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Arkitektur som 
skapar värden

För oss handlar arkitektur om att skapa långsiktiga värden. 
Byggnader för olika funktioner, miljöer där människor mår 
bra, parker där naturen får ta plats och skönhet som stärker 
identiteten. Med arkitekturen som verktyg bidrar vi till hållbara 
samhällen och en planet i balans. Vår strategi är att ständigt våga 
utforska, utmana och beröra med sinnlig arkitektur. 

Formgivningen av den byggda miljön  
utgör ramen och rummet där det mänskliga 
livet sker. Ibland blir det extra tydligt. 
2018 var året då Whites största uppdrag 
någonsin invigdes: Universitetssjuk huset 
Nya Karolinska i Solna. Projektet har 
formats av ett starkt fokus på hållbarhet 
med människan i centrum. Över hundra 
medarbetare med olika kompetenser  
har medverkat i projektet under mer än 
femton år. Resultatet är en plats för vård 
och läkande som påverkar tusentals 
människor varje dag.

2018 innebar en viss avmattning på 
marknaden, främst i huvudstadsregionen. 
Vårt resultat blev lägre än de senaste 
starka åren, men vi bibehöll en hög nivå 
på satsningar inom FoU, digitalisering 
och tävlingar.

Forskning och utveckling är avgörande 
för att ligga i framkant och skapa spetsen 
som gör oss framgångsrika. Vi tror på 
praktiknära forskning som utvecklas i 
projekten. Flera uppdrag har börjat som 
en idé, som fått växa till ett konkret projekt 
med stöd av White Research Lab. 

Men utveckling kräver också att våga 
utmana invanda mönster med nya per
spektiv. Klimatfrågan har på allvar tagit 
fart i debatten. Våra satsningar på kol
dioxidneutralt byggande börjar ge resultat 
och vi gläds åt branschens gemensamma 

färdplan för klimatneutral byggsektor till 
2045. Ett viktigt steg är att få fart på den 
cirkulära ekonomin. Genom att ta vara  
på det befintliga kan vi skapa något nytt,  
oavsett om det är ett inredningskoncept 
eller en varsam stadsutveckling. 

Vår starka ställning inom hållbar 
arkitektur och stadsbyggnad är avgörande 
för vår internationella framgång. Vi har 
expanderat våra studios i Oslo och 
London, men vi driver också prestigefyllda 
uppdrag i bland annat Kenya, DR Kongo, 
Kanada, Tyskland och på Grönland.

2019 ser ut att bli ett ekonomiskt 
ovisst år, men hållbarhetsfrågorna 
kommer med säkerhet vara i fortsatt 
fokus. Det blir oerhört viktigt att stå 
upp för kvalitet, hållbarhet och det vi 
tror på även om omvärlden förändras 
och konjunkturen skulle vika. Vi kommer 
att fortsätta arbeta mot en mer hållbar 
framtid med utgångspunkt i Agenda 
2030 och Global Compacts principer.

Vi hoppas att denna rapport skapar 
nyfikenhet och inspirerar dig till nya 
utmaningar!

Alexandra Hagen, VD

Anna Graaf, Hållbarhetschef
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Omvärlden 
utmanar

FR ÅN ORD T ILL HAND LING

Klimatförändringarna är en ödesfråga 
och de kommande åren är avgörande 
för att hejda utvecklingen från full
skalig katastrof. Svenska Greta 
Thun berg har gett röst och ansikte 
åt ungdomar världen över som 
fått nog av prat och insisterar på 
handling. Enorma insatser krävs för 
att Agenda 2030 och Paris avtalet 
ska kunna nås. Fastighets värderare 
pekar nu ut klimat för ändring arna 
som en stor ekonomisk risk. Det 
kommer att få konsekvenser för var 
och hur vi bygger framöver. 2018 tog 
den svenska bygg och fastighets
branschen ett första steg mot 
för ändring, genom att enas om en 
Färd plan för fossil fri bygg sektor till år 
2045. Men åtgärder krävs redan nu.  

Omvärldens utveckling formar spelreglerna – och ändrar 
dem utan förvarning. Samhällsförändringar, miljöpåverkan 
och nya innovationer driver oss att ständigt utveckla vår 
verksamhet i takt med nya omständigheter. Det kräver 
lyhördhet, insikt och mod att förändra. Det kan vara tuffa 
utmaningar, men det skapar också många nya möjligheter.

DEN NYA CIRKULÄRA EKONOMIN

Den cirkulära ekonomin måste bli den 
nya ekonomin om vi ska begränsa 
klimat förändringarna och spara på 
jordens resurser. Att använda befint
liga resurser bättre och samarbeta 
över branscher ger stora affärs
möjligheter. Delnings eller hyrtjänster 
utvecklas snabbt, det finns stor 
potential i samutnyttjande av lokaler 
och de finns stora mängder åter
vinningsbart avfall som är en outnytt
jad resurs. Byggnader kan ses som 
material bibliotek, fyllda av värde fulla 
råvaror. Både projekteringsoch 
bygg metoder kommer att påverkas, 
men det skapar också möjlighet till 
nya tjänster. 

SVAL ARE MARK NAD

Arkitektbranschen har många goda 
år bakom sig, med 2017 som abso
luta topp, men nu svalnar tillväxten i 
Sverige. Det är en återgång till mer 
normala nivåer. Osäkerheten på 
marknaden gör att bostadsbyggan
det minskar trots att 243 av Sveriges 
290 kommuner har underskott på 
bostäder. Nedgången i bostads
byggandet vägs däremot upp av 
ökade investeringar i infrastruktur, 
lokaler och stadsutvecklingsprojekt. 
Samtidigt märks en ökad konkur
rens genom att fler aktörer erbjuder 
arkitektoch designtjänster. 

VE RK LIG HETE N ÄR D IG ITAL

Digitaliseringens utveckling påverkar 
på många olika sätt. Ökad näthandel 
och autonoma mobilitetslösningar 
kommer att förändra stadsbilden. 
Nya digitala designverktyg möjliggör 
mer komplexa konstruktioner och 
bättre hållbarhetslösningar. Digitala 
verktyg kan även öka möjligheten att 
involvera medborgare i planeringen. 
Det finns oändlig mängd data som 
kan användas för planering, men den 
personliga integriteten kan hotas 
när data samlas in. Utvecklingen är 
snabb, oförutsägbar och ohejdbar. 
Det viktigaste är att snabbt kunna 
ställa om. 

SAMHÄLLE I  FÖR ÄND RING

Klyftorna ökar både inom och 
mellan länder, såväl politiskt som 
ekonomiskt och socialt. Svindlande 
ekonomisk ojämlikhet och skarp 
polarisering hotar den globala 
ekonomin, de öppna gränserna och 
slutligen även demokratin. Städer 
spås få en allt större stor roll för att 
stärka de mänskliga rättigheterna, 
men också att ta täten i klimatarbetet. 
Allt fler människor kommer att bo 
i städer. Det ger chans till smart 
samutnyttjande, men också stora 
utmaningar. Fler invånare kräver 
mer resurser, bostäder, energi, 
matförsörjning och vattentillgång, 
men utvecklingen måste ske inom 
gränserna för vad planeten tål.

E N BYGG NAD T ILL L ÅNS

Whites vinnande förslag i Archasms 
idétävling för en tillfällig paviljong i 
Kenyas nationalpark Amboseli, har 
en avskalad design som är ”tillfällig” 
i dubbel bemärkelse. Paviljongen 
består av tre cirkulära packade 
jordväggar, med jord från platsen. 
Efterhand kommer paviljongen att 
erodera av sol och vind och då förs 
jorden tillbaka till naturen igen.

Projekt: Amboseli National Park, Kenya
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E N AV D E S TÖRS TA

White är idag ett av Europas största 
arkitekturföretag med 13 kontor i Sverige, 
Danmark, Norge och Storbritannien. Vi 
arbetar med såväl privata som offentliga 
kunder och uppdragen innefattar allt 
från bostäder, kontor, sjukhus och skolor 
till stadsplanering, landskap, inredning, 
projektledning och hållbarhet. På den 
skandinaviska marknaden har vi en relativt 
jämn fördelning mellan olika marknads
områden. Under 2018 har vi intensifierat 
vår internationella verksamhet och haft 
uppdrag i 14 länder; från Kanada i norr till 
Kenya i söder. 

VI ÄG E R OSS SJÄLVA 

Det som gör oss unika är att vi äger oss 
själva. Vi ser oss som ett stort, modernt 
kollektiv. Av våra 842 medarbetare är 650 
aktieägare, varav 125 är partner. Med
arbetarägandet gör att vi har möjlighet att 
driva vår verksamhet med ett långsiktigt 

perspektiv, utan kortsiktiga vinstkrav. Vi 
bestämmer själva vilka satsningar vi gör 
och vinsten återinvesteras i företaget eller 
går tillbaka till ägarna. 

S T YRK AN I  AT T VAR A OLIK A

Arkitektur handlar om funktion, form och 
gestaltning, men det handlar idag också 
om att skapa hållbara samhällen och 
bidra till en bättre, mer hållbar, värld. 

För att klara dagens samhällsutma
ningar, är vi övertygade om att vi behöver 
vara många olika. Därför har vi sedan 
många år byggt upp vårt kollektiv med 
flera olika kompetenser och erfarenheter. 
Arkitekter och ingenjörer arbetar ihop 
med bland annat socialantropologer, 
miljöspecialister, projektledare, ljus
designers, energiexperter, ekonomer och 
produktutvecklare. Vi ser detta som en 
stark konkurrensfördel men också som 
en förutsättning för att vi ska bibehålla vår 
starka position på marknaden. 

Starka, oberoende 
och olika

”Vi skapar 
arkitektur som 

engagerar, 
bidrar till en 

hållbar livsstil 
och sätter 

människan i 
centrum.

WHITE S V IS ION

Ett starkt samhällsengagemang och omsorg om människan 
har präglat vår företagskultur ända sedan White grundades 
i Göteborg 1951. Genom att vi äger oss själva kan vi satsa 
långsiktigt på det vi verkligen tror på. Vi är ett starkt kollektiv 
med många olika kompetenser som tillsammans bidrar till att 
skapa arkitektur som berör och rum som får människor att växa. 

Katsan, Whites Stockholmskontor.
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S TARK A VÄRD E RING AR

Ända sedan White startade har företaget 
präglats av ett starkt samhällsengage
mang och ett socialt ansvarstagande. 
Ansvar, respekt och en etisk, demokratisk 
grundsyn är kärnvärden för White och 
våra värderingar genomsyrar företaget på 
många sätt. 

Whites Affärskod för hållbart före
tagande, är vår vägledning för hur vi  
som medarbetare och företag tar ansvar, 
agerar och vilka förväntningar vi har på 
oss själva och våra samarbetspartner. 
Den utgår från vårt åtagande enligt FN 
Global Compact och dess tio principer 
om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
miljö och antikorruption, samt våra tre 
policyer: Medarbetarpolicy, Kvalitetspo
licy och Hållbarhetspolicy.

WHITEWORK

Alla våra rutiner och hjälpmedel för såväl 
vår verksamhet som uppdrag finns doku
menterat i vårt digitala verksamhetssys
tem, WhiteWork, som är certifierat enligt 
ISO 9001 och ISO 14001. 

”White ska vara utforskande, 
ansvarstagande, bidra till delaktighet 

och agera med respekt.
UR ÄGARDIREK TIVET

MÄNSK LIGA 
R ÄT TIGHETER ARBETSVILLKOR MIL JÖ ANTIKORRUP TION

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.

PRINCIP 3
Företagen ombeds att upp
rätthålla föreningsfrihet och 
erkänna rätten till kollektiva 
förhandlingar; och

PRINCIP 4
avskaffa alla former av tvångs
arbete;

PRINCIP 5
avskaffa barnarbete; och

PRINCIP 6
inte diskriminera vid anställning 
och yrkesutövning.

PRINCIP 7
Företagen 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

PRINCIP 10
Företag bör motarbeta alla 
former av korruption, inklusive 
utpressning och bestickning

FN GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPER

Whitedag 2018 i Folkets Hus, Stockholm
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Hållbarhet som 
kompass och 
drivkraft

MÅL HUR GÖR V I?

BEG R ÄNSA K LIMATFÖR ÄND RING ARNA
Skapa byggnader som är energieffektiva och öka 
användningen av förnybar energi. Bidra till att klimat
åtgärder och klimatanpassning införs i planeringen, 
samt öka förmågan till återhämtning.

