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Välkommen  
till oss!

White grundades 1951 på Magasinsgatan i Göteborg av Sidney White  
med visionen att förbättra samhället genom arkitektur. Sedan starten  
har samhällsengagemang och omsorg om människan präglat vår  
företagskultur. 

Utforskande, ansvarstagande, delaktighet 
och respekt är kärnan i vår värdegrund 
som genomsyrar allt vi gör. Vår verksamhet 
utgår från FN Global Compacts 10 principer 
och Agenda 2030 utgör grunden för våra 
uppdrag.

Vi tror på att nyfikenhet, sökande och  
lärande leder oss framåt och satsar  
därför mycket på utforskande via White  
Research Lab.

Vårt medarbetarägda företag bygger på 
engagemang och delaktighet. Respekt  
för allas lika värde och rätt till ett hållbart 
liv är en väsentlig utgångspunkt för vår  
arkitektur och vår kultur. Genom att vara 
goda lyssnare, förstå olika perspektiv och 
vara skickliga på samverkan och samarbete 
åstadkommer vi bestående värden.

Vi är övertygade om att med arkitekturens 
kraft kan vi driva omställningen mot ett 
hållbart liv.

White har vuxit rejält sedan 50-talet och  
är nu ett av Skandinaviens största arkitekt-
kontor. Företaget ägs av de anställda och 
vårt kollektiv består av cirka 800 med- 
arbetare på 13 kontor, i Sverige, Norge  
och Storbritannien. Under 2019 hade vi  
uppdrag i 14 länder, men huvudkontoret 
ligger fortfarande kvar på samma adress i 
Göteborg.

Genom att vi äger oss själva har vi  
möjlighet att satsa långsiktigt på det vi 
verkligen tror på, utan kortsiktiga vinstkrav. 
Vi har såväl privata som offentliga kunder 
och våra uppdrag spänner över allt från 
bostäder, kontor, sjukhus, skolor, stads- 
planering, landskap, inredning till expertis 
inom projektledning, hållbarhet och digital 
design. För att kunna skapa arkitektur  
som svarar upp mot samhällets stora  
utmaningar har vi under lång tid byggt vårt 
företag med många olika kompetenser, som 
arkitekter, ingenjörer, miljöspecialister  
och beteendevetare. 

Vi är övertygade om  
att med arkitekturens 
kraft kan vi driva  
omställningen  
mot ett hållbart liv.

Omslag: Det 12 meter höga utsiktstornet i trä vid Getteröns naturreservat kommer att få en viktig roll som symbol för Varberg.  
Tävlingsvinst 2019. 

Denna hållbarhetsrapport omfattar White Intressenter AB och dess dotterföretag med undantag från dotterbolagen Koggensgrand AB, White 
Tengbom Team (50 % ägande) eller vilande bolag. Om indikatorer, mätetal eller rutiner inte stämmer överens med denna avgränsning så har det 
noterats. Rapporten är utformad utifrån Årsredovisningslagens krav vilket innebär att den innehåller de hållbarhetsupplysningar som behövs för 
förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Rapporten innehåller uppgifter om miljö, sociala 
förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten avser räkenskapsåret från 1 januari till  
31 december 2019. 

Rapporten relaterar till vårt åtagande enligt UN Global Compact och dess 10 principer. Den utgör även vår årliga återrapportering 
(Communication on progress) och kommer att publiceras på UN Global Compacts hemsida, www.unglobalcompact.com.  
Rapporten publiceras även på Whites hemsida, www.whitearkitekter.com.

Bilder: Åke E:son Lindman, Anders Bobert, Peter Brinch, Fredrik Angner, Christer Andersson,  
Anders Fredriksén, Angelica Liljenroth, Citu, Jonas Westling, Erik Linn, Luxigon, Soja Film,  
White View och White Arkitekter.  
Grafisk form: White Arkitekter

Kontakt: Anna Graaf, Hållbarhetschef, anna.graaf@white.se.

© 2020 / White arkitekter AB



54

W H I T E  2019

Innehåll

Satsningar för ett hållbart liv 7
Alexandra Hagen, VD och Anna Graaf, Hållbarhetschef

Vårt 2019 i korthet 8
Ett axplock fakta från året som har gått.

Utmaningar & möjligheter 10
Omvärldsspaning

En röst från tre kontinenter 12
Vår omvärld

Hållbarhet som drivkraft 14
Att med arkitektur driva omställningen mot ett hållbart liv

Cirkularitet ett vinnande koncept 18
Selma Lagerlöfs center, Göteborg 

Återbruk av epoker ger attraktiv skola 22
Maja Beskowskolan, Umeå

Påverkan och engagemang 26
Klimatbokslut

Koldioxidneutralitet steg för steg 30
Så minskar vi klimatpåverkan av byggnader

Träbyggandet tar plats 34
Klimatpåverkan och attraktivitet är de främsta drivkrafterna 

Vi är White 36
Medarbetare och ägande

Kontoret med hälsan i fokus 38
NCC huvudkontor, Solna 

Huvudväg

Stärka

Skapa

Skydda

Skippa

Stärka med nya träd eller buskage

Tillskapa träd eller buskage

Järnväg

Nivå 3 - gräsmatta+ träd+ buskage 
eller fältskikt

Nivå 1- gräsmatta

Nivå 2- gräsmatta + fältskikt, bus-
kage eller träd

Värde för buller, luftrening och mikrokli-
matreglering

Hårdgjorda ytor

Byggnad med offentlig funktion (t.ex. 
butik) och bostad för äldre

Byggnad med samhällsfunktion

Nulägesanalys

Rekommendationer

Ljusa miljöer ger bättre vård 42
Chopin, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Utforskande inspirerar till nya affärer 46 
White Research Lab (WRL)

Normkreativ och inkluderande arkitektur 48
Urban Girls Movement, Skate-projekt och KRUT 

Från utsatt område till grön stadsdel 50
Gascoigne Estate, London

Ekosystemtjänster skapar värden  54
Mölnlycke centrum

Digital innovation för hållbar arkitektur 56
Ny affärsenhet: Digital Business 

Ett attraktivt och hållbart campus 58
Studenthuset på Campus Valla i Linköping

Årets framgångar  62
Utmärkelser under 2019

Mål och uppföljning 66
Uppföljning av våra affärsmål

Etik och att förebygga risker 70
Vår affärskod, etiska regler och riskanalys

Satsningar och resultat 72
Sammanfattning av 2019 

Ekonomisk flerårsöversikt 74
Resultat- och balansräkning

50

54

7

30

8

18 4248

623422

36

58

72

56

42



7

Satsningar för 
ett hållbart liv

I bred intern samverkan har vi under 2019  
tagit fram en ny affärsplan som höjer ribban 
för vår vision: år 2030 är all vår arkitektur 
formstark och klimatpositiv. Formgivning  
är vår metod för att skapa hållbara lösningar 
och för att nå vår vision kommer vi att  
fokusera på nya sätt att arbeta med material, 
energi, cirkulär arkitektur och hållbar  
stadsbyggnad.

Under 2019 har vi färdigställt flera  
fina projekt. Studenthuset på Campus  
Valla i Linköping; ny akutvårdsbyggnad vid 
Danderyds sjukhus; och ny behandlings- 
byggnad vid Huddinge sjukhus har alla 
certifierats med Miljöbyggnad Guld och 
nominerats till flera utmärkelser för deras 
formgivning. I Selma Lagerlöfs center i 
Göteborg består den unika inredningen  
till 92 procent av återbrukade möbler, vilket 
lett till lägre kostnader och klimatpåverkan, 
samt nominering till Sveriges Arkitekters 
Guldstol för ”etiskt föredöme”. White  
uppmärksammas ofta för vårt långsiktiga 
engagemang inom hållbarhet, bland annat 
utnämningen till ”Årets Samhällsaktör 
2019, kategori hållbarhet”.

Intresset för återbruk och cirkulär  
arkitektur ökar, så även träbyggandet.  
Just nu byggs den 19 våningar höga  
träbyggnaden Sara Kulturhus i Skellefteå, 
Kontorshuset Magasin X i Uppsala,  
Psykiatrisk klinik Nuuk på Grönland och  
Climate Innovation District i Leeds. 
2019 innebar en inbromsning för den  
svenska byggbranschen i storstads- 

2019 innebar ett ökat fokus på klimatet och ambitionerna för att nå  
målen i Agenda 2030. I tider av politisk instabilitet på många håll 
i världen, har näringslivet en viktig roll för att säkerställa en hållbar 
samhällsutveckling. White både kan och har ett ansvar för att skapa 
långsiktigt hållbara värden för våra kunder och samhället. Med 
arkitekturens kraft driver vi omställningen till ett hållbart liv. 

regionerna Göteborg och Stockholm,  
särskilt för nya bostäder. Konsekvensen  
för White var en minskad omsättning.  
Öresundsregionen har dock haft en stark 
utveckling där vårt projekt Nya Sjukhuset  
i Malmö varit betydelsefullt för White.  
Sverige har samtidigt ett stort behov av  
investeringar i infrastruktur, skolor, sjukvård, 
lokaler och stadsutveckling samt brist på 
bostäder i tillväxtregionerna. Vi ser därför 
ljust på den framtida efterfrågan på våra 
tjänster.

Brexit har orsakat oro på den brittiska 
marknaden men bidragit till statliga  
investeringar som påverkat byggandet  
positivt. Vår studio i London var under 
2019 vår snabbast växande enhet. Vi har 
vunnit flera nya projekt, bland dessa  
Moorefields EyeHospital London och 
Blackwell Yard Mixed Development London. 
Norge var 2019 den marknad i Norden 
som hade snabbast tillväxt, vilket bidragit 
till positiv utveckling av vår studio i Oslo. 
Vår styrka att förena hållbarhet med  
formgivning gör oss intressanta internatio-
nellt och vår verksamhet växer därför med 
nya uppdrag i Östafrika, Tyskland och 
Kanada.

