbesökt forsknings
baserat seminarium.  Under året medverkade 
vi i fyra forskningspublikationer som spänner 
från gröna tak och artrika urbana ängsmarker, 
över dagsljusets betydelse, till vårdens arki
tektur. Vi har också stärkt utvecklingsarbetet 
inom cirkulär ekonomi och deltar nu i tre olika 
forskningssamarbeten.

D IG ITALI S E R I NG E N S 
MÖJ LIG H ETE R
Digitalisering får allt större inflytande på 
arkitekturprocessen. Den bidrar till nya 
plattformar för kommunikation, samarbete och 
gemensamt lärande och påverkar hur offent
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liga och privata rum används. Digitala design
modeller kan också kopplas till simuleringar av 
konstruktion, dagsljus, energi och vind.

För att skapa en kreativ designprocess 
kan programmeringen görs till en naturlig 
del av processen, så kallad computational 
design. Det ger arkitekten möjlighet att 
skapa projektanpassade digitala verktyg 
och kreativa möjligheter för gestaltning. Det 
är en informerad designprocess. 

Ett exempel är den krökta fasaden 
till Humanistiska Teatern i Uppsala som 
med hjälp av computational design 
kunde stansas i ett mönster översatt från 
konstnären Ann Lislegaards grafiska verk.

NÄTVE R KAN D E
Nätverkandet är en viktig del av Whites 
kultur. Vi har 15 interna nätverk inom 
olika kompetensområden. De är öppna 
plattformar där alla är välkomna att ta 
del och bidra, med kunskap, idéer och 
inspiration. En gång per år, på Whitedagen, 
samlas dessutom hela företaget för att 
umgås över kontorsgränserna, stärka vår 
kultur, inspireras av talare och ha roligt. 

En viktig del i både den personliga och 

professionella utvecklingen är våra årliga 
studieresor. 2017 års tema var ’Detaljer och 
byggteknik’. 678 av våra 900 medarbetare 
besökte Schweiz, Österrike, Nederländerna, 
London, Venedig och Hamburg. Resorna är 
viktiga för att inte bara inspireras av annan 
arkitektur och kultur, utan också för att få 
möjlighet att göra det tillsammans med med 
kollegor över kontorsgränser. 

E NGAG E MANG
Det är viktigt för oss att dela vår kunskap. 
Det driver inte bara utvecklingen framåt 
utan kan också bidra till nya och kanske 
oväntade samarbeten. Vi deltar i debatten, 
organiserar seminarier, deltar i konferenser 
både lokalt och globalt, och vi vill arbeta 
brett för att nå människor både i och utanför 
vår egen bransch. Under året har vi haft 
ministerbesök och flera medarbetare har 
engagerats som sakkunniga åt myndigheter. 

Vi är engagerade i många bransch
organisationer så som svenska och norska 
Green Building Council, Sustainable 
Innovation, tankesmedjan Global utmaning, 
Fossilfritt Sverige IQ Samhällsbyggnad, 
Bygginnovationen, Arkus med mera.

Programmering användes 
vid gestaltningen av den 
60 meter långa soffan för 
Forumtorget i Uppsala, 
vilket har medgett design
förändringar i mycket sena 
skeden.

WH ITE 2017
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Människan i allt

Kärnan i de globala målen är att minska ojämlikheter i 
samhället. Städer ska vara jämlika, trygga och inkluderande. 
Hur de utformas är avgörande för människors hälsa och 
livskvalitet. Med arkitektur kan vi göra skillnad. Genom att 
utgå från människors olika behov kan vi uppnå vårt syfte: 
Skapa rum som får människor att växa.

JÄMSTÄLLDA PLATSER OCH RUM
Globalt sett är flickor och kvinnor särskilt 
drabbade av ojämnt fördelade resurser, 
förtryck och social exkludering. Att 
prioritera dem i stadsutveckling är därför 
avgörande för att städer ska bli inklude
rande och hållbara.

Vårt projekt ”Flickrum” bygger helt på att 
skapa plats för flickor för att göra stadens 
miljöer mer jämlika. Projektet fick fortsatt 
stor uppmärksamhet under 2017, både i 
Sverige och internationellt och presente
rades vid bl a World Urban Forum. Arkitek
terna bakom projektet fick dessutom pris 
vid Arkitekturgalan för sitt arbete med att 
främja jämställda miljöer i staden. White 
har under 2017 dessutom, inom ramen för 
tanke smedjan Global utmaning, initierat 
projektet #UrbanGirlsMovement. 