Till 2019 har vi målet att skapa 30 koldioxidneutrala 
projekt. Vi satsar på klimatkalkyler, energieffektiva bygg
nader och att öka andelen solceller. Vi satsar på tjänster 
och kompetens för klimatanpassning och ekosystem
tjänster, samt utför energi och klimatberäkningar av 
såväl byggnader som stadsplanering. Läs mer på sid 26.
 I vår verksamhet ska vi minska klimatpåverkan med 
30 % till 2019 och vi har enbart förnyelsebar el. Läs mer 
på sid 56.

HÅLLBAR KONSUMTION
Bidra till ett effektivt nyttjande av naturresurser, minska 
utsläppen av farliga ämnen och avfall till luft, vatten och 
mark. Minska mängden avfall genom att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna material. 

Ökad satsning på cirkulär arkitektur. Vi ligger långt 
framme med kompetens om återbruk i inredningsprojekt 
och driver på utvecklingen inom design och arkitektur. 
Läs mer på sid 34.

HÅLLBAR A , JÄMLIK A SAMHÄLLE N
Skapa inkluderande och jämlika samhällen, med trygga 
miljöer, bostäder för alla och säkra, hållbara transporter. 
Skapa tillgång till grönområden och offentliga platser, 
i synnerhet för kvinnor, barn, äldre och funktions
nedsatta. Främja sociala och miljömässiga kopplingar 
mellan stadsdelar och landsbygd. Verka för en 
deltagandebaserad planering.

Vi utgår alltid från människans behov och utvecklar 
ständigt nya sätt att involvera människor i planeringen. Vi 
driver frågan kring normkreativ och mer jämlik planering. 
Vi utforskar nya typer av boende och implementerar eko
systemtjänster i stadsplaneringen. Vi erbjuder sociala 
konsekvensanalyser och strategiska utvecklingsplaner. 
Läs mer på sid 38.

E KOLOG ISK MÅNG FALD
Stärka ekosystemens och den biologiska mångfaldens 
värden i planeringen.

Alltid inventera befintliga värden och implementera 
ekosystemtjänster i planeringen. Tydliggöra nyttan och 
värden av ekosystemtjänster utifrån hälsa, klimat, miljö 
och sociala aspekter. Läs mer på sid 46.

HÄL SA OCH VÄLBE F INNAND E
Säkerställa hälsosamma liv, tillgång till vård och främja 
välbefinnande för alla åldrar.

Lång erfarenhet av vårdarkitektur och forskning kring 
arkitekturens betydelse för hälsan. Internationella projekt 
som stärker tillgång till vård. Utformning av miljöer som 
stimulerar till hälsa och välbefinnande. Läs mer på sid 50.

INNOVATION OCH E NG AG E MANG
Skapa partnerskap som utbyter kunskap, expertis, 
teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen 
för hållbar utveckling nås i alla länder.

White Research Lab driver forskning och utveckling, i 
samarbete med både akademi och näringsliv. Internatio
nella forskningssamarbeten, engagemang och projekt, 
t ex i Kenya och DR Kongo. Läs mer på sid 24 och 52.

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GLOBAL A MÅLEN FÖR WHITE

G LOBAL A UTMANING AR  

BLIR LOK AL A 

De globala utmaningarna är stora, med kli
matförändringar, minskade naturresurser 
och ökad ojämlikhet. Hållbarhet har länge 
varit en utgångspunkt för Whites arkitek
tur och affär och vi är övertygade om att vi 
kan bidra till ett bättre samhälle, varje dag.

FNs klimatavtal, Agenda 2030 och 
vårt åtagande enligt Global Compact 
är utgångspunkten för våra affärsmål, 
strategiska satsningar och prioriterade 
hållbarhetsfrågor.

HÅLLBARHET FÖR OSS

Hållbarhet är ett begrepp som kan tolkas 
på olika sätt beroende på vem man frågar. 
Utifrån Whites verksamhet och möjlighet 
att driva frågorna har vi definierat hållbar 
utveckling som: 

Målet är att skapa byggnader och 
samhällen med människor i fokus, som 
bidrar till hälsa och socialt välbefinnande. 
Förutsättningen är att vi håller oss inom 
planetens gränser och inte utvecklar sam
hället på bekostnad av jordens resurser, 
natur och klimat. Ekonomin är möjliggör

aren. För att skapa attraktiva miljöer som 
bevarar jordens resurser behöver samhäl
let göra medvetna val och rätt investeringar. 

Det är när sociala, ekologiska och eko
nomiska värden går hand i hand som man 
kan prata om hållbar utveckling. På riktigt.

G LOBAL A MÅLE N I  ALL A UPPD R AG

White arbetar med samhällsutveckling 
på många olika sätt och i olika skalor. 
Därför är de flesta av de Globala målen 
relevanta för oss i större eller mindre 
omfattning, direkt eller indirekt. Det 
beror på vilken typ av uppdrag vi har 
och på vilka marknader vi agerar. Åtta 
av målen är särskilt betydande eftersom 
vi har möjlighet att driva dem varje dag 
i våra uppdrag eller i verksamhetens 
satsningar.

E N HÅLLBAR AFFÄR

Eftersom alla uppdrag är unika är hållbar
hetsutmaningarna olika från projekt 
till projekt. Alla uppdrag ska utgå från 
en hållbarhetsanalys enligt vår modell 
för hållbar arkitektur. Analysen fångar 
upp de globala målen, projektspecifika 

”Vår arkitektur 
ska beröra 
och vi ser 

hållbarhet som 
en drivkraft för 

kreativiteten.
UR HÅLLBARHETSPOLICY

Det finns ingen annan utveckling än den som är hållbar. Därför 
är hållbarhet vår främsta drivkraft, både i vår arkitektur och vår 
affär. Hållbarheten skapar långsiktiga värden för våra kunder, för 
oss, för samhället och för planeten. 
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Hållbarhetsaspekter 
som våra kunder prioriterar 
i projekt

Energieffektivisering

God inomhusmiljö    
– luft, ljud, temperatur och fukt

Materialval utifrån    
hälso och miljöaspekter 

Dagsljus

Socialt välbefinnande

Hållbarhetsaspekter 
som våra kunder tycker 
är viktigast för White

Aktivt påverka branschen   
för en hållbar utveckling

Minska och redovisa egen klimatpåverkan

Ställa miljö och sociala krav   
på leverantörer/underkonsulter 

Erbjuda specialistkompetens inom miljö

Utvecklingsområden 
för White 
enligt våra kunder

Visa hur White tar socialt ansvar

Återbruk av byggmaterial i stor skala

Säkerställa kvalitet i handlingar 

Ökad hållbarhetskunskap hos arkitekter

Visa ekonomisk lönsamhet   
av hållbarhetsinvesteringar

KUNDENK ÄT HÅLLBARHET

förutsättningar, lagar, nationella eller 
lokala miljömål, kundkrav och vår egen 
ambitions nivå.

Vi kan – och vill – driva hållbarhetsfrå
gorna framåt varje dag, men för att kunna 
göra riktig skillnad är vi beroende av att 
arbeta tillsammans. Genom att i ett tidigt 
skede göra en analys ihop med kunden 
och andra intressenter, kan vi skapa en 
gemensam målbild och strategi för pro
jektet. Genom att väga investeringar mot 
långsiktiga sociala och ekologiska värden 
och vinster uppnår vi inte bara ett hållbart 
projekt utan en hållbar affär. För vår kund, 
för oss, för samhället och för planeten.

INTRE SSE NTE R

Genom att förstå vår omvärld kan vi som 
företag utvecklas, prioritera vad vi foku
serar på och ta ansvar inom vår påver
kanssfär. Våra intressenter är brukare, 
fastighetsägare, konsulter, entreprenörer, 
kommuner, organisationer, akademi, 
media samt våra medarbetare tillika ägare. 
Deras åsikter och vår förbättringspoten
tial fångas upp genom uppföljning av upp
drag, kundenkäter, utvecklingssamtal och 
medarbetarenkäter. Med sociala medier 

går det snabbt att nå våra intressenter 
och få snabb feedback på det vi gör. 

Under 2018 har vi genomfört en varu
märkesundersökning. Det som utmärker 
White positivt och uppskattas av våra 
kunder är vår erfarenhet, storlek, bredd av 
olika kompetenser för hela designproces
sen samt att vi har specialister inom olika 
områden, till exempel hållbarhet. 

Vi har även genomfört en hållbarhets
enkät bland våra största kunder. Syftet 
med den var att ge en indikation på vilka 
hållbarhetsfrågor kunderna tycker är 
viktigast och vilka utvecklingsområden vi 
bör satsa på.

MIL JÖ I  UPPD R AG E N

Verksamhetens största miljöpåverkan 
är den som våra uppdrag ger upphov 
till. Vi följer årligen upp energiprestanda, 
certifieringar och de mest betydande 
hållbarhetsfrågorna i uppdragen. 2018 
hade 55 % av projekten bättre energimål 
än byggnormen (BBR) och 44 % av upp
dragen utförs enligt någon certifiering. De 
vanligaste certifieringssystemen är Miljö
byggnad, följt av Svanen och därefter 
BREEAM och LEED. 

Ingen certifiering

Certifieringssystem

AND E L PROJE K T SOM FÖL JE R CE RTIF IE R INGSSYS TE M 2015 –2018

2015

47%

53%

2016

36%

64%

2017

41%

59%

2018

44%

56%

0%

100%

”I 65 % av 
uppdragen 

är socialt 
välbefinnande 
en prioriterad 

fråga.

Socialt välbefinnande  
(mötesplatser, aktivitet och trygghet) 

Attraktiv utomhusmiljö 

Dagsljus 

Materialval utifrån hälso  
och miljöaspekter 

Inomhusmiljö 

D E VANLIG A S TE HÅLLBARHETSFR ÅGORNA I  UPPD R AG E N 2018

Energieffektivisering

Hållbar livsstil

Involvering och dialog

Klimatpåverkan

Ekosystemtjänster

Återbruk/återvinning

De vanligaste certifieringarna är Miljö
byggnad (70 %), Svanen (13 %), Leed 
(6 %) och Breeam (5 %). Bland övriga 
nämns Well och Cequal.

Whites analysmodell  
för hållbar arkitektur.
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Tre strategier 
för framgång

ÖVE RG RIPAND E MÅL 

T ILL 2019

D E LMÅL  

UND E R 2018 RE SULTAT 2018 S TATUS

FORSK NING 

OCH 

UT VECK LING

Se sidan 24.

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

33 interna FoUprojekt 

23 med extern samfinansie
ring, inklusive ARQ.

Vår forskning är tillgänglig 
och sprids externt.

Öka spridning via seminarier, 
hemsida, konferenser.

14 internationella konfe
renser.

ME DARBETARE

Se sidan 20.

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 vidareutvecklat nya 
metoder för att dela kunskap 
internt. 

Utveckla Elearning och film. Elearning påbörjat.

Seminarier filmas och delas 
på internet.

MIL JÖ 

OCH K LIMAT

Se sidan 26 och 56.

Vi har medverkat till 30 
koldioxidneutrala projekt.

Ha påbörja minst 15 projekt 
från 2017. 

Utbildningar med fokus på 
koldioxidneutralitet.

Driva på svensk definition av 
koldioxidneutralitet.

2 färdigbyggda projekt och 
7 som projekteras.

Utbildningar genomförda 
internt.

Externa frukostseminarier.

Ledare arbetsgrupp för cer
tifiering NollCO2 (SGBC).

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

Klimatkompensation för alla 
koldioxidutsläpp.

Totalt 54 % lägre CO2e per 
årsarbetare jmf 2014.

Alla utsläpp klimatkompen
seras.

MARK NAD 

OCH E KONOMI

Se sidan 54.

Vi vinner 10 betydelsefulla 
tävlingar om året.

Vinst 10 tävlingar. Vinst i 12 tävlingar.

Nya affärsmodeller bidrar till  
5 % av vår omsättning.

Utveckla modeller för cirkulära 
materialflöden.

Utveckla minst en produkt av 
spillråvara. 

Flera projekt med återbruk. 

Påbörjat samarbete 
produktutveckling.

Forskning Would Wood.

Koncept Hållbara kontraktet.

UPPFÖLJNING AV AFFÄRSMÅL

Målet är uppnått.

Vi har inte nått ända fram.

Vårt mål är att vara det ledande skandinaviska arkitekturföretaget 
på den internationella marknaden. Våra satsningar utgår från tre 
strategier som ska leda oss och våra kunder till framgång. 

Vår nuvarande affärsplan sträcker sig 
från 2017 till 2019 och bygger på tre 
övergripande strategier med totalt 12 
mål. Uppföljning av några av dessa 
redovisas i tabellen. På följande sidor 
visas hur vi arbetar i såväl verksamhet 
som projekt för att uppnå målen och 
vilken förflyttning vi har gjort under det 
senaste året.

De tre strategierna är:

UTFORSK A

Vi tillämpar praktiknära forskning och ny 
kunskap i våra projekt. 