White kommer fortsätta driva verksam-
heten utifrån Global Compacts principer 
och accelerera arbetet för att bidra till  
att nå målsättningarna i Agenda 2030.  
Vi hoppas denna rapport kan inspirera till  
samarbeten där vi tillsammans kan ta  
oss an våra gemensamma utmaningar.

Formgivning är vår 
metod för att skapa 
hållbara lösningar och 
för att nå vår vision 
kommer vi att fokusera 
på nya sätt att arbeta 
med material, energi, 
cirkulär arkitektur och 
hållbar stadsbyggnad.
A L E X A N D R A H AG E N ,  V D 
A N N A G R A A F,
H Å L L B A R H E T S C H E F

O M W H I T E



Vårt 2019 
i korthet

i omsättning

813Mkr
lägre CO2e- 

utsläpp än 2018

34%

Vi har verkat i 
olika länder 
under 2019

14
Kanada, DR Kongo, Irland 
Danmark (Grönland),   
Finland, Kenya, Etiopien, 
Indonesien, Tyskland,  
Storbritannien, USA 
Nederländerna, Norge  
och Sverige

med målet 
CO2-neutralitet

20 uppdrag

av projekten  
har trästomme

19%

av våra resor  
sker med tåg  

( INOM SVERIGE)

95%
till forskning  
& utveckling 

30Mkr

medarbetare 
varav 80  
nyanställda766

1,35
ton CO2e/ 

årsarbetare

47 53

50%

AND E L K VINNOR  
I  S T YRE L SE N

AND E L  
K V INNOR 
OCH MÄN

W H I T E  A R K I T E K T E R O M W H I T E

Vackra Bergslagen, vy från en av våra studieresor 2019.
*White Research Lab 

VIA WRL*, ARQ FORSKNINGSSTIFTELSE, 
 DIGITAL DESIGN OCH INNOVATION
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Utmaningar  
och möjligheter

K LIMATFÖR ÄND R ING AR 

Mänskligheten har ett fåtal år på sig att  
förhindra en global uppvärmning på över 
2°C. Lyckas vi inte är hotet för liv på  
jorden överhängande. I Sverige står bygg- 
och anläggningssektorn för en femtedel av 
den samlade klimatpåverkan. Sektorn  
kommer att behöva genomgå en omfattande 
omställning för att nå det uppsatta målet  
om att vara klimatneutral senast 2045.  
Effekterna av den pågående globala upp-
värmningen på ekosystem, flyktingströmmar 
och samhällets resiliens påverkar vårt arbete. 
Högre havsnivåer, minskad biologisk mång-
fald, ojämnare vattenflöden och migration 
kräver ökad kompetens kring bland annat  
klimatanpassning, ekosystemtjänster och  
demografisk utveckling. 

G LOBALISE R ING

Världen styrs allt mer av globala samband. 
Ekonomi, politik och säkerhetsfrågor på en 
kontinent får direkta följder lokalt på en an-
nan. Medellivslängden och välståndet i värl-
den ökar kontinuerligt. Samtidigt ökar också 

Vi lever i en tid med stora skiften i samhällsutvecklingen och stora 
utmaningar för miljön. Det påverkar oss och vår verksamhet på många 
sätt. Med arkitektur bidrar vi till att skapa platser och miljöer där vi alla 
kan leva, leka, lära och läka och vi har stora möjligheter att driva på  
för en hållbar utveckling. 

polariseringen, vilket riskerar att leda till fler 
konflikter. Segregation och socioekonomiska  
skillnader gör frågan om jämlika levnadsför-
hållanden allt mer central. Med nya typer  
av boende, normkreativ och mer jämlik  
planering, socialakonsekvensanalyser och 
strategiska utvecklingsplaner kan vi ta oss 
an de sociala utmaningarna. 

UR BANISE R ING

2018 bodde 55 procent av världens befolk- 
ning i städer, 2050 förväntas andelen ha  
stigit till 70 procent. Även i Sverige förväntas 
storstäder och förortskommuner ha den 
kraftigaste befolkningstillväxten de kom-
mande 20 åren. När människor söker sig  
till städer ökar behovet av bostäder, arbets-
platser, offentliga funktioner och infrastruktur. 
Det ställer krav på samhällsbyggnads- 
sektorn att både tillgodose behoven och 
säkra en hållbar utveckling och goda livs-
miljöer för alla. Först då kan vi hålla oss 
inom planetens gränser och samtidigt skapa 
byggnader och samhällen med människor, 
hälsa och socialt välbefinnande i fokus.

D IG ITALISE R ING 

Den tekniska utvecklingen förändrar hur vi lever och beter  
oss och påverkar därmed kraven på den byggda miljön. 
Det leder också till nya affärsmöjligheter, samtidigt som 
förutsättningarna för de befintliga förändras. Stora internet- 
aktörer utnyttjar användardata för att bland annat planera  
städer och analysera resmönster. Digitala verktyg gör att 
medborgarna kan involveras i planeringen mer än tidigare.  
Vår bransch förändras genom utveckling av ny teknik så som 
BIM, GIS, AI, 3D-printing och robotisering. Digitaliseringen 
av design-, planerings- och byggprocessen medför nya  
affärsmodeller och förändrade roller för branschen. 

ÖK AD KONK UR R E NS 

Digitaliseringen och globaliseringen skapar nya affärs-
mönster och ökar konkurrensen. Fler aktörer förstärker,  
liksom White, sin kärnaffär genom att addera kompetens 
inom arkitektur, design och projektutveckling. Teknik- 
konsulter bygger kompetens inom arkitektur och planering. 
 Entreprenörer och producenter har projektörer.  

Reklam- och kommunikationsbyråer erbjuder koncept- 
utveckling och kommunikation i tidiga skeden. 

NE DG ÅNG AR OCH INVE S TE R ING AR

Tillväxttakten i ekonomin har dämpats under 2019 och  
det svenska bostadsbyggandet har minskat. För 2020  
räknar Sveriges Byggindustrier med att byggsektorn  
kommer att minska med ytterligare cirka två procent  
jämfört med 2019.  På europeisk nivå är förändringen  
inte lika dramatisk och byggsektorn förväntas fortsätta 
växa, men i långsammare takt än tidigare. Den växande  
befolkningen i norra Europa leder samtidigt till ett stort  
behov av investeringar i infrastruktur och stadsutveckling. 
Över 80 procent av Sveriges kommuner uppger att de har 
bostadsbrist och det uppskattas  att mer än 1000 skolor 
och förskolor, 300 gruppboenden och över 100 äldre- 
boenden behöver byggas eller renoveras till 2022.   
Därutöver tillkommer stora investeringar inom vård, järnvägar  
och annan infrastruktur. Satsningarna behöver planeras 
och projekteras omgående för att nå sina mål. 

Med nya typer av  
boende, normkreativ 

och mer jämlik  
planering, sociala 

konsekvensanalyser 
och strategiska  

utvecklingsplaner  
kan vi ta oss an de  

sociala utmaningarna. 

Lindesberg Hälsocentrum inrymmer vård och bostäder under 
samma tak med närhet till både natur och resecentrum. 

O M VÄ R L D
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Röster från  
tre kontinenter

Whites internationella närvaro har stärkts under 2019. London är vårt 
snabbast växande kontor, Oslo utvecklas stadigt och vi har ett etablerat 
nätverk av kunder och samarbetspartner i Tyskland, Kanada och Kenya. 
Det är en balans mellan mogna och snabbt växande unga marknader. 
Vi ser stora möjligheter att få skapa innovativ arkitektur som bidrar till 
ett hållbart liv. Men hur skiljer sig hållbarhetsutmaningarna åt mellan  
de olika kontinenterna?

Genom att  
arbeta i länder  
med en annan  
kontext kan vi  

utmana våra  
synsätt och  

normer.
C A R L  B ÄC K S T R A N D ,  C H E F 

W H I T E  I N T E R N AT I O N A L
Masterplan , 

Barking Riverside, UK.
.

Leadership Centre i Nairobi, 
ett av Afrikas första Leed  

Gold-certifierade projekt och 
vårt klimatsmarta förslag till  

bibliotek och stadshus,  
Vaudreuil Dorian, Kanada.

O M W H I T E

2019 utropades både klimatnödläge  
och bostadsnödläge på flera platser i  
världen. Klimatförändringarnas påverkan 
tillsammans med sociala utmaningar har 
olika förutsättningar och utvecklingstakt 
på de olika kontinenterna. – Genom att  
arbeta i länder med en annan kontext  
kan vi utmana våra synsätt och normer.  
Omställningar sker nu snabbt och genom 
att fånga upp dessa kan det ge intressanta 
synergier för vårt innovationsarbete  
och utveckla våra uppdrag, säger Carl 
Bäckstrand, chef för White International.

I Östafrika pågår en snabb befolknings-
tillväxt och stark urbanisering. Länderna 
är angelägna om att göra sina nationer till 
välmående, demokratiska och stabila  
ekonomier. – Det kommer att krävas  
tydligare stadsutvecklingsstrategier och 
inkluderande processer för att uppnå stora 
sociala effekter, säger Louise Didriksson, 
marknadsansvarig Östafrika. 

I takt med att kunskap ökar uppstår 
även behov av att utbyta erfarenheter och 
best praxis. Under 2020 kommer White  
att slutföra Leadership Centre i Nairobi,  
som är ett lokalt samarbete med MMI  
Arkitekter. – Projektet är ett av Afrikas första 

Leed Gold-certifierade projekt och har  
redan blivit en eko-ikon. Det sätter en ny 
standard för energi, ekosystemtjänster och 
arkitektonisk design, fortsätter Louise.

I Nordamerika drivs AI-teknologin framåt 
med en enorm hastighet. I Kanada utvecklar 
Google nya stadsdelar och utvecklingen 
inom träbyggnadsteknik går snabbt. I  
landets norra delar sker klimatförändringarna 
snabbt och konsekvenserna av smältande 
permafrost är svåra att överblicka. 
– Vi kan lära mycket från Kanada, men det 
finns också ett stort intresse av att lära 
från svenska exempel på klimatsmart  
byggande. I Vaudreuil Dorian utanför 
Montreal har vi, tillsammans med Ambioner 
och Zarate Lavigne, tagit fram ett förslag 
till ett bibliotek och stadshus. Genom att 
integrera ekosystemtjänster i projektet  
har vi skapat en ny grön mötesplats i ett 
område som tidigare dominerats av bilar,  
berättar Marie-France Stendahl,  
marknadsansvarig Nordamerika.