Inkluderande, jämställda miljöer behöver 
också finnas inomhus. Men hur kan en 
sådan plats se ut? I Malmö har White 
tillsammans med Tjejer i förening arbetat 
ihop med ungdomar för att utforma den 
nya ungdomsavdelning KRUT på Stads
biblioteket. Utifrån ledorden Jämställdhet, 
Kreativitet och Flexibilitet har ungdomarna 
fått utveckla sina idéer om vad den nya 

mötesplatsen ska vara. Utmaningarna var 
många, för vad betyder det egentligen att 
ett rum är jämställt? Resultatet blev bland 
annat att idén om en mörk grotta i ett hörn 
inte kändes så bra. Där skulle tjejer ändå 
inte vilja vara.

BOSTAD FÖR ALLA
Det är en mänsklig rättighet att ha 
någonstans att bo, men bristen på bostäder 
är akut. 700 000 bostäder ska byggas 
inom tio år. Bostäderna blir allt dyrare och 
riskerar att skapa ökade socioekonomiska 
klyftor och ökad segregation. Det ställer 
krav på att utveckla nya boendeformer. Vi 
märker ett ökat intresse för nya typer av 
kollektivboende, för olika målgrupper. Det 
finns många olika drivkrafter för att bo ihop: 
det är billigare, roligare, man lär känna nya 
människor, slipper vara ensam, känner 
trygghet. Det uppdaterade kollektivboendet 
kan inte bara innebära högre livskvalitet, 
utan det bidrar även till minskad miljö
påverkan genom bättre utnyttjande av 
gemensamma resurser. 

Vårt förslag Drömbostaden blev 
uppmärksammat vid Bostadsutställningen 
Vallastaden i Linköping. Det är en bostad 

I Hjältarnas Hus, Norrlands 
Universitetssjukhus i Umeå 

kan familjen och det sjuka 
barnet träffas och umgås 

nästan som vanligt. Här 
står det friska i centrum!
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på 55 m² som lämpar sig särskilt väl för 
”varannanveckas” familjer. Den kan omvand
las från ett rum och kök till fem rum, genom 
flyttbara väggar och smart förvaring. 

Allt fler människor bor i städer och år 
2050 beräknas 70 procent av världens 
befolkning att bo i urbana områden. Vi har 
även en åldrande befolkning. Enligt WHO 
kommer antalet invånare över 60 år globalt 
vara 22% år 2050, jämfört med 12% år 2015. 
Behovet av bostäder för äldre kommer att 
öka drastiskt de kommande åren, vilket vi 
redan märker av. Vår marknadssatsning på 
äldreboende skapar intresse även internatio
nellt. Dagens seniorer värde sätter ett rikt liv 
fyllt med upplevelser, aktiviteter och socialt 
umgänge, men mer parten av Sveriges årsrika 
befolkning bor idag i ett eget boende som 
de har haft under lång tid. Det behövs nya 
typer av boende, som förenar det enskilda, 
med det sociala och där det finns service, 
trygghet och närhet till kommunikationer. Ett 
boende som har kvaliteter så att man kan bo 
där resten av sitt liv. 

KU LTU R I NJ ICE RA STAD E N
Kultur gör städer både mer innovativa och inte
grerade och bör därför vara kärnan i utveck
lingen av framtidens städer. Vi är övertygade 
om att genom att kulturinjicera städer eller 
stadsdelar så bidrar vi till mer jämlika miljöer. 
2017 publicerade vi därför ett kulturmanifest: 

”Sex steg för kultur tätare städer”. 

1. Injicera staden med kultur!
2. Våga släppa nyckeln!
3. Pröva med prototyper!
4. Låt konsten leva!
5. Omfamna mångfalden!
6. Inför kulturytefaktor!

Idag planeras städer utifrån grönytefaktor 
och parkeringsnorm. Vi sticker ut hakan 
och föreslår att kommunerna inför en 
kulturytefaktor!

Syftet med det nya allaktivitetshuset 
Agora i Skäggetorp i Linköping är att vara ett 
nav i stadsdelen och att bygga broar mellan 
stadsdelen och andra delar av staden. 
Huset ska vara en plats för kultur, gemen
skap och ge möjligheter för en meningsfull 
fritid, med café, scen, ateljé, musikstudio 
och ett bibliotek som utgör husets hjärta. 