UTMANA

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

BERÖR A 
Vi berör genom att skapa sinnlig arkitektur 
som utgår från varje unikt sammanhang. 
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Etik, demokrati 
och riskhantering

ETIK OCH ANTIKORRUPTION

Affärskod för hållbart företagande, är vår 
vägledning för hur vi som medarbetare 
och företag tar ansvar, agerar och vilka 
förväntningar vi har på oss själva och våra 
samarbetspartner.

Våra medarbetare ska även följa Sam
hällsbyggnadssektorns etiska regler samt 
Sveriges arkitekters etiska regler. Grund
läggande för dessa är att vi motsätter oss 
all form av korruption, strävar efter konkur
rens på lika villkor, främjar socialt ansvar i 
värdekedjan och respekterar äganderätten. 

För att säkerställa att de aktörer vi sam
arbetar med agerar enligt våra värderingar 
har vi en Uppförandekod för kunder och 
leverantörer. Den bygger på riktlinjer och 
värderingar enligt Affärskoden. Vid teck
nande av avtal ska aktören intyga att man 
har förstått innebörden av den och åtar sig 
att följa kriterierna. Rutinen har introdu
cerats fullt ut under hösten 2018, och 
verktyg för uppföljning är under framta
gande. Tillsvidare sker uppföljning genom 
intervjuer med våra större leverantörer. 

Avsteg från Affärskoden kan rappor
teras till hållbarhetschef eller HRchef. 
Under det gångna året har vi inte identi
fierat några avsteg eller varit inblandade i 
någon form av korruption.

RISK VÄRD E RING

Företaget har genomfört en övergripande 
riskanalys som årligen ses över och följs 
upp av styrelsen. 

RISK ANALYS

RISK KONSE K VE NS RISK HANTE RING

K R ÄNK NING AV 
MÄNSK LIGA R ÄT TIGHETER
Vi ska inte orsaka, bidra eller kopplas till 

kränkningar av mänskliga rättigheter.

Skadat varumärke och förtroende
Minskad konkurrenskraft
Ekonomiska och rättsliga konsekvenser

Affärskod och etiska regler
Uppförandekod för kunder och leverantörer
Landriskanalys

RISK ER I 
LEVER ANTÖRSK EDJAN
Våra leverantörer och samarbetspartners 
ska inte, i sina led, orsaka eller bidra till 
kränkning av mänskliga rättigheter eller 
negativ miljöpåverkan.

Skadat varumärke och förtroende
Minskad konkurrenskraft
Ekonomiska och rättsliga konsekvenser

Anbuds, projekt och hållbarhetsanalys
Uppförandekod för kunder och leverantörer
Inköpsrutiner och leverantörsbedömning
Underkonsultbedömning

LIK ABEHANDLING
Alla i vår verksamhet och samarbetspartner 
ska behandlas lika och med respekt.

Skadat varumärke och förtroende
Minskad konkurrenskraft
Ekonomiska och rättsliga konsekvenser
Negativ hälsopåverkan

Affärskod
Uppförandekod för kunder och leverantörer
Medarbetarpolicy
Plan för lika rättigheter och möjligheter

KOMPETENSUT VECK LING
Att ha de bästa medarbetarna är avgörande 
för företagets utveckling. Förebyggande av 

fel och brister.

Skadat varumärke och förtroende
Minskad konkurrenskraft
Ekonomiska och rättsliga konsekvenser

White Research Lab
HR: Växa på White, White Academy och 
mentorprogram
Utvecklingssamtal och medarbetarenkät

STRE SS 
OCH SJUK FR ÅNVARO
Vi ska ha en arbetsmiljö som förebygger 
stress och sjukfrånvaro. Medarbetarna ska 

uppleva balans mellan arbete och fritid.

Skadat varumärke
Minskad konkurrenskraft 
Ekonomiska konsekvenser
Negativ hälsopåverkan

Företagshälsovård och friskvård
Personalstiftelse 
Ledarskapsutbildningar
Utvecklingssamtal och medarbetarenkät

K LIMAT- 
OCH MIL JÖPÅVERK AN
Vi ska aktivt arbeta med att förebygga 
negativ miljöpåverkan, både i vår 
verksamhet och i uppdrag.

Skadat varumärke och förtroende
Ekonomiska och rättsliga konsekvenser
Negativ miljöpåverkan

Reseoch inköpsrutiner
Leverantörsbedömning
Hållbarhetsanalys i uppdrag
White Academy 
White Research Lab
Specialistkompetens miljö

”White tar 
begränsade och 

kontrollerade 
ekonomiska och 
operativa risker. 

UR WHITE S R ISKPOLICY

De viktigaste riskaspekterna är för
knipp ade med våra medarbetare, den 
ekonomiska utvecklingen och uppdrags
genomförande. Därför utför vi kontinuer
liga uppföljningar av till exempel med
arbetarnas hälsa, ekonomiska nyckeltal 
och uppdragsresultat.

Riskvärdering av hållbarhetsaspekter 
och förebyggande av riskexponering 
redovisas i tabell sidan 19. 

Riskanalys för uppdrag genomförs 
i samband med anbud och kontrakt. 
Då görs en samlad bedömning av om 
uppdraget är i linje med våra affärsmål, 
affärskod, hållbarhetsmål och eko
nomiska villkor. För uppdrag utanför 
Sverige, Norge och Danmark utförs 
dessutom alltid en landriskanalys, 
utifrån aspekterna demokrati, mänskliga 
rättig heter, korruption samt affärsrisker 
associerade med det specifika landet. 
Analysen baseras på utvärderingar 
genomförda av Freedom House, EKN 
Exportkreditnämnden SE och Trans
parency International. 

Vår bedömning är att det är låg risk  
för att vår verksamhet bidrar till direkt 
negativ påverkan ur ett hållbarhets 
perspektiv. Störst möjlighet att före
bygga hållbarhetsrisker har vi genom 
våra uppdrag. Därför ska en analys  
alltid genomföras för att identifiera  
eventuella risker samt prioriterade  
hållbarhetsfrågor. Se modell  
sidan 14. 

Vi lever i en tid som ställer allt högre krav på både etik, demokrati 
och riskhantering. Våra främsta redskap är en stark affärskod som 
minimerar risker i den dagliga verksamheten och stabilt etablerade 
kärnvärden som ger oss möjlighet att påverka omvärlden.

Vattentorn i Varberg. 
Tävlingsvinst 2018.
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S TARK A T ILL SAMMANS

Det unika med White är att företaget ägs 
av medarbetarna. 77 % av alla medarbe
tare är delägare och det är möjligt att bli 
delägare från första anställningsåret. Vi 
är övertygade om att det delade ägandet 
bidrar till engagemang, ansvarstagande 
och att det är en viktig anledning till företa
gets mångåriga framgång. Genom att äga 
oss själva kan vi göra det vi själva tror på. 

MÅNG A OLIK A

Mångfald är en styrka och vi vill ha med
arbetare med såväl olika kompetens som 
etnisk bakgrund. För att skapa långsiktigt 
hållbar arkitektur tror vi på att arbeta i 
team med flera olika kompetenser, så som 
arkitekter och ingenjörer tillsammans med 
miljöspecialister, beteendevetare och eko
nomer. En fjärdedel av våra medarbetare 
kommer från länder utanför Skandinavien. 
Vi ska självklart vara en jämlik arbetsplats, 
som är fri från alla former av diskrimi
nering. Det befäster vi i vår Plan för lika 
rättigheter och möjligheter (Jämställd
hetsplan), som följer gällande lagstiftning. 
Vi samarbetar med Arbets förmedlingen 

Inflytande och 
arbetsglädje  
ger framgång

En attraktiv arbetsgivare är ofta framgångsrik. På White är med
arbetarnas kunskap, engagemang och arbetsglädje företagets 
viktigaste tillgång. Därför arbetar vi aktivt för att erbjuda både 
professionell och personlig utveckling. Det är en enkel ekvation: 
när individen trivs och mår bra gör företaget det också. 

”Vi ska sträva 
efter att attrahera 

och utveckla 
de bästa 

medarbetarna i 
branschen.  

UR WHITE S 
ME DARBETARPOLICY

för att stödja nyanlända till att få arbete, 
vilket också ger oss möjlighet att hitta nya 
talanger och medarbetare.

E N S TARK KULTUR

Det är viktigt att vi alla månar om och står 
bakom den kultur och de värderingar som 
White står för. För att bygga vår kultur har 
vi introduktionsdagar för alla nyanställda 
och en gång per år anordnas den viktiga 
Whitedagen. Då träffas alla medarbetare 
under ett dygn för att delta på årsstäm
man, föreläsningar, workshops och att ha 
roligt ihop. 

Varje år arrangerar vi även studieresor. 
2018 gick resorna till Schweiz, Österrike, 
Nederländerna, England, Italien, Portugal 
och Finland. Resorna är en viktig del i att 
inspireras och lära av annan arkitektur 
och kultur, men också ett tillfälle att dela 
erfarenhet av och lära känna kollegor från 
andra kontor.

AT T VÄ X A PÅ WHITE

Det är en trygghet för våra medarbetare 
med bra förmåner och inflytande över 
sin arbetssituation. Vi följer branschens 
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MEDARBETARE

Antal medarbetare: 842 
Företagsledning: 10 personer 
Styrelse: 11 personer

FÖRETAGSLEDNING ST YREL SE

% % %55 50 50

64

45
36

kvinnor män

kollektivavtal (STD, Sveriges Arkitekter, 
Sveriges Ingenjörer och Unionen) och har 
lokala fackrepresentanter på kontoren.

Varje år genomför alla chefer utveck
lingssamtal med sina medarbetare då 
personliga mål för utbildning och personlig 
utveckling formuleras och följs upp. Vart
annat år genomförs även en medarbetar
enkät, med fokus på jämlikhet, arbetsmiljö, 
utvecklingsmöjligheter, ledarskap och 
företagskultur. Den resulterar i handlings
planer för respektive kontor med återrap
portering till företagsledning och styrelse. 

Våra medarbetares hälsa är förstås 
oerhört viktig. Vi arbetar kontinuerligt med 
att motverka stress och medarbetarna ska 
känna balans mellan arbete och fritid. Arbe
tet ger resultat och sjukskrivningar relate
rade till stress har gått ner under 2018. 

Genom Whites personalstiftelse kan 
alla få bidrag för träning och vi erbjuder 
även företagshälsovård. Man kan också 
söka bidrag för personlig utveckling utanför 
arbetstid, som kurser eller andra aktiviteter.

WHITE ACAD E MY

Målet är att varje medarbetare ska 
ha möjlighet att, utifrån sin förmåga, 
utvecklas på bästa sätt. Inom White 
Academy har vi ett omfattande utbud 
av interna utbildningar. De består av 
såväl utbildningar i grupp av varierande 
längd eller ekurser. Flera utbildningar 
är obligatoriska beroende på vilken roll 
man har. Hållbarhetsskolan är en populär 
utbildning, men även fördjupningar inom 
t ex koldioxid neutrala byggnader eller 
träbyggnad är efterfrågade. 

För att stärka kunskapsutbytet mellan 
yngre och mer erfarna medarbetare har 
vi ett mentorprogram som sträcker sig 
över 18 månader. Målet är att 5 % av 
medarbetarna ska ha genomfört detta 
mellan 2017–2019. Under 2018 hade vi 
30 mentorer och adepter, vilket motsvarar 
1,5 % av medarbetarna.

Vi har även omfattande forsknings 
och utbildningsverksamhet via White 
Research Lab. Se sidan 24.

JÄMSTÄLLDHET 2018

”50 % av cheferna 
på ledningsnivå 

är kvinnor.
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WHITE RE SE ARCH L AB

Vi är övertygade om att satsningar på 
forskning och utveckling är nödvändigt för 
att ligga i framkant när det gäller hållbar 
arkitektur och samhällsbyggnad. White 
Research Lab är vår organisation för prak
tiknära forskning, omvärldsbevakning och 
kunskapsåterföring. Det kan handla om allt 
från att testa en idé i ett projekt till att ingå i 
stora europeiska forskningssamarbeten.

Utforskande i uppdragen stöds av 
interna medel genom White Research 
Lab, men vi avsätter även medel till vår 
externa forskningsstiftelse ARQ. Vi deltar 
i och leder även flera stora FoUprojekt 
med extern finansiering. Genom våra 6 
industridoktorander och kollegor som på 
deltid är professorer, lektorer och adjunk
ter etablerar vi långsiktiga samarbeten 
inom akademin. 

Under 2018 avsatte vi 35 miljoner 
kronor till forskning och utveckling, 
fördelat på White Research Lab (15 mkr), 
Stiftelsen för arkitekturforskning ARQ 
(4 mkr), Digital Design/BIM (4 mkr) och 
Personalstiftelsen (12 mkr). Utöver detta 
tillkommer satsningar för utbildningar 
inom White Academy.