I Europa utmanas fossilindustrin på allvar: 
Norge är pionjärer i arbetet med klimat-
neutralt byggande och i Tyskland pågår 
Energiewende. Storbritannien samlar sig 
för post-Brexit med en offensiv offentlig 

agenda med ett socialt entreprenörskap. 
– I Norge har träbyggandet en central roll. 
Landet har under flera år arbetat fram  
konceptet Zero Emission Buildings  
och nu är flera större byggnader klara.  
Flera kommuner ställer höga klimatkrav på 
byggnationen och det finns en öppenhet 
för att skapa innovativ arkitektur, säger 
Sofie Bentzen, chef för Whites 
Oslo-studio.

– I flera tyska städer, liksom i Sverige, 
är utmaningen hur man bäst ska omvandla 
befintliga homogena stadsdelar och  
byggnader till mer diversifierade miljöer 
med låg klimatpåverkan. I Reutlingen  
utanför Stuttgart ska vi utveckla en  

industritomt till ett stadskvarter där  
boende och co-working arbetsplatser 
blandas med kafé och matmarknad, 
berättar Barbara Vogt, marknadsansvarig 
Tyskland.

– I Storbritannien vill vi bidra till ett  
hållbart bostadsbyggande. Tiden för de 
spekulativa bostadsprojekten är förbi och 
istället ökar fokus på att skapa socialt  
hållbara miljöer. Vårt förslag på en sju 
hektar stor masterplan i Barking Riverside 
visar hur man kan skapa prisvärda och 
koldioxidneutrala projekt med en rik,  
varierad gestaltning, samt möjligheter för 
delade bostadslösningar, berättar Geoff 
Denton, ansvarig arkitekt i London.
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Hållbarhet 
som drivkraft

UTMANING AR NA 

Klimatförändringar, minskade naturresurser,  
hotad biologisk mångfald och ökad  
ojämlikhet är några av samhällets största 
utmaningar. Ett starkt engagemang i såväl 
samhälle som miljö har länge varit en  
utgångspunkt för Whites verksamhet. I 
över 20 år har vi byggt upp spetskompetens 
inom miljö och social hållbarhet, för att 
kunna driva hållbarhetsfrågorna framåt  
och integrera dem i våra uppdrag. Vi är 
övertygade om att vi med arkitektur och 
vår samlade kompetens 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.

HÅLLBAR HET FÖR OSS 

För oss innebär hållbarhet att skapa  
byggnader och samhällen med människor i 
fokus, som bidrar till hälsa och ett socialt 
välbefinnande. Förutsättningen är att  
utvecklingen sker inom planetens gränser 
och inte på bekostnad av jordens resurser, 
natur och klimat. Ekonomin är möjliggöraren. 
För att skapa attraktiva miljöer som bevarar 
jordens resurser behöver vi alla göra  
medvetna val och rätt investeringar. Det  
är när sociala, ekologiska och ekonomiska 
värden går hand i hand som man kan  
uppnå hållbar utveckling på riktigt.

Grunden för vår verksamhet är att med arkitektur driva omställningen 
mot ett hållbart liv. Med hållbarhet som vår främsta drivkraft, för såväl 
uppdrag som verksamhet, skapar vi långsiktiga värden för våra kunder, 
för oss själva, för samhället och för planeten.

G LOBAL A MÅLE N 

White arbetar med uppdrag i olika skalor  
och skeden, i allt från stadsplanering, 
byggnader, landskapsplanering, inredning 
till utredningar kring miljö och sociala  
aspekter. Därför är de flesta av de Globala 
målen relevanta för oss i större eller mindre 
omfattning, direkt eller indirekt. Vi har valt 
att fokusera extra mycket på sju av målen, 
eftersom vi har möjlighet att driva dessa 
varje dag i våra uppdrag. Från och med 
2020 kommer vi att följa upp alla uppdrag 
i relation till de globala målen och några av 
deras delmål.

HÅLLBAR HETSANALYS

Alla uppdrag är unika och därför är  
hållbarhetsutmaningarna olika från projekt 
till projekt. Vi ska alltid inleda alla uppdrag 
med en hållbarhetsanalys för att identifiera 
möjligheter, risker och prioriterade hållbar-
hetsfrågor. Under 2019 har vi uppdaterat 
vår analys så att den nu är helt i linje med 
våra prioriterade globala mål, men den  
består även av många fler frågeställningar. 
Genom att i ett tidigt skede göra en  
hållbarhetsanalys ihop med kunden  
och andra intressenter, kan vi skapa  
en gemensam målbild och strategi för  
projektet. Genom att väga investeringar 
mot långsiktiga sociala och ekologiska 
värden och vinster uppnår vi inte bara ett 
hållbart projekt utan också en hållbar affär. 

FNs klimatavtal, 
Agenda 2030  

och vårt åtagande  
enligt Global Compact 

är utgångspunkten  
för våra affärsmål,  

strategiska satsningar  
och prioriterade  

hållbarhetsfrågor.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

D E G LOBAL A M ÅLE N FÖR WH ITE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

MÅL SÅ HÄR GÖR VI

HÄL SA OCH VÄLBE F INNAND E 
Säkerställa att byggnader och miljöer är bra för  
människors hälsa och välbefinnande.
Delmål 3.9 samt indikatorer dagsljus, luftkvalitet, 
termiskt klimat, ljud, fukt och att stimulera till rörelse 
eller vila.

Vi har lång erfarenhet av vårdarkitektur och  
forskning kring arkitekturens betydelse för  
hälsan. Utformning av miljöer som bidrar till  
hälsa och välbefinnande, socialt och fysiskt.  
Vi har specialister inom ljus och utför  
simuleringar av dagsljus och och inneklimat.  
Läs mer på sid 38-45.

HÅLLBAR E NE RG I
Minska energibehovet, skapa byggnader som  
är energieffektiva och öka användningen av  
förnyelsebar energi. 
Delmål 7.2 och 7.3

I samtliga projekt erbjuder vi energiberäkningar 
och klimatkalkyler, fokuserar på att skapa energi-
effektiva byggnader med lågt klimatavtryck, samt 
att öka andelen solceller.

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 funktionsnedsatta. Främja sociala och miljö- 
mässiga kopplingar mellan stadsdelar och lands-
bygd. Verka för en deltagandebaserad planering.
Delmål 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6 och 11.7

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 ekosystemtjänster i 
stadsplaneringen. Vi erbjuder sociala konsekvens- 
analyser och strategiska utvecklingsplaner. Läs 
mer på sid 48-53.

HÅLLBAR KONSUMTION 
Bidra till ett effektivt nyttjande av naturresurser, mins-
ka utsläppen av farliga ämnen och avfall till luft, vatten 
och mark. Minska mängden avfall genom att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna material. 
Delmål 12.2, 12.4, 12.5, 12.8 samt 11.6

Satsning på cirkulär arkitektur och nya tjänster. 
Vi ligger långt framme med återbruk i inrednings-
projekt samt driver på utvecklingen inom design 
och arkitektur.  
Läs mer på sid 18-25.

BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
Minska utsläppen av växthusgaser genom energi-
effektiva byggnader och förnybar energi, välja material 
med låg klimatpåverkan och stimulera hållbara  
transportsätt. Inför klimatåtgärder och klimatanpassning 
i planeringen, samt öka förmågan till återhämtning.
Delmål 13.1 och 13.2

Vårt mål till 2023: 30% av projekten är koldioxid- 
neutrala. (Från år 2030 klimatpositiva)
Vi utför energi  och klimatberäkningar av såväl  
byggnader som stadsplanering. Läs mer sid 30-33.
Vi erbjuder tjänster för klimatanpassning och  
ekosystemtjänster. Läs mer sid 50-55.
I vår verksamhet ska CO2e-utsläppen minska med 
30% till 2023 jämfört med 2018. Läs mer sid 26-29.

E KOLOG ISK MÅNG FALD 
Stärka ekosystemens och den biologiska  
mångfaldens värden i planeringen.
Delmål 15.1 och 15.9

Stärka och implementera ekosystemtjänster i 
planeringen. Tydliggöra nyttan och värden av 
ekosystemtjänster utifrån hälsa, klimat, miljö  
och sociala aspekter.  
Läs mer på sid 50-55.

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. Internationella forskningssamarbeten, 
engagemang och projekt, t ex i Kenya.  
Läs mer på sid 12-13, 46-47.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

O M W H I T E
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47%
AV P R O J E K T E N 

H A R H Ö G R E  
E N E R G I M Å L  Ä N 
BYG G N O R M E N

39%
AV P R O J E K T E N  

M I L J Ö C E R T I F I E R A S

M IL JÖ I  UPPD R AG E N 

Vår verksamhets största miljöpåverkan  
är den som våra uppdrag ger upphov till.  
Vi följer årligen upp utvecklingen i våra 
uppdrag, så som energimål, certifieringar 
och vilka hållbarhetsfrågor som är mest 
prioriterade. 2019 har vi för första gången 
gjort uppföljningen så att den kopplar till 
de globala målen (se figur nedan).  

 
47 % av projekten har högre energimål  
än byggnormen (BBR) och 39 % av  
uppdragen utförs enligt någon certifiering. 
De vanligaste certifieringssystemen är  
Miljöbyggnad, följt av Svanen och  
därefter BREEAM och LEED. 