Till den här mötesplatsen är alla välkomna, 
oavsett ålder, precis som de är!

Med vinsten i tävlingen om tillbyggnaden 
av Hallands Konstmuseum kommer White 
att få möjlighet att bidra till ett nytt inklude
rande nav i Halmstad. Ett konstmuseum kan 
nå ut brett och vara en attraktiv mötesplats. 
Whites vision är att skapa ett hus som är 
inbjudande; en publik byggnad som invol
verar människorna, staden och landskapet 
runt om, där utemiljöerna är minst lika 
viktiga som rummen. 

Visionen för det nya GoDown Arts 
Centre i Nairobi är att bli ett vibrerande 
kulturcenter och ett vardagsrum för stadens 
invånare. Det ska vara en hemvist för 
konstnärer och andra kreatörer, en scen för 
det fria ordet och en mötesplats som stärker 
medborgarna i stadsdelen och attraherar 
människor från övriga delar av staden. 
GoDown ska vara för alla. 

AR KITE KTU R FÅR  
OSS ATT MÅ B RA
Medvetenheten om arkitekturens betydelse 
för vår hälsa och välbefinnade ökar och har 
särskilt stort fokus internationellt. Dagsljus 
och luftkvalitet påverkar hur effektiva vi är 
på jobbet eller hur lätt det är att lära i skolan. 
Tillgång till grönska gör oss lugnare och 
att barn ska kunna leka och röra på sig är 
viktigt för folkhälsan på lång sikt. 

Ett kvitto på att vi har skapat miljöer 
som får folk att växa och må bra är Faerder 
Videregående skola i Tönsberg, Norge. 
Den invigdes 2015, men nu börjar man se 
resultat i form av höjda betyg, engagerade 
elever och stolthet över skolan.

I ett av våra kontorsprojektet Gårda 
Vesta i Göteborg fokuserar man inte bara 
på inomhusmiljön, utan med stöd av den 
nya certifieringen WELL driver man på att 
miljöerna ska stimulera till en hållbar livsstil. 

Den fysiska miljön kan också ha en 
avgörande betydelse för patienter inom den 
psykiatriska vården. I Aabenraa Psykia
triska Sjukhus i Danmark har målet varit 
att arkitekturen ska främja och stimulera 
behandlingen. Natur, dagsljus och varierade 
rumsliga sekvenser spelar en betydande 
roll i tillfrisknandet och bidrar till positiva 
resultat med t ex minskade behov av bältes
läggning och medicinering. 

Den nya ungdoms
avdelningen KRUT på 
Malmö Stadsbibliotek 

har designats av 
ungdomarna själva 

utifrån ledorden: 
Jämställdhet, Kreativitet 

och Flexibilitet.

Med kulturen som kraft 
kommer tillbyggnaden av 
Halmstad konstmuseum 
att kunna bli en attraktiv 

mötesplats för alla.  
Vinst i tävlingen.

GoDown Arts Centre i 
Nairobi kommer att bli 
ett kulturellt nav, som 

attraherar kreatörer från 
såväl staden som hela 

landet. En demokratisk 
mötesplats, hemvist för 

det fria ordet.
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I Drottning Silvias Barnsjukhus i 
Göteborg är det barnens perspektiv som 
står i fokus, både när det gäller skala, 
färgsättning, möbler och placering av 
olika funktioner. Men när ett barn blir sjukt 
drabbas oftast en hel familj. Hjältarnas 
hus vid Norrlands universitetssjukhus 
är ett tillfälligt hem för familjer med barn 
som har drabbats av långvarig sjukdom. 
Hjältarnas hus är nästan som hemma. Här 
ska man kunna leka med kompisar eller ha 
fredagsmys med familjen. I huset ska det 
friska stå i fokus.

Hälsa och välbefinnande handlar också 
om att skapa förutsättningar för människor 
att röra på sig i utemiljön. Den prisbelönta 
nya planen för Södra Skanstull i Stockholm 
inkluderar 750 nya bostäder, kontor, hotell, 
kultur och sportaktiviteter. Utmärkande 
för förslaget är att man på en gammal 
järnvägsbana har skapat en ny diagonal 
gång och cykelboulevard. Förslaget 
har blivit prisbelönt för att det genom att 
planera utifrån människors olika behov 
möjliggör ett område som stimulerar till en 
hållbar livsstil. 