FR ÅN ID É T ILL AFFÄR 

Målet med vår forskning är att sprida 
den och omsätta den till praktik. Vi har 

Nyfiken och 
utforskande kultur 

Whites utforskande kultur har en lång historia och är en viktig del 
i företagets framgång. Nyfikna medarbetare med frihet och lust 
att testa nya idéer är en styrka som driver hela företaget framåt. 
Under 2018 satsade vi därför 35 miljoner på att utveckla oss 
själva och utforska ihop med andra.

fördelen att direkt kunna fånga upp och 
tillämpa ny kunskap i våra uppdrag. På 
så sätt blir våra utvecklingssatsningar en 
viktig del av vår affär och en förutsättning 
för att vi ska kunna bidra med kvalitativ 
arkitektur som stödjer samhällets utma
ningar. På följande sidor vill vi visa hur 
våra satsningar bidrar till vår och samhäl
lets förflyttning.

AT T UT VECK L A VAR AND R A

Våra 15 interna kunskapsnätverk är en 
viktig del i kunskapsspridningen och den 
utforskande kulturen. Genom dem har vi 
möjlighet att utbyta erfarenheter och kun
skap mellan både medarbetare och vår 
omvärld. Vi ordnar såväl interna nätverks
dagar som externa seminarier för kunder 
och andra samarbetspartner.  

Under 2018 deltog vi även vid 14 
internationella konferenser där vi delade 
med oss av kompetens och forskning 
kring dagsljus, digital design, klimat
neutralt byggande, träbyggande och 
vårdarkitektur.

Vi publicerade även 3 forskningspubli
kationer och gav ut en uppmärksammad 
bok: Boken om White 1951–2018. Den 
beskriver inte bara Whites historia under 
nästan 70 år, utan är ett tidsdokument 
över samhällets utveckling, från folkhem
met till dagens byggande.

E N V IRTUE LL PAVIL JONG

I Norre Katts Park i Halmstad visade 
vi under sommaren 2018 upp det 
nya, kommande Hallands Konstmu
seum som en tredimensionell, virtuell 
modell i Augmented Reality. Pavil
jongen, återanvänd från föregående 
års utställning vid Tall Ships Race, är 
ett exempel på hur tillfällig arkitektur 
snabbt kan skapa nya mötesplatser 
för att föra en dialog om vår gemen
samma stadsmiljö. White Research 
Lab bidrog med medel för att testa 
AR och digitala verktyg i utställningen. 

Projekt: Utställning om Hallands 
konstmuseum, Norre Katts Park 
Kund: Halmstads kommun



WHITE RE SE ARCH L AB – BE-SMART

BESMART är ett europeiskt projekt som utvecklar en ny typ av byggnads
integrerade solceller (BIPV) med energipositiva glasrutor. De har hög 
arkitektonisk kvalitet och är betydligt billigare än de som nu finns på marknaden. 
Fördelen med BIPV är att de ersätter vanliga byggmaterial, bidrar till nära
nollenergibyggnader och ökar andelen förnyelsebar energi i byggnader. 

Finansiering Horizon2020. 
Projektet leds av Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique. 
Projektet pågår till 2022.
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KOLD IOXID NEUTR AL A  

BYGG NAD E R

Bygg och fastighetsbranschen står 
för 21 % av de inhemska utsläppen av 
växthusgaser (motsvarar 12,8 miljoner ton), 
orsakat av energi till byggnader, tillverk
ning av material och transporter*. Eftersom 
mycket byggmaterial importeras sker ytter
ligare utsläpp på 8,2 miljoner ton i andra 
länder. Planeringen av städer inverkar 
dessutom på hur människor kan leva sina 
liv, till exempel att det finns hållbara trans
porter, avfallshantering och ren energi.

Störst möjlighet till en omställning har 
vi genom våra projekt. Whites uppdrag 
ligger ofta tidigt i designkedjan, så vi har 
en viktig roll och stor möjlighet att driva 
på en förändring: från planering och 
design till att skapa förutsättningar för en 
hållbar livsstil.

Vårt mål om att göra 30 koldioxidneu
trala projekt till 2019 är en stor utmaning 
och det är en bit kvar till målet. Men det 
går framåt.

Syftet med målet är att inte bara 
minska klimatpåverkan av energi utan 
även av material. Vi har två projekt färdig
ställda och projekterar just nu sju. Dess
utom har vi flera uppdrag i tidiga skeden 

Klimatet kan 
inte vänta

FN:s klimatpanel slår fast att samhället omedelbart måste 
ändra kurs om jordens uppvärmning ska kunna hejdas. 
Planetens och mänsklighetens överlevnad kräver att vår 
konsumtion och förbrukning av jordens resurser minskar 
drastiskt. Det är en utmaning för oss alla, men vi har stora 
möjligheter att visa vägen genom konkret handling varje dag.

som kommer igång under det kommande 
året. Vi har byggt upp spetskompetens, 
utvecklat beräkningsverktyg samt genom
fört utbildningar och antalet uppdrag ökar 
i snabb takt. 

IN IT IAT IV FÖR K LIMATET

White var tidigt engagerade i Fossilfritt 
Sverige. Ett viktigt steg för branschen är 
den Färdplan för klimatneutral bygg
sektor till 2045, som White var med och 
tog fram under 2018. White har under 
året också varit drivande i Sweden 
Green Building Councils arbete med ett 
nytt certifieringssystem för byggnader, 

”Noll CO2”.

FE M S TEG FÖR AT T MINSK A 

K LIMATPÅVE RK AN: 

1. Planera för människors behov och en 
hållbar livsstil

2. Ta tillvara det befintliga 
3. Minska behovet av energi och material
4. Minska klimatpåverkan av material
5. Använd förnyelsebar energi.

* Boverket www.boverket.se

”Till 2019 ska 
vi ha gjort 30 

koldioxid
neutrala projekt.  

WHITE S AFFÄRSMÅL

Ekoladan är ett unikt projekt. En 
100årig lada har omvandlats till ett 
klimatpositivt och ekologiskt hotell 
och retreat, med eget jordbruk, 
grönsaksodlingar och biodling. Vid 
renoveringen användes trä från den 
egna skogen som fraktades dit med 
häst. Naturens egna resurser tas 

tillvara genom att ha naturlig ventila
tion, solenergi och ett biologiskt vat
tenreningssystem. Uppvärmning sker 
med träflis och via en pyrolys process 
produceras värme och biokol. Koldi
oxiden som träden absorberat lagras 
i kolet som läggs på odlingarna. 
Biokolet blir en kolsänka och bidrar 

FR ÅN L ADA T ILL K LIMATPOSIT IV T HOTE LL

på så sätt till en klimat positiv effekt. 
Runt Ekoladan blomstrar diversi
fierade trädgårdar med dammiljöer, 
slåtter ängar, insekts hotell och fjärils
restauranger.

Projekt: Ekoladan, Lindeborgs Eco 
Retreat, Nyköping
Kund: Carl och Julia Lindeborg
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”Varje trähus har 88 ton 
lägre koldioxidutsläpp jämfört 
med ett likadant i betong. 
CITU OM CLIMATE INNOVATION D IS TR ICT

K LIMATNEUTR ALT BOE ND E

Climate Innovation District är Stor
britanniens största trähusområde. 
Här ska de boende kunna leva utan 
negativ klimatpåverkan. White har 
hittills ritat 68 radhus, men hela 
området kommer i etapp 1 att bestå 
av 314 bostäder. Husen har passiv
husstandard, FTXsystem, gröna tak, 
återanvändning av regnvatten och 
solceller. Solcellerna ägs gemensamt 

VIS ION OM NOLL 

K LIMATPÅVE RK AN

Magasin X kommer med sina 13 500 
kvadratmeter att bli Sveriges största 
kontorsbyggnad i trä. Målet är att nå 
nära noll klimatpåverkan, avseende 
energi, material och byggnation. 
Olika stomsystem och konstruktions
metoder har utretts noga och 
optimerats. Trästommen är synlig 
både utifrån och inomhus. Det är en 
djup byggnad så extra fokus läggs 
på bra dagsljus. Fasaden består 
av såväl glas som skiffer (med lågt 
CO2avtryck) och det finns solceller 
på både fasad och tak. Solcellerna i 
fasad är integrerade i fönsterbanden 
samt i vridbara lameller som även 
fungerar som solskydd. Vätgaslag
ring och bränsleceller kommer att 
utredas och energi kommer även att 
lagras i mark. Tjock sedum på taket 
bidrar till fördröjning av regnvatten.

Målet är att nå LEED Platinum.

Projekt: Magasin X, Uppsala
Kund: Vasakronan
Klart: 2022

Citadellsfogen kommer att bli Sveriges 
första bostadshus som är certifierat 
enligt det nya systemet NollCO2. 
Målet är nettonollutsläpp av växthus
gaser under byggnadernas livscykel.

Husen utgör två kvarter och kom
mer att gestaltas efter varje kvarters 
specifika förutsättningar. På den 

ena tomten skapas små, kompakta 
bostäder och kollektivboende. På 
den andra kommer det att bli bil och 
verkstadspool, festlokal, tvättstuga 
och gårdsodling. 

Projekt: Citadellsfogen, Malmö
Kund: Wästbygg
Klart: 2021

D ET FÖRS TA NOLLCO2-HUSET

av de boende och beräknas generera 
årsbehovet av el. De boende kommer 
att kunna styra och läsa av energian
vändningen via en app. Byggherren 
uppskattar att varje trähus lagrar 23 
ton CO2e och har 88 ton lägre CO2e 
än ett liknande hus i betong. 

Projekt: Climate Innovation District
Kund: CITU, Leeds
Hela området beräknas klart 2022.
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ET T UNIK T MATE RIAL

I Skandinavien är utbudet av trävirke 
mycket stort. Trä är ett unikt material 
genom sin kombination av hög hållfasthet 
och låga vikt. 

Träbyggandet i Sverige ökar och 2018 
stod det för 13,3 % av alla flerbostadshus. 
Av Whites projekt hade 15 % trä som det 
primära byggmaterialet.

Trä är även ett lättarbetat material 
och med modulbyggande i trä kan man 
snabbt få fram nya bostäder. 

HÖG A HUS

Med nya byggregler och bättre skydd 
mot brand är höga trähus en snabbt väx
ande trend. Det skapar nya möjligheter 
för träbyggande även i täta stadsmiljöer. 
Tidigare har trä mestadels använts för 
bostäder, men nu sprids träbyggandet till 
alla sorters byggnader som kontor, lager
byggnader och parkeringshus. 

Attraktivt trä

Trä producerar sig självt och är världens smartaste byggmaterial. 
Vi ser trä som en nyckel för att nå klimatneutralitet. Det är det 
enda förnyelsebara byggmaterialet, med låg klimatpåverkan vid 
framställning och förmågan att binda koldioxid. Med modern 
teknik kan trä byggas högt. Dessutom är det vackert.

HÄL SOSAMMA MIL JÖE R

En stor kvalitet med trä är att det bidrar till 
attraktiva och hälsosamma inomhusmiljöer. 
Studier visar att människor mår bättre och 
upplever mindre stress i miljöer med expo
nerat trä.* Detta är ett starkt argument för 
att synliggöra träet interiört i såväl kontor, 
skolor och vårdmiljöer som i bostäder. 

IN IT IAT IV FÖR TR Ä

Under 2018 fortsatte Whites satsning på 
träbyggande. Vi introducerade ”Träsko
lan” och anordnade flertalet seminarier 
på temat trä. Tillsammans med Träbygg
nadskansliet och AIX arkitekter startade 
vi nätverket TränätverkA, som ska sporra 
branschen till ännu mer träarkitektur.

* Forskningsprojektet Wood2New

HÖG PIONJÄR

Whites nya kulturhus och hotell i 
Skellefteå visar att det är möjligt att 
bygga högt i trä. Hotellet kommer 
med sina 19 våningar att vara en av 
världens högsta träbyggnader när det 
står klart 2020. Projektet belönades 
med Architectural Review/Mipim 
Future Project Award 2018. 

Projekt: Skellefteå kulturhus och hotell, 
Skellefteå
Kund: Skellefteå kommun
Klart: 2020

WHITE RE SE ARCH L AB – WOULDWOOD

WouldWood är en satsning på additiv tillverkning med cellulosa baserade material i full skala. Projektet syftar 
till att utnyttja spill från träindustri och jordbruk och omvandla till ett formbart byggmaterial. Att 3dprinta 
byggmaterial i cellulosamaterial är en internationell revolution, vilket gör projektet särskilt spännande. Vårt mål är 
att ta fram minst tre byggnadselement och producera dem i full skala.