G LOBAL A M ÅLE N I  VÅR A U PPD R AG 2019

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA GOD HÄLSA OCH 

VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

MÅL 3. Hälsa & välbefinnande / 22%

Dagsljus, Stimulera till fysisk aktivitet,  
Inomhusmiljö, Fuktsäkerhet

MÅL 7. Hållbar energi för alla / 8%

Energieffektiv byggnad, Förnyelsebar energi  
(t ex solceller)

MÅL 11. Hållbara städer och samhällen / 40%

Trygga och säkra miljöer, Jämlika och tillgängliga 
miljöer, Involvering av brukare, Hållbar mobilitet, 
Bevara kulturvärden, Ekonomiska värden

MÅL 12. Hållbar konsumtion och produktion / 17%

Materialval, Hälsa och miljö, Återbruk och  
återvinning, Hållbar livsstil, Träbyggnad

MÅL 13. Bekämpa klimatförändringarna /9%

Låg klimatpåverkan av material,  
Klimatanpassning av utemiljön

MÅL 15. Ekosystem och biologisk mångfald / 4%
Ekosystemtjänster, Bevara naturvärden

19%
AV BYG G PROJ E K TE N 

H A R T R Ä S T O M M E

Hotellet House of Choice i Solna kommer att bli 
ett av Skandinaviens första noll-energihotell.  

2 500 kvadratmeter solceller på fasad och  
tak, samt 24 borrhål för geoenergi, kommer  

ge mer energi än behovet av fastighets- 
energi. Byggnaden certifieras Breeam  

Excellent. Beställare Fabege.  
Klart 2021.

O M W H I T E
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Cirkularitet ett 
vinnande koncept

S E LM A L AG E R LÖ FS CE NTE R

Genom att se alla befintliga material som en råvara sparar vi 
inte bara på jordens resurser utan det är även en av de mest 
effektiva åtgärderna för att hejda klimatförändringarna.  
För att klara omställning till en cirkulär ekonomi krävs för-
ändringar i både livsstil, attityd och hur vi bygger. White är 
övertygade om att genom att i högre grad ta tillvara det  
befintliga, såväl kvarter, byggnader som material, kan nya 
miljöer och produkter skapas. Men även nyproduktion  
behöver utgå från ett cirkulärt, långsiktigt synsätt, tidigt i  
designprocessen. Det kan låta självklart, men det krävs 
kunskap och samarbete i många leverantörskedjor för att 
detta ska gå att realisera. 

När det nya Selma Lagerlöfs center i Göteborg skulle 
inredas lades stor vikt vid cirkulär arkitektur i form av  
återbruk av inredning. Centret ska vara en mötesplats för 
invånarna i stadsdelen och inrymmer bland annat bibliotek, 
kulturskola och stadsdelskontor. 

– För oss är det en självklarhet att vi måste arbeta på nya 
sätt för att hushålla med jordens resurser. När vi räknade på 
det visade det sig att det var nästan 70 procent billigare  
(9 miljoner kronor) att satsa på maximalt med återbrukad 
inredning istället för att köpa ny, säger Annie Leonsson, 
ansvarig inredningsarkitekt för projektet. 

Men vinsterna var inte bara ekonomiska. Tidigt i  
processen involverades både brukare och medborgare 
genom workshops och intervjuer.

– Vi ville att de som ska använda lokalerna ska känna 
att det är något de kan vara stolta över, att det går att  

känna igen saker från tidigare, samtidigt som det är  
viktigt att se att vi varit aktsamma med både miljömässiga 
och ekonomiska resurser, säger Annie.

Strategin för återbruk har följt tre olika spår. För det  
första återanvändes möbler från sex olika befintliga  
verksamheter som sedan skulle flytta in i huset. För det  
andra inhandlades begagnade möbler för att komplettera 
den uppsättning som redan fanns. För det tredje köptes 
begagnat material in för den platsbyggda inredningen  
och för att snickra nya möbler. 

– Vi ville att det ska synas att inredningen haft ett  
tidigare liv. Det blir som en slags konfetti med olika former 
och kulörer som får huset att lyfta och skapar en fin helhet 

ihop med den råa byggnaden. Den röda tråden 
blev en ”Selmastämpel” som vi har satt på allt 
som är återbrukat, säger Annie. 

För att ro projektet i hamn 
krävdes ett stort mått av  
kreativitet och nytänkande, 
både när det gäller upphand-
ling, process och involverade 
aktörer. Till exempel behövde  
staden upphandla en åter-
bruksleverantör, något som 
man aldrig haft tidigare.  
Uppdraget gick till en  
snickare som ansvarade  
dels för snickerier på plats, 

För att lyckas med att begränsa klimatförändringarna och hushålla  
bättre med jordens resurser, så råder ingen tvekan om att samhället behöver 
ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi. Politiker och näringsliv sätter 

höga mål, men det krävs även nya arbetssätt och affärsmodeller för att få fart 
på omställningen. I Selma Lagerlöfs Center har White genom stark vilja och 

kreativitet lyckats skapa en av 2019 års bästa inredningar* med 92% återbruk 
och dessutom en besparing på 9 miljoner kronor jämfört med nytt!

När vi räknade på  
det visade det sig  
att det var nästan  
70% billigare att  
satsa maximalt på 
återbrukad inredning 
istället för att köpa ny.
A N N I E  L E O N S S O N  
A N S VA R I G  
I N R E D N I N G S A R K I T E K T. 

*) Projektet var ett av fyra nominerade till Guldstolen,  
Sveriges Arkitekters pris för 2019 års bästa inredning.

H Å L L B A R KO N S U M T I O N
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dels för att köpa in, lagerhålla och frakta återbrukad inredning. 
Och att stämpla, eller märka, samtliga möbler med ”SELMA”, 
hur gör man det? I detta fall kom inspirationen från ett  
företag som utarbetat en metod för att märka fraktcontainrar. 
Sedan användes en hel helg till att med schablon måla 
över 3 000 inredningsobjekt med namnet SELMA. 

Arbetet med Selma Lagerlöfs center har visat att det är 
avgörande att ha en tydlig process för att lyckas med ett 
återbruksprojekt. Det viktigaste är att fastställa ambitionerna 
tidigt i projektet; att sätta mål för hur 
stor del av inredningen som ska  
vara återbrukad och en tidplan. Ett 
återbruksprojekt tar lite längre tid 
och kräver mer projektledning  
och kostnadsstyrning än ett  
inredningsprojekt där all inredning 
är ny. Att hitta inredning som inte  

ska fraktas så långt, som ska levereras och lagerhållas  
successivt kräver en stor logistisk insats. Dessutom behöver 
man göra en inledande inventering för att identifiera vad som 
är lämpligt att återbruka. I det arbetet behöver man också 
klargöra vem som ska bedöma kvaliteten på möblerna, är det 
inredningsarkitekten, kunden eller leverantören? Slutligen 
behövs även mer samordning av arkitekten för att koordinera 
möblerna på plats. Selma Lagerlöfs center är ett av de  
främsta exemplen på att det går att arbeta på nya sätt.  
Genom att vända på designprocessen och alltid utgå från 
det som redan finns så kan vi nå längre i omställningen mot  
en cirkulär arkitektur.

SE LMA L AG E RLÖFS CE NTE R

Plats: Selma Lagerlöfs Torg,  
Göteborg

Beställare: Göteborg stad, 
Stadsdelsförvaltningen Norra 
Hisingen

Projektår: 2017-2019

Team: Annie Leonsson,  
Ansvarig inredningsarkitekt,  
Mattias Lind, Ansvarig arkitekt

Area: ca 6 300 m2

Miljö: Andel återbrukad  
inredning 92 %

Budget: Den inledande  
kalkylen som gjordes i projektet 
visade att nyinköpt inredning 
skulle kosta 12,8 Mkr. Med åter-
brukad inredning blev kostnaden 
istället 4,1 Mkr. 

FoU: Det Vinnova-finansierade 
projektet ”Affärsmodellinnova-
tion för cirkulära möbelflöden”, 
med bl a White och RISE, visar 
att klimatavtrycket kan minska 
med 20 till 50 % vid en cirkulär 
modell istället för en linjär. 

Annie Leonsson är inredningsarkitekt med fokus på  
varumärkesbyggande arkitektur och design på en strategisk  
nivå i nära samarbete med brukare och beställare. Hållbarhets-
frågor och cirkularitet är en viktig drivkraft i alla projekt.
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Återbruk av  
epoker ger  

attraktiv skola

MA JA BESKOWSKOL AN

Om- och nybyggnation med hänsyn till det befintliga stod i 
fokus när White fick i uppdrag av Umeå kommun att utforma  
den nya Maja Beskowskolan. Den ursprungliga byggnaden 
var från 1950-talet med en tillbyggnad från 1980-talet.  
Efter flera år av problem med fuktskador, byggnadsrelaterad 
ohälsa, svårigheter att locka elever och negativa rykten  
gjordes ett omfattande omtag. Byggnaden evakuerades 
2016, totalrenoverades och kunde därefter återinvigas 2019. 

– Vi kände att vi måste vända en trend, lyfta på alla stenar, 
göra om och göra rätt. Både vad gäller verksamheten och  
lokalerna, säger Maria Ohlsson, ansvarig arkitekt på White. 

– Det var viktigt att skolan skulle utformas utifrån  
elevernas och lärarnas perspektiv och att lokalerna ska 
stödja och bidra till pedagogiken. Vi på White var delaktiga 
i det Funktionsprogram som Umeå Kommun tagit fram och 
som visar på hur lokaler bör stödja det pedagogiska arbetet 
och en lärande arbetsmiljö. Inför detta gjordes djupintervjuer 
med såväl elever som lärare, säger Maria.  

Redan från början sattes tre mål. Det första var att  
”Skapa trygga gränser”, skolan måste präglas av trygghet  
in i minsta detalj liksom i helheten. Alla elever har till exempel 
ett hemområde som bidrar med en rumslig och social  
tillhörighet och trygghet. Glaspartier ger en visuell kontakt 
mellan rummen och bidrar till öppenhet och trygghet. Det  
andra målet ”Var sak har sin tid” beskriver gestaltningsidén 

att bevara mycket av identiteten i 50-tals och bejaka 80-tals 
arkitekturen. Den tredje målsättningen, att ”Skapa en hållbar 
symbol”, manifesterades i en ny entrébyggnad med en stark, 
samtida karaktär uppbyggt i trä. Hela projektet har klassats 
som Miljöbyggnad Silver. 