D IG ITALI S E R I NG E N D R IVE R 
VÅRA B ETE E N D E N
Alla talar om det; digitaliseringen pågår för 
fullt i samhället och det går snabbt. Nya 
digitala verktyg påverkar våra beteenden, 
vilket i sin tur påverkar de miljöer och städer 
vi skapar. Leveranser till dörren, mobila 
förskolor, sjukvård via mobilen och smarta 
kylskåp är redan verklighet. Självkörande 
fordon, sensorstyrda ytor och psykolog
robotar är snart här. 

Utvecklingen påverkar hur framtidens 
bostad, kontor och sjukhus utformas och 
hur våra städer planeras. Nya hållbara 
förhållningssätt påverkar vårt sätt att leva 
och ny teknik kan också underlätta för att 
leva hållbart. Men finns det plats för det 
mänskliga i den tekniska utvecklingen? 

Oavsett hur fördelaktig eller ofördelaktig 
en teknisk revolution är ur ett socialt och 
miljöperspektiv så påverkar den markna
dens förutsättningar. Därför är det viktigt 
att värderingsstyrda företag tar ledarrollen 
i en föränderlig värld. Vi tar den digitala 
revolutionen på allvar och vi gör det med 
människor i fokus.

Aabenraa Psykiatriska 
Sjukhus vann 2017 Design & 
Health International Academy 
Awards 2017 i kategorin 
’Mental Health Project’.

Allaktivitetshuset Agora 
i Skäggetorp, Linköping, 
kommer att bli en plats för 
kultur och fritid, som förenar 
olika stadsdelar och där alla 
ska känna sig hemma.

Den nya planen för Södra 
Skanstull, Stockholm, 
vann 2017 både World 
Architecture Forums 
specialpris i kategorin ’Ageing 
and health’ och Sveriges 
Arkitekters Planpris.
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Planera för 
blått och grönt

Människan är beroende av ekosystemen. Att öka den 
ekologiska och biologiska mångfalden är oerhört viktigt för 
att stärka samhällets och planetens motståndskraft. I takt 
med att städerna förtätas, blir det ännu viktigare att planera 
för både gröna och blåa stråk. Ekosystemtjänster bidrar till 
människors välbefinnande.

Årstafältet, Stockholm: 
180 lägenheter av 

trästomme, med gårdar 
som förstärker den 

ekologiska mångfalden 
genom olika teman som 
vatten, skog, underjord 

och blommor. Vinst i 
markanvisningstävling.

Four Rivers, Quebec, 
Kanada: En urban 

stadspark som kopplar 
ihop staden med vattnet 

och naturen. 2a pris i 
internationell tävling. 

Broparken, Linköping: 
Ett lysande exempel 

där klimatanpassning, 
grönska, ekologisk 

mångfald och sociala 
värden samspelar och 

sätter karaktären för 
hela området. Tartubron 

i design av White och 
konstnären Johan Kauppi.

Parker och grönområden bidrar till mötes
platser och värdefull rekreation, men de 
renar också luft och vatten, reglerar tempe
ratur, tar upp nederbörd och dämpar buller. 
Dessutom bidrar de starkt till att mildra 
konsekvenser av förändrat klimat, genom att 
kunna fördröja och infiltrera regn vid skyfall 
eller förhöjda vattennivåer. Ekosystemtjäns
ter bidrar alltså inte bara till de uppenbara 
ekologiska värdena, utan även till såväl 
sociala som ekonomiska vinster.   

White har under flera år, inom ramen 
för forskningsprojektet C/O City, utvecklat 
metoder och konkreta lösningar för hur man 
kan integrera urbana ekosystemtjänster i 
planprocessen och i projekt.

Vid planeringen av den nya stadsdelen 
Vallastaden i Linköping, fick den befintliga 
bäcken spela en central roll. Vattnets nivå 
kan skilja upp till en meter över dygnet och 
bäckens viktiga funktion som dagvatten
ledning bibehölls. Genom att addera 
bryggor och bänkar, samt tillföra inhemska 
växter kunde Broparken inte bara öka den 
ekologiska mångfalden utan dessutom 

bli ett gemensamt och grönskande 
vardagsrum.

Årstafältet i Stockholm kommer att 
bebyggas kraftigt de kommande åren, på 
bekostnad av befintliga grönytor. För att 
kompensera för detta kommer vårt kvarter 
med 180 lägenheter i trä att utformas med 
naturen som utgångspunkt. Gårdarna foku
serar på en viss biotop, med olika teman: livet 
vid vattnet, livet i skogen, livet i underjorden, 
naturen och människan, livet bland blommor. 
Ett varierat växtval, holkar, insektshotell och 
fjärilsrestauranger medverkar till biologisk 
mångfald, stärker ekosystemen och skapar 
en unik karaktär för området.