Projektet Would Wood finansieras genom Vinnova. White medverkar ihop med bla RISE, Chalmers, KTH, Stora Enso,  
RagnSells och Phenotype Studio.
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VE RK S TAD PÅ NY T T SÄT T

Är det möjligt att skapa en inbju
dande verkstadsbyggnad, med 
mänskliga miljöer som kan ligga på 
andra adresser än i industriområden?

Detta var utgångspunkten för 
WuddHouse1. Byggnaden uppfyl
ler passivhusstandard och är byggt 
av massivträelement som bidrar till 
en attraktiv miljö. Projektet hade en 
effektiv process och att resa hela 
stommen tog endast tre veckor. Van
ligtvis har byggnadstypen entré och 

AT TR AK TIV T BOE ND E I  TR Ä

Det nya området Frostaliden i 
Skövde är en av de största trästads
delarna i Sverige med 369 bostäder. 
White fick uppdraget att skapa ytef
fektiva, klimatsmarta lägenheter, där 
trä skulle ha huvudrollen. Vårt svar 
blev två punkthus i åtta våningar, 
med totalt 52 bostäder – helt i trä 
med undantag för bottenplatta, 
källare och trapphus i betong. Både 
bjälklag och väggar byggs i CLT

inlastning på samma sida, men här 
skapas istället en mer publik entré 
på framsidan och inlastningsytor på 
baksidan. Det ger större flexibilitet för 
markplanet, som kan vara både lager 
och showroom.

Teamet fick stöd från White 
Research Lab för att kunna fördjupa 
sig i trägestaltning.

Projekt: WuddHouse1, Sigtuna
Kund: Wudd fastigheter
Klart: 2018

teknik där korslimmade skivor bildar 
stom bärande, stora, massiva trä
element, med få skarvar, hög täthet 
och snabb montering. Ett behag
ligt boendeklimat och den sköna 
känslan av att bo i ett trähus visade 
sig mycket attraktivt: lägenheterna 
såldes slut först av alla i området.

Projekt: Frostaliden, Skövde
Kund: Brunnen Bostad AB
Klart: 2018
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Det gamla är 
det nya nya

Svenskar har en topplacering i resursslöseri och överkonsumtion. 
Om hela världen höll samma takt skulle det krävas 4,2 jordklot. 
Varje år slänger vi 42 miljarder kronor i form av material som 
vi inte använder. Att återvinna och återanvända istället för att 
producera nytt är ett av de mest effektiva sätten att minska 
klimatpåverkan på vår enda planet.

E N NY AT T IT YD

Ökad återanvändning och att använda fler 
återvunna material, kommer inte bara att 
spara jordens resurser. Det är dessutom 
en av de mest effektiva åtgärderna för att 
minska klimatpåverkan. 

White vill driva på utvecklingen mot 
en mer cirkulär ekonomi. Vårt bidrag är 
att genom design stimulera till återbruk, 
återvinning och effektivare användning av 
råvaror. Vi kan också sporra till mer håll
bara livsstilar genom att planera städer 
och miljöer som stimulerar till samutnytt
jande och delningsekonomi. Vi kan även 
driva på planeringen för mer cirkulära 
flöden för energi, vatten och avfall. Det 
är cirkulär arkitektur i flera skalor och 
dimensioner.

Det krävs en stor omställning, både 
i livsstil, attityd och hur vi bygger, men 
den är nödvändig för att lyckas med att 
minska överkonsumtionen av råvaror och 
klimatpåverkan. Arkitekter, byggare och 
materialtillverkare behöver alltid ställa 
sig frågan: Vad finns det som kan tas 
tillvara? 

I de allra flesta fall är det bästa för mil
jön det som inte konsumeras eller byggs 
alls. I första hand bör vi alltså ta tillvara 

befintliga byggnader, utveckla konstruk
tioner med mindre spill, skapa smarta, 
flexibla planlösningar och möjliggöra 
samutnyttjande av lokaler under dygnet. 
Därefter handlar det om att se alla befint
liga material som en råvara som kan tas 
tillvara. Genom att renovera, återbruka 
eller återvinna det befintliga, kan nya 
miljöer och produkter skapas. Det gamla 
blir det nya nya. 

CIRKUL ÄR ARK ITE K TUR

Det kan låta självklart, men det krävs 
kunskap och samarbete i många leveran
törskedjor för att detta ska gå att realisera. 
I våra inredningsprojekt har vi redan 
kommit långt, men för byggnader går det 
långsammare.

Vi har under de senaste åren deltagit 
i flera forskningsprojekt. Vårt nystartade 
interna White Research Labnätverk, 
Cirkulär arkitektur, kommer att arbeta för 
att sprida och dela kunskap om cirkula
ritet. Vi hoppas att våra satsningar kom
mer att visa vägen för en mer cirkulär och 
hållbar framtid!

* Återvinningsindustrierna
** IVL Cirkulärt byggande

I Selma Stadsdelshus med rum för 
kultur visar vårt inredningsteam att 
det är möjligt att ställa om mot en mer 
cirkulär ekonomi. När 6200m2 ska fyl
las med 100 % återvunna möbler och 
material utmanas både arbetssätt och 
kreativitet.

Byggnaden kommer att bli en viktig 
mötesplats med stadsdelskontor, biblio
tek, kulturskola, daglig verksamhet och 
fritidsgård. Lokalerna ska kunna samut
nyttjas under dygnet och möbleras om 
efter aktivitet. Ena stunden teaterrepeti
tion och nästa möte för politikerna.

Utgångspunkten är att återan
vända möbler som stadsdelen redan 
har, men komplettera med nyinköpt 
begagnat och redesign. Design
tanken är att varje möbel ska bestå av 
flera olika material. 

Återbruk är en utmaning och inred
ningsarkitekternas roll blir utökad, 
eftersom det krävs större samordning 
och planering från designidé till färdig 
inredning. Här testas även en ny 
modell för logistik där en snickerifirma 
har handlats upp för att både äga, 
förvara och bygga redesignen.

Byggnaden har ritats av White. 
Den har en rå gestaltning vilket gör 
att kan inredningen blomma ut i färg, 
stil och material. Inredningen anpas
sas efterhand utifrån de material 
som hittas. Det blir en stor varia
tion, men med en röd tråd. I dubbel 
bemärkelse. 

Projekt: Selma Stadsdelshus med rum 
för kultur, Göteborg
Kund: Göteborgslokaler/Göteborgs stad
Klart: Inflyttning 2019

WHITE 

RE SE ARCH L AB 

– CC BUILD

I Vinnovaprojektet CC 
Build deltar White ihop 
med stora aktörer inom 
bygg och fastighet för 
att möjliggöra återbruk 
av byggmaterial i stor 
skala. Det krävs nya 
processer och affärsmo
deller som gör återbruk 
lönsamt och vi arkitekter 
har en viktig roll eftersom 
återbruk i hög grad är en 
fråga om design. Inom 
projektet skapas en 
webbplats för byggva
ror, se www.ccbuild.se.

S TORSK ALIGT ÅTE RBRUK UTMANAR K RE ATIV ITETE N 

”Återbruk innebär ett mer 
kreativt sätt att jobba.
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SOIL
METHANE

Sorted biological waste will be
composted to, and sold as fertile soil.

Production

Methane is monitored and captured
from the landfill. Converted and packaged

- a renewable fuel.

The planted bamboo can be 
processed in the Waste Handling Center
and used as building material on site.

Clay will be transformed into clay
 bricks by using the excess heat from the

combined heat and power plant.

Combustible fraction will be used to 
produce electricity and heat for

the site and the community.

Fertile soil Methane Bamboo Bricks Electricity

White fick hedersomnämnande i den 
öppna idétävlingen om en multifunk
tionell arena på Olusosuns soptipp i 
Lagos, Nigeria. 

Att rita en arena med plats för 
40 000 är en komplex stadsbygg
nadsfråga. Hur kan den ge tillbaka till 
stadsdelen och vad får de boende ut 
av en ny arena? 

För många människor i Lagos är 
sopor en inkomstkälla och i vissa fall 
deras enda levebröd. Med utgångs

punkt i ett tydligt hållbarhetsper
spektiv bestämde vi oss. Vi ritar inte 
en traditionell arena. Vi skapar en 
plats för människorna i området som 
sakta får växa fram. 

I förslaget tar vi vara på resurserna 
på soptippen och skapar en cirkulär 
ekonomi. Planterad bambuskog kan 
rena det kontaminerade lakvattnet.  
Renad jord kan säljas och ge inkom
ster. Bambuvirket kan användas till 
att bygga läktarmoduler. Sopor kan 

förbrännas och ge energi för att 
bränna tegel av jord från platsen. Av 
bambun och teglet skapas sakta en 
ny mötesplats mitt i området.

Processen är varsam och involve
rar de boende på och kring soptip
pen. De är entreprenörer som kan 
förvalta och utveckla Olusosun på 
ett hållbart sätt. Lång tid framöver.

Projekt: Square One
Kund: Öppen idétävling Arch out loud.
Inlämnat: 2018

MÄNNISKORNA FÖRE E N ARE NA

I den nya stadsdelen Nobelberget 
ska White omvandla den historiska 
panncentralen till en förskola. Den 
väldiga skorstenen bevaras och blir 
en del av leken: en totempåle, ett 
sagoslott, en rymdraket. Den gamla 
tegelbyggnaden kompletteras med 
en tillbyggnad som terrasserar upp 

mot berget och skapar många lekfulla 
miljöer. Trapphuset blir en upplevelse 
i sig och från matsalen kan den stora 
porten öppnas upp så att lunchen blir 
en picknick på sommaren.

Projekt: Förskola Nobelberget
Kund: Atrium Ljungberg/Jensen förskolor
Klart: 2020

E N FÖRSKOL A FÖR D E NYF IK NA
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Stadens mångfald 

Om trettio år bor 70% av jordens befolkning i städer. Det är 
en global utmaning att skapa jämlika och trygga städer med 
bostäder och mötesplatser för alla. Arkitektur kan skapa 
demokratiska och attraktiva städer som bidrar till ett hållbart liv 
för såväl människan som planeten.

S TÄD E R I  FÖR ÄND RING

De kommande åren kommer städerna att 
växa kraftigt och år 2050 förväntas 70 % 
av jordens befolkning att bo i städer*. 
Detta kommer att kräva stora resurser för 
byggnader och infrastruktur, men också 
ställa högre krav på hur vi utformar det 
gemensamma i staden.

Vi ser redan ökade ojämlikheter i stä
derna och brist på bostäder, men också 
ett allt snabbare behov av att säkra städer 
mot konsekvenser av klimatförändringar. 

D E L AK TIG HET SK APAR  

FÖRTROE NDE 

Målet är att städer och samhällen ska 
vara jämlika, trygga och inkluderande. 
Genom att involvera människor med olika 
ålder, bakgrund och behov kan platser 
och rum skapas för de som ska använda 
dem. Hur ska ett rum för ungdomar utfor
mas? Vad innebär planering för tjejer? 
Vilka svårigheter upplever äldre i stads
miljön? 

Digitala verktyg ger nya möjligheter att 
bättre inkludera människor i planeringen. 
Med bred delaktighet skapas förtro
ende, förståelse och stolthet för stadens 
utveckling.

De offentliga platserna har en viktig 
roll i att föra människor samman, stärka 
välbefinnandet hos människor och att 
förstå varandra. En känsla av tillhörighet 

”Att ta vara 
på befintliga 

värden bidrar 
till positiva 

ekonomiska, 
sociala och 

miljömässiga 
vinster.

stärker demokratin. Oavsett om det är en 
park, ett torg eller ett bibliotek ska alla 
känna sig välkomna. 

VÄRD E SK APAND E 

En stor utmaning handlar om förnyelse och 
förtätning av städer. Att ta vara på befint
liga värden så som kultur, verksamheter, 
infrastruktur och socialt kapital, kan bidra 
till positiva ekonomiska, sociala och miljö
mässiga vinster, både på kort och lång sikt. 
Befintliga kvaliteter går inte att skapas på 
nytt, så varsamhet mot både den fysiska 
miljön och det som inte riktigt går att ta på 
kan vara viktigt för en stads attraktivitet.

E N SMART S TAD

Digitaliseringen ger nya möjligheter och 
påverkar både beteenden och den fysiska 
miljön. Teknik kan stödja oss att leva mer 
hållbart, men den kan också styra in mot 
en helt motsatt riktning. Ändrade köpvanor 
kan påverka stadens användning och nya 
mobilitetslösningar frigör ytor som kan 
användas till annat än parkering eller gator.

Den digitala utvecklingen går snabbt, 
men vi anser att städer ska fortsätta att 
utvecklas med människan i fokus och 
styra mot en hållbar utveckling. För oss 
är en smart stad en stad som lyssnar på 
sina medborgare.