Målsättningarna bottnade i en tidig hållbarhetsanalys. 
Genom att utgå från det befintliga och lägga fokus på trans-
formation och cirkularitet, kunde man minimera behovet av 
att bygga nytt. De två olika befintliga delarna av skolan  

renoverades med utgångspunkt i respektive  
tidsepok. I 50-talsdelen kunde stora delar av de  
befintliga lokalerna bevaras. Många av materialen 

var av hög kvalitet, såsom kalk-
stensgolv, tegelväggar eller 
trappor och dessa kunde åter-
användas. I 80-talsdelen krävdes 
en mer omfattande renovering, 
framförallt på grund av problem 
med fukt och dåligt dagsljus, 
men stommen kunde bevaras. 
– En utmaning i ombyggnads-
projekt är att man alltid stöter  
på överraskningar. Till exempel 
hittade vi fukt i vissa bjälklag där 
vi inte trodde det skulle finnas, 

Ett av de största hoten mot miljön och klimatet är 
överkonsumtionen av jordens resurser. Alla befintliga material 
kan i praktiken ses som en råvara som kan tas tillvara. Maja 

Beskowskolan är ett exempel på att man genom att renovera och 
återbruka det befintliga, avsevärt kan minska klimatutsläppen. 

Dessutom är det en kreativ utmaning att kunna skapa nya, 
attraktiva miljöer av det som redan finns. 

Hela det här  
projektet har visat  
på hur attraktivt det  
är att arbeta med  
hållbarhet som ett  
helhetsgrepp, miljö- 
mässigt, ekonomiskt  
och socialt. 
M A R I A  O L S S O N  
A N S VA R I G A R K I T E K T

De två olika befintliga delarna av skolan renoverades 
med utgångspunkt i respektive tidsepok. I 50-talsdelen 

kunde stora delar av de befintliga lokalerna bevaras, 
såsom kalkstensgolv, tegelväggar och trappor 
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och beslut togs om att nästan alla bjälklag skulle rivas och 
saneras. Men överraskningarna kan ju också vara positiva, 
som när vi hittade en fantastiskt vacker tegelvägg, eller ett 
ursprungligt trappräcke som kunde användas, säger Maria. 

Klimatkalkylen i projektet visar att klimatpåverkan från  
materialen är låg jämfört med ett nybyggnadsprojekt, men 
att klimatpåverkan från avfallshanteringen är stor. Det finns 
betydande miljövinster med att bygga  
om istället för att bygga nytt, men det 
är angeläget att hålla nere avfalls-
mängderna och återbruka så  
mycket som möjligt. Vid en jäm- 
förelse med andra projekt visar  
det sig också att kostnaden per  
kvadratmeter är betydligt lägre än för 

MA JA BE SKOWSKOL AN , UME Å

Beställare: Umeå kommun

Byggår: 2017-2019

Area: 30 000 m2

Team: Maria Olsson, Ansvarig arkitekt

Certifiering: Miljöbyggnad Silver

Miljö: 10 000 m2 solceller 
Total klimatpåverkan 130 kg CO2e/m² (Material 38 kg CO2 e/m², 
avfall 78 kg CO2 e/m², drift 14 kg CO2 e/m²)

FoU: Klimatneutral ombyggnation, WRL 2018:14

Maria Olsson är arkitekt specialiserad på tidiga skeden. Hon har 
en gedigen erfarenhet av arbete med pedagogiska miljöer för alla 
åldrar, från förskola till högskola och universitet.

en nybyggnation. – Jag tycker att hela det här projektet har 
visat på hur attraktivt det är att arbeta med hållbarhet som ett 
helhetsgrepp, miljömässigt, ekonomiskt och socialt.  Vi har 
visat att det faktiskt går att vända trender. 2019 var det ett 
enormt söktryck på skolan, så man kan nog säga att vi fått 
ett bra kvitto på att arbetet varit lyckosamt, avslutar Maria. 

Magnus Josefsson, rektor för Maja Beskowskolan  
beskriver projektet så här: – De kommer till en ny fin  
byggnad, som är klimatsmart byggd. Det viktigaste är närhet 
mellan elever och lärare och vi har jobbat för att skapa  
miljöer för det.

Den nya entrébyggnaden är utförd med  
trästomme och har en stark, samtida karaktär.
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KOLDIOXIDUTSL ÄPP KG CO 2 e/ÅRSARBETARE 2014–2019
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2 126

1 536

1 085 1 162
1 285 

(1 395)*

854 
(916)*

ton CO2e totalt 
kg CO2e / årsarbetare

2015 2017 2018 20192014 2016

2 441

1 592 1 539
1 770 

(1 920)*
1 258 

(1 350)*

Indata
Indata till verksamhetens klimatpåverkan är uppgifter 
från fastighetsförvaltare, elleverantörer, resebolag 
och sammanställning från vår ekonomiavdelning.  
Klimatberäkningarna är utförda av South Pole i  
enlighet med ”Greenhouse Gas protocol” (GHG).  
Data gäller för samtliga kontor.

* Siffror inom parentes inkl moln tjänster och hotell

4 053

66% K LIMATBOK SLUT 

Klimatbokslutet har genomförts i enlighet 
med ”Greenhouse Gas protocol”, som delar 
in utsläpp av växthusgaser i direkta (scope 
1) och indirekta (scope 2 och 3). För White 
innefattar scope 2 värme, kyla och elektricitet 
till kontoren. Scope 3 innefattar tjänste- 
och studieresor, hotell, inköp och avfall. 
Inga utsläpp enligt scope 1 förekommer. 

2019 uppgick Whites totala utsläpp till  
916 ton CO2e, vilket motsvarar 1,35 ton 
CO2e per årsarbetare. Det är en minskning 
med totalt 33,7 % jämfört med 2018 (33,5 
% per årsarbetare) och jämfört med 2014 
är det en minskning på 57 % (66 % lägre 
per årsarbetare). 

Minskningen jämfört med 2018 beror dels 
på nya emissionsfaktorer, men främst på 
grund av drastiskt sänkta utsläpp från studie- 
resorna (se nedan). Uppdelat per aspekt 
har utsläppen per årsarbetare jämfört med 
2014 minskat med: 79 % för resor, 29 % 
för inköp (inkl livsmedel, IT  och elektronik 
och papper), 14 % för energi (värme, kyla, 
el) och 83 % för avfall.

Som företag har vi en viktig roll att inspirera både medarbetare och 
omvärld till ett mer hållbart liv. 95 procent av våra inrikes tjänsteresor 
sker med tåg. Genom att införa en klimatpott för våra studieresor har vi 
lyckats sänka utsläppen med 81,6 procent jämfört med föregående år! 

R E SOR 

Vår resepolicy är tydlig: vi åker tåg i  
första hand. 95 procent av antalet tjänste- 
resor inom Sverige sker med tåg, vilket 
motsvarar 65 varv runt jorden eller 259 
900 mil, en ökning med 31 % jämfört  
med 2018. 

Studieresorna har under flera år stått för 
en hög andel av växthusgasutsläppen.  
För att sänka utsläppen, men ändå kunna 
behålla resorna, infördes under 2019 fler 
resor inom Sverige, möjlighet att åka tåg 
till samtliga resmål i Europa, tydligare  
information om klimatpåverkan samt ett 
poängsystem, en ”klimatpott”. Den  
innebär att man under en tre års period 
endast kan göra en tur och returresa  
med flyg, medan de övriga får ske med  
tåg eller buss. Resultatet blev mycket  
positivt: utsläppen för studieresorna  
har minskat med 81,6 % jämfört med 
2018! 

Tjänsteresorna med flyg har också minskat: 
antalet resor är 27 % lägre och CO2e- 
utsläppen har minskat med 22 %. 

65
VA R V R U N T  

J O R D E N M E D TÅG

L ÄG R E C O 2E -
U T S L Ä P P P E R 
Å R S A R B E TA R E 

Ä N  2014

O M W H I T E
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Whitedagen 2019 i Malmö

VEG ETAR ISK A MÅLT ID E R

Vår policy är att företaget enbart serverar  
vegetariskt (eller veganskt) på luncher, fester 
eller andra aktiviteter. Det når vi nästan: 2019 
var 97 procent av måltiderna vegetariska. 

I T  OCH MOLNTJÄNS TE R

Klimatpåverkan av IT-utrustning och telefoner  
har minskat med 27,5 procent sedan före- 
gående år, på grund av färre nyanställningar 
och att emissionsfaktorerna har minskat. 
Molntjänster står för 0,8 procent av  
företagets klimatpåverkan. 

E NE RG I OCH G RÖN E L

95 procent av elen på kontoren är förnyelse- 
bar och vi ställer krav på energieffektiv  
utrustning och belysning. El och energian-
vändningen har ökat sedan föregående 
år och ihop med nya emissionsfaktorer blir 
det en ökning av utsläppen med drygt 25 
procent. Under 2019 har en energi- 
kartläggning utförts på samtliga kontor  
för att identifiera eventuella åtgärder och 
besparingspotential.

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: Global 
Utmaning, Sweden Green Building Council, Sustainable 
Innovation, NMC Nätverket för hållbart näringsliv, CSR Väst-
Sverige, Föreningen c/o City och Byggvarubedömningen.

VI S TÖDJE R

Ett urval av de föreningar och organisationer 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.

1,35
T O N C O 2E  P E R  
Å R S A R B E TA R E

34%
L ÄG R E C O 2E -

U T S L Ä P P Ä N  2018

K LIMATNEUTR ALT FÖR ETAG

Klimatberäkningarna har utförts av South 
Pole Group i enlighet med Green House 
Gas protocol (GHG). White klimatkompen-
serar samtliga utsläpp, vilket gör att vi upp-
fyller kriterierna för ett klimatneutralt företag. 
Genom klimatkompensationen bidrar vi till 
Kariba REDD+ Forest Protection i  
Zimbabwe och Isangi REDD+ Forest  
Conservation i DR Kongo. 