Gröna korridorer är också viktiga för 
att knyta ihop staden med omgivande 
landskap. I Quebec, Kanada, blev White 
belönade med andra pris för förslaget att 
utveckla en stadspark för att knyta ihop 
stadens fyra floder. Baserat på tankarna 
med Allemansrätten, kan parken göra det 
möjligt för invånarna att närma sig vattnet 
och naturen – och naturen att närma sig 
och berika staden. 
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Climate action!

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. 
För att klara det globala klimatmålet och hålla vår utveckling 
inom vad planeten tål, krävs att vi går mot klimatneutralitet. 
Därför har White formulerat ett övergripande mål att till 2019 
ha påbörjat eller genomfört 30 koldioxidneutrala projekt. Det 
här är en utmaning inte bara för oss utan för hela branschen. 
Men vi vill visa vägen!

För att uppnå målet har vi tre strategier: 
att minska energibehovet och ställa om till 
förny elsebar energi, att minska klimatpåver
kan av energi och material, och att minska 
uttag av ändliga råvaror. 

Som arkitekter kan vi göra skillnad redan 
i skisstadiet. Byggnadens form, orientering, 
konstruktion och fasadutformning inverkar 
på energibehovet och materialen har stor 
klimatpåverkan. I en studie från IVL Svenska 
Miljöinstitutet har påvisats att materialens 
klimatpåverkan kan vara lika stor, eller större, 
än påverkan från byggnadens drift under 
50 år. 

Whites offensiv har skapat intresse hos 
våra kunder. Under 2017 har vi, baserat på 
norska ZEB, formulerat vår definition:

”Koldioxidutsläppen från tillverkning 
av material och energianvändningen 
i byggnaden balanseras under 50 år 
med förnyelsebar energi på platsen.”

Vi har också konkretiserat en metodik för 
gestaltning och beräkningar, ett exempel 
på "informed design". Metodiken innebär 
att genom form och materialval minska 
energibehovet, öka andelen material med 
förnyelsebar eller återvunnen råvara och 
föreslå teknik för förnyelsebar energi. 

Många länder, organisationer och företag 
har idag långsiktiga mål som strävar mot 
fossilfrihet och klimatneutralitet. World Green 
Building Council har satt upp målet att till 
år 2050 ska alla nya byggnader vara klimat
neutrala med avseende på energi. White är 
drivande i Sweden Green Building Councils 
arbete för att ta fram en certifiering för ”Advan
cing Net Zero”, och inom ramen för Fossilfritt 
Sverige ställer vi oss bakom Färdplanen för en 
klimatneutral byggbransch till år 2045.

Målsättningen för White vara att under 
2017 påbörja fem koldioxidneutrala projekt 
och det har vi uppnått. Ekoladan i Linköping 
(konferenscenter med logi) kommer att bli 
ett av Sveriges första klimatpositiva projekt. 
Andra projekt med målsättning att bli 
koldioxidneutrala är naturum Oset i Örebro 
(passivhus) och Climate Innovation District i 
Leeds (320 bostäder i trä). 

TRÄ
Eftersom materialen står för en stor andel av 
klimatpåverkan i byggnader idag märks ett 
ökat fokus på detta. Att bygga i trä gör det 
enklare för att lyckas med koldioxidneutrala 
byggnader och vår satsning på träbyggande 
de senaste åren börjar ge resultat. Idag byggs 
cirka tio procent av flerbostads husen i Sverige 
i trä, men det skulle kunna vara många fler. 

Skellefteå kulturhus vann 
Civic & Community 

kategorin i Architectural  
Review/MIPIM Awards 2018.
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Av Whites husprojekt har cirka 15 
procent trästomme, vilket är en ökning från 
tidigare år. Bostäder står för den största 
andelen, men trä ökar även för andra typer 
av byggnader. 

Vårt mest uppmärksammade projekt är 
det 19 våningar höga Skellefteå kulturhus 
och hotell. Det kommer att bestå av en 
förstärkt trästomme med en transparent 
glasfasad och projektet kommer att sätta en 
ny standard för träbyggande. 