* www.globalamalen.se

White har vunnit tävlingen om att 
utforma fas två i Gascoigne East, 
ett av Londons största stadsutveck
lingsprojekt i östra stadsdelen Bar
king. Första fasen i området omfat
tade över 400 lägenheter och en 
skola. Whites uppdrag består av 
cirka 500 lägenheter för familjer, stu
denter och äldre, samt några mindre 

småhus. Bostadskvarteren utformas 
i skandinavisk stil, med fokus på 
gröna gårdar och gemensamma ytor. 
Ambitionen är att Gascoigne Estate 
ska bli ett mycket gott exempel på 
modernt, hållbart boende.

Projekt: Gascoigne East, Barking, London
Kund: Be First, Barking Council och 
Dagenham Council

HÅLLBAR A BOS TADSK VARTE R I  LONDON

WHITE RE SE ARCH L AB – HAI

HAI (Hållbarhetsavkastning av investering) är en modell för att värdera sociala och 
miljömässiga värden jämte mer traditionella ekonomiska. Målet med projektet är att 
utveckla en vedertagen värderingsmodell för stadsutveckling i Sverige och andra 
länder, samt att förstå vilka affärsmodeller som krävs för att stödja detta. 

Projektet är Vinnovafinansierat, med ett team från kommuner, näringsliv,  
akademi och organisationer. White deltar med specialister inom stadsutveckling,  
social och ekonomisk hållbarhet.
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STADSDELSATLAS  
SOFIELUND

White Arkitekter

Fastighetsägare 
Sofielund

Kartläggning av lokalt näringsliv, sociala nätverk 
och strukturella förutsättningar för långsiktigt 
hållbar stadsutveckling på Sofielund ”Hur kan Malmö omvandla stadsdelen 

Sofielund från ett otryggt område, till 
att attrahera fler att besöka och eta
blera sig i området.” Det var utgångs
punkten för Stadsdelsatlas Sofielund, 
en kartläggning över stadsdelens 
lokala näringsliv och sociala nätverk. 

Staden är ofta mycket mer än 
det vi först ser. Det visade sig att 
stadsdelen har 1200 verksamheter 
och är fullt av positiva värden. När 
städer förtätas måste ofta befintliga 
verksamheter flytta på sig. Kart

läggningen visar tydligt vikten av att 
inkludera fler perspektiv än vad som 
traditionellt sker inom stadsplanering. 

Whites slutsats är att det behövs 
en bredare definition av värde, som 
inkluderar kulturella, sociala och 
samhällsekonomiska värden och ser 
bortom det fastighetsekonomiska. Läs  
atlasen på fastighetsagaresofielund.se.

Projekt: Stadsdelsatlas Sofielund, Malmö 
Kund: Malmö stad och Fastighetsägarna 
Sofielund

Stadsdelsatlas 
Sofielund
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Handel; Reparation av motorfordonoch 
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F-skatt

Byggnader

Fastigheter
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BORD ET DÄR ALL A FÅR RUM

Långbordet är en social möbel, en 
mötesplats där alla får rum. Projektet 
var under sommaren 2018 en av tre 
sociala installationer för att förbättra 
tryggheten i stadsdelen Söder i 
Helsingborg. Tillfälliga möten bidrar 

VÄRD E N ME R ÄN FA S TIG HETSE KONOMI

till ökad gemenskap. Idéen om det 
Sformade bordet kom från intervjuer 
med medborgarna – S står för Söder. 

Projektet är ett samarbete mellan Helsing
borgs stad, White, konstnären Ebba Matz, 
Kulturhotellet och Nola. 
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ET T TORG FÖR ALL A

Forumtorget mitt i Uppsala har 
länge varit en plats för möten, men 
utan sittplatser och aktivitet. Shop
pingstråket har nu utvecklats till ett 
torg med en 65 meter lång soffa 
som bjuder in till både aktivitet och 
vila. Renoveringen har bevarat och 
utvecklat en redan existerande iden
titet, men förstärkt torget till en plats 
för alla människor.

Med 6 726 unika lamellbitar i 
kvartskomposit och glas erbjuder 
soffan en oändlig mängd olika 
sittmöjligheter och tillåter gamla 
som unga, långa som korta att både 
sitta och ligga ner. Den komplexa 
designen koordinerades av Dsearch, 
Whites specialister på digital 
designutveckling. 

Projekt: Forumtorget Uppsala
Kund: Uppsala kommun

Boende är 
en mänsklig 
rättighet

Redan 1948 fastslog FN att det är en mänsklig rättighet att ha 
någonstans att bo. Men det behövs många olika bostäder för 
många olika behov. Genom omsorgsfull utformning av bostäder 
och miljöer kan vi stärka människors livskvalitet och stimulera till 
en hållbar livsstil.

NYA BOE ND E FORME R

Bostadsbristen är fortsatt stor i Sverige 
och det behövs bostäder med bra kvalitet 
till rimliga priser. Nya typer av boenden 
som kan byggas snabbt, är yteffektiva 
och kan användas av olika målgrupper 
behöver utvecklas. Intresset för kollektiv
boenden ökar och fördelarna med att bo 
ihop kan vara många: det blir billigare, 
minskar ensamheten, ökar tryggheten och 
det minskar miljöpåverkan genom bättre 
utnyttjande av gemensamma resurser.

FLE R BOS TÄD E R FÖR ÄLD RE

Den åldrande befolkningen ökar snabbt 
och det ställer krav på bostäder för sär
skilda behov. Många äldre är aktiva och 

vill ha ett socialt umgänge, men de flesta 
bor kvar ensamma i eget boende. Nya 
typer av boenden, som trygghetsboenden 
och kollektivhus, kombinerar behov av 
extra stöd och trygghet, med ett socialt liv 
och närhet till service och kommunikation. 

HÅLLBAR L IVSS TIL

Utformningen av bostaden och området 
kan ha stor inverkan på livskvaliteten 
och hur hållbart du kan leva ditt liv. När
het till kollektivtrafik, servic och möjlig
het att låna saker underlättar en hållbar 
vardag. Närhet till grönska och möjlighet 
att odla är avstressande och bra för 
hälsan, samt bidrar till naturliga mötes
platser för alla åldrar.

”Utformningen 
av bostaden och 
området har stor 
inverkan, på hur 
hållbart du kan 
leva ditt liv.
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Vårt förslag ”Hedge House” i London 
Affordable Housing Challenge är 
prisvärda, moderna bostäder som 
ska kunna passas in mellan befintliga 
byggnader, i t ex miljonprograms
områden. Huset är yteffektivt, med 
ett litet fotavtryck, och har en lätt 
träkonstruktion som lämpar sig för 
moduler och prefabricering.  

Förslaget tilldelades BB Green Award som 
det mest hållbara projektet i tävlingen.

SINNE NA S G ALLE RIA

Hälsocenter Lindesberg består av 
både en vårdcentral med service 
och ett attraktivt boende. De två 
byggnaderna länkas samman med 
en glasgalleria – Sinnenas galleria – 
som blir ett grönt vardagsrum. Boen
det erbjuder en skyddad parkmiljö 
och trygghet både in och utvändigt. 
Bostäderna riktar sig till boende med 
särskilda behov oavsett ålder, men 
kan även omvandlas till vårdlägenhe
ter. Nordiska, ljusa träslag dominerar 
gestaltningen och byggnaderna med 
de gröna taken följer topografin och 
skyddar mot omgivningens buller.

Projekt: Hälsocenter Lindesberg 
Kund: Lindesbergs bostads AB, 
Landstinget Örebro län 
Färdigställs: 2019

BO E NSAM ME N ÄNDÅ IHOP

Inför start av de 190 nya studentbos
täderna utfördes en enkät som visar 
att studenter vill ha egna sov och 
badrum, men gärna kan dela andra 
utrymmen. Entrébalkongerna blir en 
viktig social mötesplats och det går 

OD LING OCH L ÅNECYK L AR

Kvarteret Islaggen består av 57 hyres 
och bostadsrättslägenheter, som kan 
liknas vid ”trädgårdsvillor”, med stora 
balkonger som ger ytor för växlighet, 
odling och gröna fasader. Naturen 
finns rakt utanför dörren och kvarteret 
är en kavalkad i biologisk mångfald, 
med varierade växtarter, fågelhol
kar och insektshotell. Sol paneler 
producerar både värme och el. På 
sommaren ges ett överskott som kan 
ladda elbilar och elcyklar. Det finns 
cykelverkstad och möjlighet att låna 
låd och lastcyklar, samt verktyg.

Projekt: Kv Islaggen, Helsingborg
Kund: Tornet
Inflyttning: våren 2021

att låna lådcyklar, möbler och verktyg. 
De som flyttar in här får skriva under 
ett kontrakt, där de åtar sig att leva på 
ett hållbart sätt. Här finns solenergi, 
bikupor, lokal hantering av dagvatten 
och avfall samt möjlighet att odla.

PRISVÄRDA BOS TÄD E R FÖR 

OUTNY T TJAD E L ÄG E N

WHITE RE SE ARCH L AB – SÖD E RTÖRNSMOD E LLE N

För att skapa inkluderande, hållbara städer behövs nytänkande planering, styrning 
och förståelse för människors behov. Det är utgångspunkten för Södertörnsmodel
len som projektleds av White. Näringsliv, akademi och kommunerna i Södertörn, 
Stockholm, har gemensamt arbetat fram metoder för kunskapsdriven, medskapande 
och värdeskapande stadsutveckling. Målet är att modellen ska användas även i andra 
kommuner och internationellt. 

Projektet finansieras av Vinnova. Läs mer: sodertornsmodellen.com.

Projekt: Kv Regnbågen/Campus 
Björkhagen, Stockholm
Kund: Stiftelsen Stockholms 
Studentbostäder
Klart: 2020
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PARK E N PÅ TAK ET

Den nya skolan och idrottshallen i 
Halden ska bidra till en levande plats, 
där man kan mötas oavsett ålder och 
tid på dygnet; i idrottshallen, kaféet 
och i aktivitetsparken.

En stor utmaning är att få plats 
med utemiljöer på den lilla tomten. 
Genom att lägga idrottshallen delvis 
under mark, kan taket omvandlas till 

AT TR AK TIV T DAGVAT TE N

Vid planering av den nya stadsdelen 
Vallastaden i Linköping, spelade 
områdets bäck en viktig roll eftersom 
vattennivåerna kan variera starkt. 
Broparken är egentligen ett öppet 
dagvattensystem, fylld med många 
värdefulla ekosystemtjänster, som 
har blivit en omtyckt park och ett 
attraktivt stadsrum.

Projekt: Broparken, Linköping
Kund: Linköpings kommun 

”Ekosystem
tjänster gör 

inte bara städer 
vackrare. De 

bidrar också till 
positiva sociala, 
ekologiska och 

ekonomiska 
värden.

E KOSYS TE MTJÄNS TE R BE RIK AR 

Skyfall, översvämningar, vattenbrist 
och försämrad vattenkvalitet kräver nya 
angreppssätt för att städerna skall fortsätta 
vara ekonomiskt attraktiva och bra platser 
att leva på. Samtidigt är utarmningen av 
den biologiska mångfalden ett verkligt hot 
mot människans överlevnad. I takt med 
att städerna växer, blir jordens yta allt mer 
hårdgjord. För de ekologiska sambanden, 
infiltrationen av vatten och temperaturreg
lering är denna utveckling förödande. 

Genom att berika staden med ekosys
temtjänster kan många andra problem 
lösas. Parker eller våtmarker stärker de 
befintliga ekosystemen, stadsodlingar ger 
närproducerad mat och stråk för motion 
och rekreation är bra för hälsan. Grönska 
och vatten bidrar oftast till de mest att
raktiva och sociala platserna i staden, där 
människor möts över alla gränser.

Naturen ger 
rikare städer

S TOR A INVE S TE RING AR 

2011 drabbades Köpenhamn hårt av 
kraftiga skyfall. Under två timmar uppstod 
skador för 7 miljarder danska kronor*. 
Därför satsar staden nu målmedvetet på 
att förhöja de offentliga rummens kvali
teter samtidigt som de bygger in skydd 
mot extremväder. De närmaste åren 
kommer många städer behöva göra stora 
investeringar för att klara effekterna av 
klimatförändringarna. Genom att förvalta 
investeringarna på bästa sätt kan många 
andra värden skapas för både miljön och 
människan. De ekologiska, sociala och 
ekonomiska värdena och vinsterna går 
oftast hand i hand.