HÅLLBAR L IVSS TIL

Våra kontor tar olika initiativ, anpassade 
efter lokala utmaningar. Några exempel  
är att det finns lånecyklar och anordnas  
cykelverkstad. Hälsan är viktig och förutom 
att få bidrag till träningskort, så anordnas 
löpträning, deltagande i lopp, cykel- 
utmaning, massage på jobbet, yoga och 
föredrag om allt från stresshantering  
och träning till hälsosam mat. Vi kan alla 
inspirera varandra till en mer hållbar livsstil 
både för miljön och oss själva. 

O M W H I T E
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Koldioxid- 
neutralitet 
steg för steg

 * Källa: Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30

I Sverige står byggbranschen idag för  
runt 20% av de inhemska utsläppen av 
växthusgaser och nästan det dubbla om 
man räknar utsläpp från byggmaterial  
som produceras i andra länder. White är 
engagerade i Fossilfritt Sverige och var 
involverade i arbetet med Bygg- och  
fastighetsbranschens Färdplan för klimat-
neutral sektor till 2045. Den stora utma-
ningen handlar om att sänka klimatpåverkan 
av byggnader och att det ställs tydliga 
klimatmål i projekten. – Vi vill utmana oss 
själva och våra kunder och därför har vi 
sedan tre år tillbaka mål om att sänka klimat- 
påverkan av våra projekt och att sikta mot 
koldixidneutrala byggnader. Vi har byggt 
upp kompetens, metodik och beräknings-
modeller och just nu har vi ett 20-tal  
uppdrag med mål att vara klimatneutrala 
berättar Anna Graaf, hållbarhetschef White.

Vad menar vi då med koldioxidneutralitet? 
Målet är att byggnaden ska ha låga växt-
husgasutsläpp från material, energi och 

Världen har stora utmaningar med klimatförändringar och minskade 
resurser. Att leda förändring är ett ansvar vi tar på allvar och vårt mål  
är därför att skapa koldioxidneutrala byggnader. År 2030 siktar vi  
ännu högre: då hoppas vi att projekten ska kunna vara klimatpositiva. 

produktion genom hela dess livscykel  
och att utsläppen balanseras med  
förnyelsebar energi eller kollagring så  
att summan blir noll. : I en klimatpositiv 
byggnad balanseras utsläppen ännu mer 
så att de blir negativa*. 

För att lyckas krävs tydliga mål,  
samverkan mellan olika aktörer och en 
strukturerad, iterativ process. Byggnads-
volymer, klimatskal och tekniska  
installationer optimeras för att sänka  
energibehovet och byggmaterial ska ha 
låga utsläpp. Trä har fördelar med låg  
klimatpåverkan och kan lagra kol. Att  
återanvända eller bygga om har oftast  
lägre klimatpåverkan än att riva och  
bygga nytt. I en klimatbudget redovisas  
utsläpp för material och energi och  
genom kontinuerlig uppföljning kan  
man ha kontroll på materialval, kostnader  
och utsläpp under hela livscykeln.  
Slutligen balanseras klimatskulden med 
lokala lösningar för förnyelsebar energi.

Koldioxidutsläppen 
från material,  
energianvändning 
och produktion  
balanseras 
med förnyelsebar  
energi och  
kollagring.
A N N A G R A A F
H Å L L B A R H E T S C H E F  
PÅ  W H I T E

Utanför Nyköping ligger Lindeborgs Eco Retreat – 
ett klimatpositivt hotell, konferens och retreat med 
nytänkande jordbruk, grönsaksodlingar, lieängar, 

solceller, biokolanläggning och ett biologiskt  
vattenreningssystem. I centrum står Ekoladan som 

har byggts om och renoverats med trä från den 
egna skogen. Byggnaden är klimatpositiv under  

50 år, dvs koldioxidutsläppen från energi och  
material (total 364 kg CO2/m2 BTA) är lägre än 

den koldioxid som lagras i träkonstruktionen  
(-119 kg CO2/m2), biokolanläggningen  

(-1944 kg CO2/m2) och produktionen av  
förnyelsebar energi från solcellerna  

(-119 kg CO2/m2). Läs mer i WRL-rapport  
2019:24, Ekoladan, Klimatberäkning.

B EG R Ä N S A K L I M AT F Ö R Ä N D R I N G A R N A
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Climate Innovation District i Leeds är ett av Storbritanniens största  

trähusområden. Husen har låg klimatpåverkan, med trästomme,  
passivhusstandard, FTX-system och återanvändning av  

regnvatten. Byggherren CITU uppskattar att trästom- 
men ger 88 ton lägre CO2e än en betongstomme

Genom att alltid utreda möjligheten  
till att bygga klimatneutralt har vi gjort  
en påtaglig förflyttning i våra projekt de  
senaste tre åren. Vi har endast slutfört ett 
projekt, Ekoladan, men det är till och med 
klimatpositivt. Det ställs klimatmål i många 
uppdrag idag, vilket har bidragit till att  
klimatpåverkan successivt blir lägre  
jämfört med standard.  

– Om byggbranschen gemensamt  
arbetar mot sänkt klimatpåverkan så  
kommer utvecklingen att gå snabbare. 
Krav på energideklarationer från 2021  
och certifieringssystemet NollCO2   

kommer troligen också driva på.  
Därför hoppas vi att alla Whites större 
projekteringsuppdrag ska kunna vara  
klimatpositiva från år 2030. Det är en 
mycket tuff utmaning, men vi har påbörjat 
resan, avslutar Anna.

Överst: Magasin X i Uppsala kommer att bli 
Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Målet är 
att nå nära noll klimatpåverkan, avseende energi, 
material och byggnation. Projektet utvecklar vi 
åt Vasakronan och byggnaden färdigställs 2022. 
Till höger: Balanseringsstrategi för  
klimatneutrala byggnader.

B EG R Ä N S A K L I M AT F Ö R Ä N D R I N G A R N A
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Under lång tid var det förbjudet i Sverige  
att bygga trähus högre än två våningar  
på grund av brandrisk. Restriktionerna 
togs bort för över 25 år sedan, men det 
har ändå varit trögt att få fart på byggande 
med trästomme i stor skala. I takt med ett 
ökat fokus på klimatpåverkan av bygg- 
material, så märks nu en tydlig förändring. 

”Träbyggandet ökar snabbt och vi ser 
ett skifte mot mer storskaliga byggnader 
och höga trähus”, berättar Daniel Stenqvist, 
arkitekt på White i Göteborg och involverad  
i det internationella forskningsprojektet 
Tall Timber Buildings ihop med bland annat  
RISE och Linnéuniversitet. Det forskar på 
möjligheterna med trä som en utmanare till 
traditionella byggtekniker för högre hus.

Trä är unikt eftersom det är ett förnyelse- 
bart material som binder koldioxid. Men 
det finns även andra miljöfördelar. En stor 
del av träbyggandet sker på fabrik, vilket 
bidrar till mindre spill. Det är ett lätt material  
så det lämpar sig för påbyggnad, vilket i sin 
tur kan leda till att fler byggnader bevaras  
istället för att rivas. I ett av våra projekt 

White har under de senaste åren haft ett starkt fokus på att bygga upp 
kompetens kring träarkitektur. Vi märker nu ett skifte där träbyggandet 
utvecklas från bostäder och mindre profilprojekt, till att omfatta kontor 
och större offentliga byggnader. Klimatpåverkan och attraktivitet är  
de främsta drivkrafterna. 

kunde vi konstatera att det blir billigare, 
lägre klimatpåverkan, kortare byggtid och 
snabbare hyresintäkter om den befintliga 
byggnaden byggdes på med en trästomme 
istället för att riva och bygga nytt.

En stark kvalitet med trä är även att det 
är vackert, kan ha många estetiska uttryck 
och åldras med värdighet. Många fastighets- 
ägare intygar att trä bidrar till attraktiva 
byggnader och inomhusmiljöer. Studier  
visar att människor mår bättre och upplever 
mindre stress i miljöer med exponerat trä. 

”Dagens träteknik har dessutom stora  
möjligheter att paras ihop med digitala  
verktyg och dess precision. Tillverkning 
sker ofta med datorstyrda processer. Det 
ger oss arkitekter en spännande palett att 
skapa okonventionella former och vackra  
komponenter, utan att det behöver ta  
längre tid att producera.” avslutar  
Daniel Stenqvist.

Av Whites byggprojekt är det runt  
19 procent som utförs med trästomme,  
en ökning med 4 procent jämfört med  
föregående år.

Träbyggandet  
ökar snabbt och vi  

ser ett skifte mot mer  
storskaliga byggnader 

och höga trähus.
DA N I E L  S T E N Q V I S T 

A R K I T E K T

1. Kv Fallskärmen, Örebro. 67 lägenheter byggt med CLT-element. Beställare: BJC Group. Inflyttning 2019. 
2. Sara Kulturhus, Skellefteå. 19 våningar högt, en av Nordens högsta träbyggnader när det står färdigt 2021. (Foto: Martinsons)

3. Nodi, Nya Hovås, Göteborg. 4200 m2 kontorshus helt i trä. Beställare: Next Step Group. Beräknas färdigt 2021.

1.

Träbyggandet 
tar plats

”

B EG R Ä N S A K L I M AT F Ö R Ä N D R I N G A R N A
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White skulle inte vara detsamma utan drivkraften hos medarbetarna. 
Vår samlade kompetens, erfarenhet och kreativitet är kärnan i hela 
verksamheten och när medarbetarna utvecklas så stärks även  
företaget. Företagets framgång bygger på att medarbetarna känner 
engagemang, trivs på arbetsplatsen och har balans i livet. Eftersom  
vi äger oss själva så finns ett stort ansvarstagande och vi har  
möjlighet att satsa på det vi tror på och vill på lång sikt.  