Ett annat projekt som tar träbyggandet 
till en ny nivå är Årstafältet som kommer 
att bestå av 180 lägenheter och i Skövde 
uppförs just nu Frostaliden med 52 lägen
heter som är första etappen av en trästads
del med totalt 1 200 bostäder.

Träarkitektur är också väldigt attraktivt 
internationellt. Ett av de största trähus
områdena i Storbritannien är Climate 
Innovation District, som också kommer bli 
ett av de största klimatneutrala områdena. 
Här designar vi just nu ca 40 radhus, men 
området kommer att bestå av 516 bostäder 
när det är helt utbyggt 2022.

Förslaget att utforma de nya Campus
byggnaderna vid Universitet i Stuttgart i trä 
gav oss vinst i tävlingen. I samarbete med 
tyska samarbetspartner och spetskompe
tens vid Universitet kommer vi nu att arbeta 
vidare med vårt största internationella 
träprojekt hittills.

CI R KU LÄRA MATE R IAL
Byggbranschens kommande stora utmaning 
är att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. 
Globalt överkonsumerar vi jordens resurser 
och den årliga konsumtionen av råvaror 
överstigs redan efter ett halvår. Om alla skulle 
konsumera som vi gör i Sverige så skulle vi 
behöva 4,2 jordklot. Synsättet bör vara att 
det inte finns något som heter avfall utan att 
allt är en råvara som kan förädlas, återbrukas, 
återvinnas och bidra till nya produkter. 

Därför är detta en av Whites satsningar 
framöver. Vi deltar just nu i tre olika externa 
forskningsprojekt; om Återvinning av 
byggnadsmaterial, om Återanvändning av 
interiöra byggmaterial och Affärsmodeller 
för cirkulära möbelflöden. 

I våra inredningsprojekt har den cirkulära 
ekonomin redan fått genomslag och ett av 
de främsta exemplen är Telias nya kontor i 
Luleå. 86 procent av inredningen är åter
använda möbler som har restaurerats eller 
transformerats till nya produkter. Projektet 
blev ca 20 procent billigare än om det hade 
varit nyinköpta möbler.

Vid ombyggnaden av Chalmers sam
hällsbyggnad lades stor vikt vid att bevara 
så mycket material som möjligt och flera av 
ursprungsmaterialen kunde uppgraderas 
och få nytt liv.

”Ekoladan” (Lindeborgs Eco 
Retreat), Nyköping, kommer 

att bli ett av Whites första 
klimatpositiva projekt.

Chalmers Samhällsbyggnad, 
Göteborg, har genomgått en 

omfattande renovering men en 
del material har kunnat bevaras.

Trästomme var ett 
vinnande koncept i den 

internationella tävlingen för 
nya campusbyggnader vid 
Universitetet Feuerbach i 

Stuttgart, Tyskland.

Climate Innovation District 
i Leeds kommer att bli ett 
av Storbritanniens största 

koldioxidneutrala områden. 
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Vara förebild

Verklig förändring börjar med dig själv. Genom att vara 
förebild och visa att vi tar hållbarhet på allvar, kan vi 
inspirera våra medarbetare och omvärld till en mer hållbar 
livsstil. Trenden är positiv och de senaste tre åren har Whites 
koldioxid utsläpp minskat med 62 procent per årsarbetare. 

Vår målsättning är att minska CO2utsläp
pen för energi, resor, inköp och avfall med i 
genomsnitt 30% till 2019 jämfört med 2014. 

Varje år följer vi upp miljö och klimat
påverkan från vår verksamhet. Vi har inga 
direkta utsläpp av växthusgaser, men 
följer upp våra indirekta utsläpp. Vi mäter 
energi till våra kontor, resor med flyg, bil 
och tåg, inköp av kontorsvaror, papper, 
livsmedel, datorer och telefoni samt avfall 
från kontoren. Under 2017 var de totala 
utsläppen 1 162 ton CO2 ekv vilket är i nivå 
med 2016. Det motsvarar 1 539 kg CO2 
ekv/årsarbetare. Sedan 2014 har klimatut
släppen minskat med 62% per årsarbetare 
eller 45% totalt i White.

Vår resepolicy är tydlig; vi åker tåg i 
första hand! 2017 genomfördes 94% av 
våra tjänsteresor inom Sverige och från 
Sverige till Danmark resp Norge med 
tåg. Sammanlagt åkte vi motsvarande 42 
varv runt jorden med tåg! Det går inte att 
undvika flyg för längre distanser och även 
om andelen flygresor är liten så står de för 
den största klimatpåverkan. Tjänsteresorna 
bidrog 2017 till totalt 452 ton CO2,ekv, 
vilket motsvarar 26% av de totala koldioxid
utsläppen. 