* svt.se/nyheter, 23 januari 2017

Klimatförändringarna ökar risken för både drastiska skyfall 
och extrem torka, som hotar både byggnader, infrastruktur och 
tillgången till rent dricksvatten. I samspel med naturen kan 
arkitektur spela en nyckelroll för att lösa problemen samtidigt 
som upplevelsen av staden blir rikare.

en grön, attraktiv mötesplats öppen 
att användas av alla i området. 

Skolan byggs i massivträ. Målet 
är att uppnå BREEAMNO Very 
Good.

Projekt: Skola Halden, Norge
Kund: Halden kommune
Team: White, Dronninga Landskap, ÅF 
Klart: 2021/2022

WHITE RE SE ARCH L AB – C/O C IT Y

White har under många år deltagit i forskningsprojektet c/o City. Syftet har varit 
att lyfta fram värdet av naturen i staden, med målet att ekosystemtjänster ska bli 
en integrerad del av samhällsplaneringen. Flera handböcker och konkreta lös
ningar har tagits fram. Projektet är avslutat, men drivs vidare av en ideell förening 
med White som en av initiativtagarna. Läs mer: www.cocity.se
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Eco Canopy var från början en idé 
om att skapa en väderskyddad 
offentlig plats i miljonprogrammens 
mellanrum. Idén utvecklades till flera 
forsknings och utvecklingsprojekt 
inom såväl digital design som klimat
beräkningar.

Idén är nu ett färdigt koncept 
som ska kunna byggas i full skala i 
stadsdelen Ebbe Park i Linköping, 
ett äldre centralt beläget industriom
råde. White bjöd in Linköpingsborna 
att via digitala media tycka till om 

hur området skulle kunna bli deras 
drömplats. 

Konceptet bygger på ett trans
parent membran mellan befintliga 
byggnader som skapar ett unikt 
mikro klimat med möjlighet till grönska, 
odling, sociala aktiviteter och platser 
att träffas på året om. Här imple
menteras ekosystemtjänster, för t ex 
vattenrening, spetsteknik för belys
ning, naturlig ventilation, återvinning 
av energi och hantering av avfall och 
vatten. Den trädformade lättviktskon

FR ÅN ID É T ILL K LIMATANPASSAD S TADSD E L

struktionen med membran har utveck
lats av vårt team för digital design, 
Dsearch. EcoCanopy kan användas i 
fler klimatanpassade stadsdelar, både 
vid förtätning, nyproduktion och förny
else av miljonprogramsområden. Det 
kommer nu att vidareutvecklas på två 
platser på Årstafältet i Stockholm.

Projekt: EcoCanopy/Ebbe Park, Linköping
Kund: St Kors
Forskningsstöd från Energimyndigheten, 
Nordic Innovation, ARQ, Naturvårdsverket mfl.

WHITE RE SE ARCH L AB – S TE D

Det treåriga nordiska forskningsprojektet STED (Sustainable Transformation 
and Environmental Design) belyser hur viktig arkitekturens designprocess är för 
att driva på en hållbar omställning av byggprojekt. Projektet har undersökt hur 
nya digitala informations och kommunikationsverktyg (ICT) kan användas så att 
hållbara beslut kan grundas på data i tidiga designskeden, t ex livscykelanalyser, 
klimat och energisimuleringar.

Fyra forskningsinstitutioner (DTU, Chalmers, KADK, NTNU) och fem arkitektkontor (White, 
Vandkunsten, Oopeaa, Studio Granda och Helen&Hard) deltog. Projektet fick stöd av Nordic 
Built Foundation och ARQ. Det avslutades 2018.
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E N MÄNSK LIG R ÄT TIG HET 

God hälsa är grundläggande för att 
människor ska kunna utvecklas och det 
är en mänsklig rättighet att ha tillgång till 
vård. Trenden är däremot att ojämlikheten 
i hälsa ökar i samhället såväl nationellt 
som globalt*. I städerna kan det skilja 10 
år i medellivslängd från en stadsdel till 
en annan. Ohälsa är ofta starkt kopplat 
till socioekonomiska förutsättningar som 
utbildning, arbete och kulturell tillhörighet. 

HÄL SOSAM D E SIG N 

Ohälsa kan också orsakas av stillasittande 
arbete, dålig luft, buller, stress och för lite 
motion. Utformningen av såväl inne som 
utemiljöer kan i allra högsta grad påverka 
hälsa och välbefinnande samt stimulera 

Arkitektur som får 
oss att må bra 

D E SIG N ME D ME D K ÄNSL A

Panzisjukhuset nära Bukavu i DR 
Kongo är känt för sitt arbete med 
kvinnor som utsatts för sexuellt våld. 
Sjukhuset drivs av människorättsför
svararen Dr Denis Mukwege, mot
tagare av Nobels fredspris 2018.

En ny mor och barnenhet etable
ras nu för att minska dödlighet, ge en 
positiv upplevelse av förlossningen 
samt bättre arbetsförhållanden för 
personalen. Vi vet att en välkom
nande miljö, dagsljus, grönska och 
privat sfär hjälper läkandeprocessen. 

Kund: Panzi Hospital, Bukavu
Samarbete: White, Göteborgs Universitet, 
WSP, Art of Life and Birth och Chalmers 
Tekniska Högskola

till ett förändrat beteende. Dagsljus och 
luftkvalitet påverkar koncentration och hur 
pigga vi känner oss. Tillgång till grönska 
har en lugnande effekt och att skapa 
möjlighet för både barn och vuxna att röra 
på sig är viktigt för folkhälsan på lång sikt. 
Whites forskning har visat att genom att 
utforma vårdmiljöer utifrån ett hälsoper
spektiv, kan medicinering och vårdbehov 
minskas drastiskt. 

I takt med att kunskap om vilka konse
kvenser och kostnader ökad ohälsa bidrar 
till i samhället, så tar hälsoperspektivet 
alltmer plats vid utformning av staden, 
vårdmiljöer, kontor, skolor och bostadsom
råden. Arkitektur kan få oss att må bättre!

* Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling 2019

Genom att utforma byggnader och städer med omsorg kan vi 
påverka människors livskvalitet till det bättre. Dagsljus, material, 
grönska, lugna eller aktiva miljöer har stor betydelse för hälsa, 
välbefinnande och tillfrisknande. Arkitektur kan få oss att må bra. 

Den nya psykiatriska kliniken i 
Nuuk på Grönland tar avstamp i 
Whites mångåriga forskning om 
läkande arkitektur. Stor vikt läggs 
vid att patienterna ska ha kontakt 
med landskapet. De gemensamma 
utrymmena har en stark koppling till 
naturen och gränsen mellan inne och 
ute flyter samman. Trä har lugnande 
egenskaper och är det dominerande 

materialet i såväl stomme som inte
riörer. Stora fönster släpper in ljus i 
alla rum och patienterna kan blicka ut 
över fjorden eller fjället. Det skapar 
en trygg, lugn och säker atmosfär för 
både patienter och personal.

Projekt: Nuuk Psykiatrisk klinik, Grönland
Kund: Sundhedsvaesendet, Grönland
Klart: 2022

”Fokus på hälsa och 
välbefinnande tar 
alltmer plats vid 
planering av städer 
och byggnader.

L ÄK AND E ARK ITE K TUR PÅ E N D R AMATISK PL ATS

WHITE RE SE ARCH L AB – ARK ITE K TUR SOM ME D IC IN

Finns det något som kan kallas läkande arkitektur? 
Det är frågan för en doktorsavhandling som bygger på studier av några av 
Whites psykiatriprojekt. Den visar att bältesläggningar, hot, våld och medicine
ringar drastiskt minskar när arkitekturen är utformad efter människans behov av 
trygghet, säkerhet och med koppling till naturen.

Från Healing Architecture: Evidence, Intiution, Dialogue av Stefan Lundin, White/Chalmers. 
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S TÄRK TA SAMARBETE N

Under 2018 har vi stärkt vår internatio
nella verksamhet. Våra kontor i Oslo och 
London har nu etablerat sig väl och haft 
framgångar med flera nya, spännande 
uppdrag. Vi har även fokus mot Kanada, 
Tyskland och Östafrika där det finns stor 
potential att utveckla hållbar arkitektur 
och där klimatutmaningen är en priori
terad fråga*. Målsättningen är att stärka 
samarbeten med lokala partners för att 
bygga viktiga nätverk och bättre förstå de 
globala utmaningarna. 

E F TE RTR AK TAD KOMPETE NS

Skandinavisk arkitektur samt vår långa 
erfarenhet inom träbyggande, hållbar 
stadsplanering och vårdarkitektur är 
särskilt eftertraktat internationellt, liksom 
kompetens inom energieffektiv och kol
dioxidneutral arkitektur.

I Nairobi fortsätter vårt samarbete med 
the GoDown Arts Center, ett exempel på 
hur kulturen är en drivkraft i såväl demo
krati som stadsutvecklingsfrågor. I Nairobi 
kommer det nya Leadership Center stå 
klart under 2019 och det blir då Afrikas 
första LEED Goldcertifierade projekt. 

PE RMAFROS TE N SMÄLTE R

Hotet från klimatförändringar märks tyd
ligare i många andra länder än i Sverige, 

Arkitektur över 
gränserna

Whites internationella satsningar ger möjlighet att dela 
erfarenheter, bygga ny kunskap och att skapa arkitektur 
utifrån nya perspektiv. Vi fokuserar på länder och regioner där 
hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade och där vi kan skapa 
relationer som långsiktigt bygger en ny marknad för oss. 

och man har ofta kommit längre med 
klimatanpassning av städer. I Kanada är 
permafrostens avsmältning en stor fråga 
och det ger oss nya utmaningar och per
spektiv när det gäller planering av såväl 
städer som byggnader. Ett av våra projekt 
där det aktualiseras är Nordic Center for 
Sustainability i Yellowknife, Kanada.

Cirkulär ekonomi relaterat till bygg
material har också kommit längre i en del 
andra länder och eftersom det är en av 
våra fokusfrågor så är den internationella 
erfarenheten betydelsefull för att bygga 
upp kunskap till hemmamarknaden. 

E RFARE NHETE R SPRIDS

Under 2018 har vi deltagit i flera inter
nationella konferenser och utställningar. På 
World Urban Forum presenterades vårt 
arbete med jämlik stadsplanering, ”Flick
rum” och i London spelades gatuteater 
på samma tema. På utställningen Wood
lands turné i Tyskland samt på Greenbuild 
i Montreal lyfte vi fram träarkitektur och 
klimatneutralitet. Till sammans med 
Climate Kic och Global Utmaning tog vi 
oss an framtidens stads utveckling vid 
Urban Innovation Lab i Hamilton, Kanada.

*Pew Research Center Feb 10 2019, ”Climate 
Change Still Seen as the Top Global Threat…” 
in the following countries.

HÄL SOSAM , SK AND INAVISK ARK ITE K TUR

White vann den internationella tävlingen om en 
ny ögonklinik vid Kings Cross i centrala Lon
don, som kommer att samla vård, forskning 
och utbildning i moderna och flexibla 
miljöer. Whites uppdrag är att utforma 
interiöra och exteriöra publika miljöer, 
baserat på skandinavisk arkitektur 
och vår forskning inom hälsans 
arkitektur. 

Projekt: Moorfields Eye Hospital, 
London
Kund: UCL Institute of Ophthalmo
logy och Moorfields Eye Hospital. 
Team: White, AECOM och  
Penoyre & Prasad
Klart: 2025–2026



5554

WH I TE 2018 SATS N I N G A R OC H R ESU LTAT

Vinster och 
utmärkelser
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TÄVLINGSVINS TE R

1. Moorfields Eye Hospital, London
2.  Halden skola, Halden
3. Ornäs hamn, Borlänge
4.  Wildlife Pavilion, Amboseli National 

Park, Kenya
5. Österskans hotell, Halmstad
6. Kvarteret G Årsta, Stockholm
7. Kommunhuset, Botkyrka
8. Gascoigne East, London
9. Vattentornet, Varberg
 Rådhustorget, Piteå
 Nacka centrum, Nacka
 Cirkusgränd, Solna

Att tävla har alltid varit en framgångsfaktor. Både i Sverige 
och internationellt är tävlandet en väg till de mest utmanande 
uppdragen, men också en möjlighet att testa nya idéer och ta ut 
de kreativa svängarna. Prispallen för 2018 visar bredden av vårt 
erbjudande: från bostäder, sjukhus, skola och hotell till vattentorn 
och en utsiktsplats i en afrikansk nationalpark.