MÅNG A OLIK A

För att kunna ta oss an samhällsutmaning-
arna och skapa långsiktigt hållbar arkitektur 
är det en styrka och nödvändighet att vara 
många olika. Därför bygger vi team av 
medarbetare med vitt skilda kompetenser 
och erfarenhet. Hos oss arbetar bland  
annat arkitekter, byggnadsingenjörer,  
samhällsplanerare, beteendevetare  
och miljöexperter. En fjärdedel av våra 
medarbetare kommer från länder utanför 
Skandinavien.

E N S TAR K K ULTUR

White ägs helt och hållet av medarbetarna. 
Redan från första anställningsåret är det 
möjligt att köpa aktier och i dagsläget har 
vi 601 delägare, vilket motsvarar 78 %  
av alla medarbetare. Av dessa är 122  
partners, som tillsammans är majoritets-
ägare. Vi är övertygade om att det  
gemensamma ägandet skapar en vi-känsla 
och ett starkt engagemang som bidrar  
till företagets framgång och att vi når  
våra mål. Genom introduktionsdagar för 
nyanställda och den årliga Whitedagen, då 
alla anställda träffas, bygger vi vår företags-
kultur och stärker de interna nätverken.

Vi är 
White

W H I T E  A R K I T E K T E R V I  Ä R  W H I T E

%50 50

%50 50
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ME DARBETARE

FÖRETAGSLE D NING

S T YRE L SE

K VINNOR

MÄN
Whitedagen 2019 i Malmö.

 medarbetare har deltagit i 
utbildningar under 2019

500

E N TRYGG AR BETSM IL JÖ 

Vi arbetar för trygga, säkra anställningar 
med bra förmåner och inflytande för våra 
medarbetare genom att: 

 – Vi har en medarbetarpolicy och en  
arbetsmiljöpolicy. 

 – Vi följer branschens kollektivavtal  
(Almega, Sveriges Arkitekter, Sveriges 
Ingenjörer och Unionen) och det finns 
lokala fackrepresentanter på alla  
kontor. 

 – Vi har en ”Plan för lika rättigheter och 
möjligheter” som ska säkerställa en 
jämlik arbetsplats fri från diskriminering. 

 – Vi har ett systematiskt arbetsmiljö- 
arbete, med centrala och lokala  
arbetsmiljöplaner som följs upp genom 
ronder och enkäter. Det finns skydds-
ombud på alla kontor. 

 – Alla kan få bidrag för träning och vi  
erbjuder företagshälsovård. 

 – Vi har riktlinjer kring “Alkohol och  
droger“, “Nåbarhet i arbetet“,  
“Rehabilitering” och “Arbetsmiljö  
utanför Whites lokaler“. 

 – Vartannat år genomförs en medarbetar- 
enkät som resulterar i handlingsplaner 
med fokus på jämlikhet, arbetsmiljö,  
utvecklingsmöjligheter, ledarskap och 
företagskultur. Handlingsplanerna följs 
upp i företagsledning och styrelse. 

Medarbetarenkäten från 2019 visar att  
vår största utmaning är att endast drygt 
hälften anser att de har tillräckligt med 
återhämtning mellan arbetspassen. Vi  
arbetar därför aktivt med att motverka 
stress och att våra medarbetare ska  
känna balans mellan arbete och fritid. I  
enkäten ställdes även frågan ”Skulle du  
rekommendera White som arbetsgivare  
till en vän eller bekant?”. Vi är stolta över 
att svaret visade på ett eNPS på 25  
(Employee Net Promoter Score), vilket  
anses som ett väldigt bra betyg.

AT T UT VECK L A S OCH INSPIR E R A S

Varje medarbetare ska erbjudas goda  
förutsättningar att utvecklas på White.  
Vi vill att individer som drivs av nyfikenhet, 
kreativitet och innovation ska känna att de 
hittat rätt hos oss.

 – Alla medarbetare har utvecklingssamtal 
med närmsta chef minst en gång per  
år. Då formuleras personliga mål för  
utbildning och utveckling, som följs  
upp på årsbasis.

 – Det är möjligt att söka bidrag för  
personlig utveckling utanför arbetstid, 
till exempel kurser. 

 – Alla kan söka medel för utvecklings- 
projekt inom White Research Lab.

Genom White Research Lab bedriver  
vi omfattande FoU-verksamhet. White  
Academy erbjuder ett stort utbud av  
interna utbildningar, varav vissa är  
obligatoriska och andra kan väljas  
utifrån eget intresse och behov. Under 
2019 har runt 500 medarbetare gått  
någon form av utbildning. Några exempel 
är Hållbarhetsskolan och Träskolan. Vi  
har även ett Mentorprogram och under 
2019 har 30 personer deltagit i detta.

En viktig del för att fylla på med kunskap 
och inspiration är våra studieresor, som  
erbjuds alla anställda. 2019 gick resorna 
inom Sverige eller till Norge, Tyskland, 
England, Österrike, Polen eller Estland. 
Temat på resorna varierade från resmål. 
För att minska klimatavtrycket kunde alla 
resor genomföras med tåg eller buss.  

Varje medarbetare ska få  
möjlighet att utifrån sin  

förmåga utvecklas på  
bästa sätt i sitt arbete  
och i sin personlighet  

för företagets och  
individens framgång.

U R W H I T E S 
 M E DA R B E TA R P O L I CY

”
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Kontoret  
med hälsan  

i fokus

N CC H U V U D KO NTO R

Utformningen av både inne- och utemiljöer påverkar i  
allra högsta grad hur människor mår, men kan också  
stimulera till ett förändrat beteende. Dagsljus och luftkvalitet 
påverkar koncentrationen 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. 

När NCC skulle skapa sitt nya huvudkontor i Solna  
ville bolaget därför satsa på en miljö som bidrar till att  
stärka hälsan och välbefinnandet hos medarbetarna och 
samtidigt bidrar positivt till samhällsutvecklingen genom 
höga hållbarhetsmål. Byggnaden rymmer 800 arbetsplatser 
och har hållbarhet och en hälsosam livsstil i fokus.

NCC:s huvudkontor är certifierat som Excellent i 
BREEAM vilket innebär att krav på såväl energi, material, 
inomhusmiljö och grönytor har varit höga. Några exempel 
är att betongstommen från NCC:s tidigare huvudkontor 
har krossats och använts som grundmaterial inom området. 
Det finns borrhål för markvärme och solceller i fasaden 
som genererar fossilfri energi. Virket inom projektet är håll-
bart producerat och den fasta inredningen är kontrollerad  
utifrån emissionskraven i BREEAM. Kontorets  

takterrasser har även anlagts med grönska, fladdermus-
holkar och bihotell.– En viktig del för att skapa en hälsosam 
miljö har varit att entusiasmera och stimulera till rörelse och 
spontana möten. Utifrån en inledande vision har detta  
sedan tagit arkitektonisk form på flera sätt, säger Pi Ekblom,  
handläggande arkitekt, White. 

Huset har många tredimensionella kopplingar där delar 
av bjälklagen har öppnats upp. – Öppenheten i huset  
bidrar till orienterbarhet, trygghet och överblick, beskriver 
Pi. I kontoret finns en zonindelning utifrån arbetsuppgifter 

som bidrar till ökad rörelse och spontana  
möten. Det finns också ett gym och en cykel-
parkering med duschar och torkskåp i botten-

plan. Mest slående är däremot 
trappan, eller ”den vertikala rygg-
raden”, som ligger centralt i  
huset. Trappan är av trä och varje 
våning har dubbla trapplopp med 
spångar emellan för att möjliggöra 
både horisontell och vertikal  
rörelse. Det ska upplevas enkelt 
och lustfyllt att röra sig i den.  

God hälsa är grundläggande för att människor och samhälle  
ska utvecklas och nå sin fulla potential. Det finns många bevis för att  
arkitektur påverkar vår psykiska och fysiska hälsa fundamentalt och  

därför ökar fokus på hälsa och välbefinnande vid utformning av  
såväl stadens miljöer som bostäder och arbetsplatser.

Invändigt har stor omsorg lagts på två atrier som byggts med  
lättkonstruktion i trä. Ett av dem är öppet medan det andra  
är inglasat och erbjuder en något lugnare miljö.

Öppenheten  
i huset bidrar till  
orienterbarhet,  
trygghet och  
överblick.
P I  E K B LO M
A R K I T E K T

H Ä L S A O C H VÄ L B E F I N N A N D E
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HUVUD KONTOR NCC , SOLNA

Beställare: NCC

Projektår: Färdigställt 2019

Area: 22 000 kvm

Team: Thomas Rudin, Ansvarig arkitekt,  
Pi Ekblom, Handläggande arkitekt:  
Anders Parment och Oskar Nordquist, 
Medverkande arkitekter

Certifiering: BREEAM Excellent

Miljö: trä, solceller och biologisk mångfald

Resultatet i termer av antal steg uppmätta med stegräknare 
på arbetsplatsen är positivt, i flera fall har det fördubblats. 
Möjligheterna till spontana möten och känslan av sam- 
hörighet ökar också i och med trapplösningen. 

Många av de anställda är mycket ute hos kund och  
lockas nu till huvudkontoret i större utsträckning än innan. 

– Vi har hört från flera håll att man nu träffar kollegor 
man knappt visste att man hade tidigare, säger Pi. 

Det finns flera studier som tyder på att exponerat trä har 
samma positiva effekt som att vistas i naturen, vilket ger 

lägre puls och stress. Det har också genomförts studier 
som visar att exponerat trä i äldrevården ökar den sociala 
förmågan och därmed minskar demens.

– Exakt vad det beror på vet man inte, möjligen är  
det strukturen och färgen. Trä är också ett taktilt material. 
Vi associerar trä med möbler och hemmamiljöer, vilket  
har en lugnande effekt på oss. Det handlar om trygghet 
och tillit. Det är en bakomliggande tanke i valet av  
material, avslutar Pi. 