För att minska miljö och klimatpåverkan 
har vi under flera år gjort medvetna val. Vi 
har grön el på alla kontor, målet är att enbart 
äta vegetariskt (2017 var 90% av matinkö
pen vegetariska) och omställning till mer 
energieffektiv utrustning sker kontinuerligt.  

Alla våra resor klimatkompenseras till 
Kariba Forest Foundation i Zimbabwe.

För att stimulera våra medarbetare till 
en mer hållbar livsstil görs olika initiativ på 
kontoren. Det finns t ex lånecyklar, elcyklar 
och kollektivtrafikkort och medarbetarna 
utmanar varandra i cykelutmaningar. Göte
borgskontoret belönades av kommunen för 
bästa cykelidé 2017. 

U PPFÖLJ N I NG AV U PPD RAG
Varje år följer vi upp vilka hållbarhetsmål våra 
uppdrag har, med avseende på energi, certi
fieringssystem, träbyggnad och vilka aspekter 
som har varit mest betydande i projektet. Vi 
ser en tydlig trend att byggnaderna blir mer 
energieffektiva, vilket är i linje med skärpta 
byggregler som går mot nära nollenergihus. 
Träbyggandet har också gått upp och står för 
15% av våra husuppdrag (12% 2016). 

Enligt en rapport från Sweden Green 
Building Council har miljöcertifieringarna 
av byggnader ökat kraftigt det senaste 
året. Omkring 700 byggnader certifierades 
i Sverige under 2017. I slutet av 2017 har 
41% av Whites pågående husprojekt målet 
att utföras enligt något certifieringssystem 
(36% 2016). Vanligast är Miljöbyggnad, följt 
av Breeam och Leed, men även Svanen har 
ökat under det senaste året. I Storbritannien 
och Norge är det Breeam som dominerar. Vi 
förväntar oss att andra certifieringssystem 
som WELL, CityLab och Living Building 
Challenge kommer att öka under 2018.
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Satsningar 
ger resultat

Hubben i Uppsala Science 
Park är ett nytt kunskapsnav 
med 12 500 kvm kontor, 
laboratorier, restaurang och 
konferens. Entréplanet blir en 
ny naturlig träffpunkt för alla 
i parken, där man möts och 
delar kunskap. Hubben är 
certifierad Leed Platinum.

Bølgen bad och sportcenter 
är en ny mötesplats i Drøbak, 
Norge. Byggnaden är 
certifierad BREEAM Very 
Good.

Leadership Center i Nairobi 
kommer att bli Afrikas första 
LEEDcertifierade projekt, 
nivå guld. Byggnaden 
var nominerad i Africa 
Architecture Awards 2017. 
Invigning 2019.

2017 var ett händelserikt år då flera stora projekt färdigställ-
des och vi vann viktiga tävlingar både i Sverige och interna-
tionellt. Vi gjorde stora satsningar inom digitaliseringens 
område och fortsätter utveckla det interdisciplinära kontoret 
för att säkra arkitekturens betydelse och strategiska roll i 
utvecklingen av den hållbara staden. 

Resultatet blev bättre än förväntat tack vare 
större uppdragsvolym, fler medarbetare och 
bättre genomförda affärer. Interna satsningar 
har genomförts under året främst på tävlingar, 
nya lokaler, digitalisering och avsättningar 
till forsknings och personalstiftelserna. 
Rörelseresultatet för koncernen uppgår före 
och efter stiftelseavsättningar till 54,9 mkr 
respektive 38,9 mkr. Detta motsvarar en 
rörelsemarginal om 6 % respektive 4 %. Kon
cernens soliditet var 33,8 % och likviditeten 
var god med en kassalikviditet på 168 %.

Koncernen är totalt 916 anställda och 
anställde 156 nya medarbetare under året. 
Hälften av medarbetarna är anställda efter 
2013. Detta ger en möjlighet till förnyelse 
och förändring men också behov av 
planering för generationsväxling och stort 
fokus på introduktion i Whites kultur och 
värderingar.

Ägargruppen fick 103 nya aktieägare 
under året. Efterfrågan på aktier är fort
farande hög och därför genomfördes en 
nyemission med 10 000 aktier. Totalt aktie
innehav är nu 230 000 aktier. Under året 
köpte 260 personer totalt 28 920 aktier. 