UTMÄRK E L SE R

10.  Skellefteå kulturhus.  
Architectural Review/Mipim Future 
Project Award 2018.

11.  Bråtejordet skola, Norge.Skedsmo 
kommuns arkitektur och 
stadsutvecklingspris.

12.  Humanistiska teatern, Uppsala. 
Plåtpriset och Aluminiumpriset.



5756

WH I TE 2018 SATS N I N G A R OC H R ESU LTAT

K LIMATBOK SLUT

2018 uppgick de totala utsläppen till 
1285 ton CO2e, vilket motsvarar 1,77 
ton CO2e per årsarbetare (beräknat på 
samma aspekter som föregående år). Det 
är en ökning med totalt 11 % jämfört med 
2017 (15 % per årsarbetare), men jämfört 
med 2014 är det en minskning på 40 % 
(56 % lägre per årsarbetare). Orsaken till 
ökningen för 2018 beror främst på nya 
emissionsfaktorer, att höghöjdseffekten 
för flyg har beräknats noggrannare och 
att inrikes flyg har ökat.

Uppdelat per aspekt har utsläppen per 
årsarbetare jämfört med 2014 minskat 
med: 59 % för resor, 13 % för inköp (inkl 
livsmedel, IT och elektronik och papper), 
40 % för energi (värme, kyla, el) och 71 % 
för avfall. 

För första gången har vi även utfört 
beräkningar för molntjänster och hotell. 
De totala utsläppen uppgår då till 1395 
ton CO2e, vilket motsvarar 1,92 CO2e per 
årsarbetare. Klimatkompensation baseras 
på dessa värden.

 
88 PROCE NT TÅG OCH  

FÄRRE FLYG RE SOR

Vår resepolicy är tydlig: vi åker tåg i första 
hand. 88 % av antalet tjänsteresor inom 
Sverige sker med tåg. Under 2018 ökade 
tågresandet jämfört med föregående år. 

Så påverkar vi 
vår påverkan

Det är – och ska vara – inspirerande att bidra till en bättre värld. 
Vi arbetar aktivt för att minska påverkan på miljön och sedan 
2014 har vår klimatpåverkan mer än halverats per årsarbetare. 
Som företag har vi en viktig roll i att motivera och inspirera både 
medarbetare och vår omvärld till en mer hållbar livsstil.

Vi åkte 198 000 mil tåg, vilket motsvarar 
49 varv runt jorden. Det bidrar till utsläpp 
på drygt 5 kg CO2, men om vi hade valt 
flyget på de sträckor där det är möjligt 
hade det motsvarat 200 500 kg CO2.*

De internationella flygresorna har 
minskat under 2018, men inom Norden 
har de ökat. En anledning är uppdrag i 
Trondheim, Skellefteå och Kiruna. Även 
flyg mellan Stockholm–Malmö har ökat, 
vilket kan bero på det stora uppdraget 
Nya sjukhusområdet i Malmö.

Vi har väl utbyggda video och telefon
konferenser och den stora ITsatsningen 

”Vårt Digitala kontor” har ytterligare för
bättrat distansarbete mellan kontoren och 
med kunder. Det används i stor utsträck
ning men kan inte helt ersätta resandet.  

98 PROCENT VEG ETARISK T

Vår policy är att enbart servera vegetariskt 
på luncher eller aktiviteter som företaget 
arrangerar. Det når vi nästan: 2018 var 
98 % av måltiderna vegetariska, vilket ger 
en besparing på 428 ton CO2e jämfört 
med om vi hade haft icke vegetariskt.** 

Målet är även att undvika palmolja och här 
gäller det att ställa krav på leverantörer. Det 
är en läroprocess, men det går sakta framåt.

* Uppgift enligt SJ

** Uppgift enligt South Pole

Energi (värme, kyla)

Flyg inom Norden 

Flyg utrikes

Flyg studieresor

Bil och taxi

Avfall 

Elektronik 

Livsmedel

Papper, kontorsutrustning

Elektricitet

2017 2018

Energi 
(värme, kyla, el)

Flyg 
tjänsteresor

Flyg 
studieresor

Övriga  
tjänsteresor 
(tåg, bil, taxi)

Inköp 
(elektronik, kontors
utrustning, livsmedel)

Avfall

2
01

4
2

01
5

2
01

6
2

01
7

2
01
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2 126

1 536

1 085 1 162
1 285 

(1 395)*

ton CO2e totalt 

kg CO2e / årsarbetare

2015 2017 20182014 2016

2 441

4 053

1 592 1 539
1 770 

(1 920)*

INDATA
Indata till verksamhetens klimatpåverkan är 
uppgifter från fastighetsförvaltare, elleve
rantörer, resebolag och sammanställning 
från vår ekonomiavdelning. Klimatberäk
ningarna är utförda av South Pole i enlighet 
med Green House Gas protocol (GHG). 
Data gäller för våra kontor i Sverige.

* Siffror inom parentes inklusive moln
tjänster och hotell

KOLD IOXIDUTSL ÄPP 2014 –2018

KOLD IOXIDUTSL ÄPP KG CO 2 e/ÅRSARBETARE 2014 –2018

FÖRD E LNING AV KOLD IOXIDUTSL ÄPP 2017, 2018
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under arbete

8 PROCE NT ÄR MOLNTJÄNS TE R

Klimatpåverkan av ITutrustning och tele
foner har minskat sedan föregående år. 
För första gången har vi beräknat klimat
påverkan av våra största molntjänster och 
de visade sig stå för 8 % av företagets 
klimatpåverkan. 

G RÖN E L PÅ ALL A KONTOR

Vi har grön el på samtliga kontor och stäl
ler krav på energieffektiv utrustning och 
belysning. El och energianvändningen lig
ger på liknande nivåer som föregående år. 
Under 2019 kommer en energikartlägg
ning att utföras på samtliga kontor, för att 
identifiera eventuell besparingspotential.

K LIMATNEUTR ALT FÖRETAG

Klimatberäkningarna har utförts av South 
Pole Group i enlighet med Green House 
Gas protocol (GHG). Vi klimatkompen
serar samtliga utsläpp (inklusive de nya 
aspekterna molntjänster och hotell), vilket 
gör oss till ett klimatneutralt företag. Vi 
bidrar på så sätt till bland annat Kariba 
Forest Foundation i Kenya. 

HÅLLBAR L IVSS TIL

Som företag vill vi stimulera både med
arbetarna och vår omvärld till en mer 
hållbar livsstil. Våra kontor tar olika initiativ, 
anpassade efter lokala utmaningar. Det 
finns såväl kollektivtrafikkort som cyklar 
att låna. Det anordnas bytesmarknad, 
filmvisningar och föreläsningar om hälso
sam och klimatsmart mat. För att minska 
användningen av engångsartiklar finns det 
matlådor att låna när man köper med mat 
till kontoret, t ex sallad eller sushi. Det vik
tiga är att vi arbetar aktivt och tillsammans 
för en mer hållbar och roligare arbetsplats.

SOCIALT E NG AG E MANG

Det sociala engagemanget har alltid varit 
en viktig del av Whites kultur. Genom åren 
har vi haft stort fokus på uppdrag inom 
vård, skola och bostäder. Människors 
behov är alltid utgångspunkten i våra upp
drag. Vårt sociala engagemang tar även 
uttryck i flera utvecklingsprojekt inom 
White Research Lab, som t ex Ljuslab för 
barn, Göteborg; Flickrum, Stockholm; och 
KRUT ungdomsrum, Malmö.

Under 2018 har vi även bidragit pro
bono i några större uppdrag:

Panzisjukhuset, Bukavu, DR Kongo: 
Program för ny kvinnoklinik vid Nobelpris
tagaren Dr Mukweges sjukhus. Läs mer 
på sidan 51.

GoDown Arts Center, Nairobi, Kenya: 
Ett nytt kulturcenter som ska vara en 
hemvist för konstnärer och andra krea
törer, en scen för det fria ordet och en 
mötesplats som stärker medborgarna.

E NG AG E MANG FÖR HÅLLBARHET

Vi är medlemmar i många organisationer 
och föreningar som driver och verkar för 
en hållbar utveckling. De största är: Glo
bal Utmaning, Sweden Green Building 
Council, Sustainable Innovation, NMC 
Nätverket för hållbart näringsliv, CSR 
Västsverige, c/o City, 100gruppen och 
Byggvarubedömningen.

VI S TÖDJE R

Ett urval av de föreningar och organisatio
ner som vi stödjer ekonomiskt är: 

Läkare utan gränser, BRIS, Cancer
och Trafikskadades Riksförbund, Giving 
People, Aktiv skola, Noll Tolerans mot 
Mobbning, FIKK, RSK/Nolltolerans, 
Riksföreningen för Narkotikafritt Samhälle.

”Som företag 
vill vi stimulera 

både med
arbetarna och 

vår omvärld till 
en mer hållbar 

livsstil. 
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Hög energi trots 
avmattning

RE SULTAT OCH  

F INANSIE LL S TÄLLNING

2018 års resultat var lägre än de senaste 
årens resultat. En avmattning i konjunk
turen samt att flertalet stora uppdrag 
avslutades i början på året resulterade 
i att debiteringsgraden föll. Trots sämre 
intäkter bibehölls en hög nivå på interna 
satsningar. De områden vi satsade mest 
på var tävlingar, digitalisering och forsk
ning och utveckling. Rörelseresultatet för 

Bostäder

Vård

Skolor

Kommersiella lokaler

Stadsutveckling

MARK NADSOMR ÅD E N NYA UPPD R AG 2018
(andel av orderingång)

8%

35%

12%
22%

23%

koncernen uppgår före och efter stiftelse
avsättningar till 35,9 mkr respektive 27,9 
mkr. Detta motsvarar en rörelsemarginal 
om 4 % respektive 3 %. Koncernens soli
ditet var 39,3 % och likviditeten var god 
med en kassalikviditet på 194 %.

Under året registrerades 2352 nya 
uppdrag (jämfört med 1533 uppdrag 
för 2017). De kommersiella lokalerna 
överväger i andel av orderingången, följt 
av bostäder och vård. 

2018 märktes en viss avmattning på marknaden, men för oss 
ökade antalet uppdrag markant. Vi gjorde stora satsningar på 
digitalisering och lanserade ”Vårt digitala kontor”. Nya Karolinska 
i Solna som varit Whites största uppdrag genom tiderna invigdes 
högtidligt i maj.

PATIE NTE N FÖRS T

Nya Karolinska Universitetssjukhuset är med sina 
330 000 kvadratmeter ett av Sveriges största 
nybyggnadsprojekt genom tiderna och innefattar 
miljöer för såväl vård som FoU. Arkitekturen 
bygger på forskning kring vårdmiljöns betydelse 
för välbefinnande för såväl personal som 
patienter, med dagsljus, utblickar och enbart 
enkelrum. Projektet har utförts av White 
Tengbom Team. Det är certifierat LEED Gold 
och Miljöbyggnad Guld.

Projekt: Nya Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Kund: Swedish Hospital Partners
Klart: 2018
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EKONOMISK FLER ÅRSÖVERSIK T

* tkr

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.

WHITE INTRE SSE NTE R AB
Organisationsnumer 5565988499

 2018 2017 2016 2015 2014

FR ÅN RE SULTATR ÄK NING E N *     

Rörelsens intäkter 870 675 964 010 892 156 824 278 759 466

Rörelseresultat 27 868 38 909 60 280 42 605 64 354

Resultat efter finansiella poster 27 641 40 003 60 307 47 020 63 693

Skatt på årets resultat 15 176 8 075 13 583 11 147 15 922

Årets resultat 12 465 31 928 46 724 35 873 47 771

Minoritetens andel av årets resultat 1 8 272 83 65

Årets resultat 12 466 31 936 46 452 35 790 47 706

     

FR ÅN BAL ANSR ÄK NINGEN *     

Immateriella anläggningstillgångar 0 29 141 666 2 094

Materiella anläggningstillgångar 3 881 5 473 9 558 20 901 30 500

Finansiella anläggningstillgångar 161 728 985 1 190 2 394

Kortfristiga fordringar 284 204 402 295 303 560 271 188 284 688

Kassa och bank inklusive korta placeringar 49 915 36 586 57 076 40 400 37 927

Summa tillgångar 338 161 445 111 371 320 334 345 357 603

     

EG ET K APITAL 132 873 151 010 158 779 141 670 143 426

Minoritetens andel av eget kapital 6 978 6 979 6 987 6 715 6 632

Avsättningar 25 941 25 154 23 957 19 973 20 819

Kortfristiga skulder 172 369 261 968 181 597 165 987 186 726

Summa eget kapital och skulder 338 161 445 111 371 320 334 345 357 603

     

NYCK ELTAL     

Avkastning på eget kapital (%) 8,8 20,6 31,0 25,1 36,3

Vinstmarginal (%) 3,2 4,1 6,8 5,7 8,4

Intäkt per anställd (kkr) 1 294 1 322 1 308 1 304 1 303

Soliditet (%) 39,3 33,9 42,8 42,4 40,1

Medelantal anställda (årsarbetare) 673 729 682 632 583
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whitearkitekter.com
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