Lönsamheten för verksamheten i 
Danmark har tyvärr under en lång tid varit 
en stor utmaning, vilket medförde att vi 
under hösten 2017 har startat en kontrol
lerad avveckling av det danska bolaget. Vi 
kommer att slutföra pågående uppdrag och 
ta med oss alla de fina projekt som kontoret 
gjort under årens lopp.

Under året färdigställdes viktiga projekt 

som Nya Karolinska Solna (NKS), Täby 
kommunhus, Carlanderska sjukhuset och 
Chalmers arkitektur samtidigt som flera av 
våra projekt och medarbetare belönades 
med prestigefyllda priser. Stadsutveck
lingsprojektet om en hållbar förtätning i 

”Södra Skanstull” fick planpriset av Sveriges 
Arkitekters jury och projektet uppmärk
sammades också med att premieras med 
WAFX pris. I Berlin blev ytterligare två av 
våra projekt shortlistade: barnsjukhuset på 
Östra sjukhuset i kategorin ”Future Healt
hcare” och Skellefteå kulturhus i kategorin 

”Future Culture”. Skellefteå kulturhus har 
dessutom presenterats vid ett flertal inter
nationella konferenser exempelvis i Sydney. 

I Los Angeles vann Täby kommunhus 
International Design Awards i kategorin 

”Municipality”, i London på EHDA vann NKS 
första pris i kategorin ”Best Future Health
care Design” och i Wien vann Aabenraa 
första pris på Design & Health Interna
tional Academy Awards. Andra projekt 
som uppmärksammats stort under året är 
fortsatt Kiruna stadsflytt som varit tema 
vid såväl föreläsningar i London som Paris 
och Yellowknife samt Panzi sjukhuset som 
nominerades till Africa Architecture Award. 
Inredningsprojektet för Telia i Luleå har upp
märksammats för sitt innovativa återbruks
tänk och nominerats till WIN Awards.

Vi satsade 32 miljoner på tävlingar. 
Bland vinsterna märks bland annat två trä
byggnadsprojekt: nytt resecentrum i Växjö 
och nya bostäder på Årstafältet. 
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Från resultaträkningen, tkr 2017 2016 2015 2014 2013      
 

Rörelsens intäkter 964 010 892 156 824 278 759 466 764 670 

Rörelseresultat 38 909 60 280 42 605 64 354 43 261 

Resultat efter finasiella poster 40 003 60 307 47 020 63 693 42 893 

Skatt på årets resultat 8 075 13 583  11 147  15 922  10 715 

Årets resultat 31 928 46 724 35 873 47 771 32 178 

Minoritetens andel av årets resultat 8 272  83  65 35 

Årets resultat 31 936 46 452 35 790 47 706 32 213 

     
Från balansräkningen, tkr     

     

Immateriella anläggningstillgångar 29 141 666 2 094 3 219 

Materiella anläggningstillgångar 5 473 9 558 20 901 30 500 35 522 

Finansiella anläggningstillgångar 728 985 1 190 2 394 2 567 

Kortfristiga fordringar 402 295 303 560 271 188 284 688 245 083 

Kassa och bank, 

inklusive korta placeringar 36 586 57 076 40 400 37 927 13 841 

Summa tillgångar 445 111 371 320 334 345 357 603 300 232 

    

Eget kapital 151 010 158 779 141 670 143 426 119 529 

Minoritetens andel av eget kapital 6 979 6 987 6 715 6 632 6 568 

Avsättningar 25 154 23 957 19 973 20 819 20 959 

Kortfristiga skulder 261 968 181 597 165 987 186 726 153 176 

Summa eget kapital och skulder 445 111 371 320 334 345 357 603 300 232 

 

      

Nyckeltal
     

Avkastning på eget kapital (%) 20,6 31,0 25,1 36,3 27,4 

Vinstmarginal (%) 4,1 6,8 5,7 8,4 5,6 

Intäkt per anställd (tkr) 1 322 1 308 1 304 1 303 1 373 

Soliditet (%) 33,9 42,8 42,4 40,1 39,8 

Medeltal anställda (årsarbetare) 729 682 632 583 557 

     

Definitioner

Avkastning på eget kapital (%):   Årets resultat efter min. andel i procent av genomsnittligt eget kapital exkl min. andel. 
Vinstmarginal (%):   Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.
Soliditet (%):   Eget kapital exkl min. andel i procent av totala tillgångar.
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