Louise Wall, hållbarhetssamordnare för projektet och 
gruppchef för miljögruppen i Stockholm, NCC, instämmer 
i att kontoret främjar en hälsosam livsstil. – Ja, vi har nu  
infört ett aktivitetsbaserat arbetssätt och vi ser att  
rörligheten ökar och det uppstår andra typer av möten  
än innan, säger Louise. Den stora trappan mitt i huset,  
cykelparkeringen och gymmet är ett jättelyft, det boostar 
fler att röra på sig och att träna. Det gör också att vi blir  
en mer attraktiv arbetsgivare, avslutar hon.

Pi Ekblom är arkitekt och utvecklingsansvarig för Trä på White. 
Hon är också medgrundare av TränätverkA tillsammans med AIX  
arkitekter och Träbyggnadskansliet.
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Ljusa miljöer  
ger bättre vård

K A RO LI N S K A U N I V E R S ITE T S S J U K H US E T H U D D I N G E 

I december 2019 överlämnades nyckeln till Chopin, den 
nya utbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge. Byggnaden rymmer en ny sterilteknisk enhet, 
23 operationssalar, åtta salar för intervention och  
sjukhusets röntgenavdelning. Verksamheterna har tidigare 
bedrivits i mörka lokaler från 70-talet. För att skapa en 
bättre arbetsmiljö har tillgången till dagsljus varit en  
ledstjärna i arbetet. 

Forskning inom evidensbaserad design har visat att  
utblick mot grönska och omsorg kring dagsljus och ljudmiljö 
har positiv inverkan avseende känslan av trygghet,  
ett snabbare tillfrisknande och att må bra på jobbet. Vid 
uppföljning av några av Whites genomförda vårdprojekt 
framgår att såväl medicinering för patienter som sjuk- 
skrivningsdagar för personalen minskar när arkitekturen är 
utformad efter mänskliga behov.

– Arkitekturen tar avstamp i Huddinge sjukhus hållbara, 
rationella struktur men med ett viktigt tillägg – sinnlighet. 
Dagsljuset, utblickar mot parken, konsten och färg- 
sättningen har utgjort viktiga verktyg för utformningen.  
Den mjuka fasadreliefen är som vågor på en strand som 
samspelar med den befintliga arkitekturen, säger Caroline 
Varnauskas, ansvarig gestaltningsarkitekt på White.

– Projektet har präglats av en fantastisk uthållighet,  
engagemang och kompetens på alla nivåer. Tillsammans 
med personalen har vi utvecklat en högspecialiserad  
behandlingsmiljö som inte bara är funktionell, utan även 
vacker, säger Charlotte Ruben, ansvarig verksamhets- 
arkitekt på White. Samtliga salar har god tillgång till dags-
ljus. Flera studier visar att dagsljus ökar välmående, kan 
minska smärtupplevelser, förbättra sömnen och bidra till 
minskad stress hos personalen. Att göra det attraktivt för 

personalen att arbeta i denna typ av tunga och 
högteknologiska behandlingsmiljöer har varit en 
bärande idé genom hela projektet. En angelägen 

fråga i tider när bemannings-
frågan inom vården utgör en 
stor samhällsutmaning. 

God hygien är centralt i 
sjukvårdsmiljöer, inte minst i 
operationslokaler där risken 
för vårdrelaterade infektioner 
är stor. Även god akustik är 
viktigt. Bullriga miljöer stör 
kommunikationen mellan  
såväl personal som patienten 

Alla människor har rätt till god hälsa och tillgång till vård med  
hög kvalitet, men vårdmiljöernas utformning i sig är också viktigt  

för bra vård. Ljus och grönska skapar trygghet och friskare patienter.  
Med ökat fokus på omsorgsfull gestaltning kan vi skapa vårdmiljöer  

som bidrar till välbefinnande för såväl patienter som personal.

Arbetsmiljön  
i Chopin ger  
goda förutsättningar  
för att på ett effektivt
och långsiktigt sätt  
bedriva vård av  
hög kvalitet.
F R E D R I K  H AG E L
B E S TÄ L L A R E ,  LO C U M

H Ä L S A O C H VÄ L B E F I N N A N D E
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och ökar risken för att begå misstag. Ytskikt och detaljer  
är därför utformade för att både tillgodose höga krav på 
städning och skapa en behaglig ljudmiljö.

Kulör- och materialkoncept ska inge lugn och trygghet. 
Den ljusa asken är ett återkommande material i detaljer 
som trappräcken, väntrum och personalrum. Varje flygel i 
byggnaden har en egen kulörkod inspirerad av årstidsväx-
lingar vilket gör det enklare att orientera sig i byggnaden. 

Projektet har haft ett stort fokus på genomförandet vad 
gäller ekonomi och tidplan. Är det då möjligt att förena  
god och hälsobringande sjukhusdesign med att hålla  
både tidplan och budget? 

– Tack vare tydliga arbetsprocesser med ett brett enga-
gemang lyckades vi komma i mål med en fin och hållbar 
vårdmiljö inom tidplan och budget, säger Charlotte Ruben. 
Birger Sundström, projektchef på Skanska kommenterar 
projektets vision och målbild ”Mest vård för pengarna”:  
– För att nå visionen har vi behövt tänka nytt i alla led och  
ta tillvara alla de olika perspektiv och kompetenser som 
funnits i projektet. Det har varit ett innovativt arbete att  
skapa en så robust, lättskött och flexibel byggnad som  
möjligt. Samtidigt som vi hela tiden haft personalens och 

patienternas bästa i fokus. Fredrik Hagel, beställare på  
Locum beskriver byggnaden som komplex med många  
tekniskt avancerade installationer: – Kraven på kvalitet  
och funktionalitet i lokalernas utformning har  
varit väldigt höga. Vi som beställare  
liksom personalen är väldigt nöjda  
med resultatet. Arbetsmiljön i  
Chopin ger goda förutsättningar  
för att på ett effektivt och  
långsiktigt sätt bedriva vård  
av hög kvalitet.

Caroline Varnauskas är en  
erfaren arkitekt med fokus på  
komplexa projekt inom sjukvård  
och högre utbildning. 

Charlotte Ruben är arkitekt med lång 
erfarenhet av vårdbyggnadsprojekt.  
Hon är internationellt marknadsansvarig 
för Vård & Hälsa och en flitigt anlitad 
talare runt om i världen.

K AROLINSK A UNIVE RSITETSSJUK HUSET HUD D ING E

Beställare: Region Stockholm. Byggherre: Landstingsfastigheter  
genom Locum AB Byggentreprenör: Skanska.

Planering och genomförande: 2014-2019

Area: 29 000 kvm nybyggnad samt 8000 kvm ombyggnad

Certifiering: Miljöbyggnad Guld

White har varit ansvarig arkitekt för projektet, från förstudie  
till färdigställd byggnad inklusive landskapsplaneringen.

1. Den nya sterilcentralen har utblick mot ljusgården. Även konferensmiljöerna har  
direkt access till den vackra platsen med konstnärlig installation av Anders Kruger.
2. De ljusa trapphusen uppmuntrar till vardagsmotion och inrymmer  
konstverk som överraskar och tillför en poetisk dimension. 

H Ä L S A O C H VÄ L B E F I N N A N D E

2.

1.
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White Research Lab (WRL) är vår  
organisation för praktikbaserad forskning 
och utveckling, som spänner från att  
testa idéer i projekt till att ingå i stora  
internationella forskningssamarbeten. Vi 
avsätter miljonbelopp varje år till såväl 
WRL som vår externa forskningsstiftelse 
ARQ. – Kärnan i WRL är våra 16 kompe-
tensnätverk som genom kunskapsutbyte 
och omvärldsanalys bidrar till att stärka 
både oss själva och våra samarbetspart-
ners, berättar Anna-Johanna Klasander, 
Utvecklingschef på White. – Under 2019 
startade vi det nya nätverket Transforma-
tion och Cirkularitet, som ska bygga upp 
kompetens och nya tjänster med fokus på 
bevarande, återbruk och design för cirkulär 
arkitektur, fortsätter hon.

Betydelsen av att långsiktigt bygga upp 
ny kunskap har tydligt märkts under året. 
Selma Lagerlöfs center i Göteborg som 
med över 90 procent återbrukade möbler 
har nominerats till Guldstolen. Bakom det-
ta spetsprojekt  
ligger flera års utveckling kring cirkulära 
material- och möbelflöden. 

Av stora FoU-samarbeten märks  
Södertörnsmodellen, där White har varit 
projektledare. Projektet har samlat en  
rad kommuner för att utveckla metoder för 
hållbar stadsplanering. Vi har även presen-
terat det senaste inom dagsljus, digital  
design, klimatneutralt byggande, träbygg-
ande och vårdarkitektur på såväl nationella 

För att vara framgångsrika, ha kunniga medarbetare och driva på  
samhällsutvecklingen är det avgörande för oss att ha en kultur som 
uppmuntrar till nyfikenhet, lärande och utforskande. Med satsningar 
på praktiknära forskning och utveckling lägger vi grunden till uppdrag 
och nya affärer som utvecklar arkitekturen och samhället i en mer 
hållbar riktning. 

som internationella konferenser. Två av 
våra doktorander tog licentiatexamen  
under året, dels med uppsatsen 
Framtidssäkring i vårdbyggnadsprojekt  
på Chalmers, och dels Performance in  
the Swedish Building Code på KTH. 
Dessutom har vi två nya doktorander, som 
ska studera kopplingen mellan BIM och 
energisimuleringar vid Lunds Tekniska 
Högskola respektive undersöka design 
som drivkraft i förändringsarbete vid  
Handelshögskolan i Göteborg.

En betydelsefull händelse under året 
var lanseringen av boken Make Sense.  
I den presenteras White med 80 aktuella 
projekt, tillsammans med närmare 20  
exempel på hur forskning och utveckling 
fördjupar vår praktik. 

White lanserar nu ett nytt Forsknings-
program för 2020-2023. Vår forskning,  
utveckling och innovation kommer att  
fokusera på två FoU-områden som ska 
svara upp mot några av samhällets största 
hållbarhetsutmaningar:

Cirkulär arkitektur sätter fokus på 
transformation, återbruk, återvinning och 
förändringsprocesser för att utveckla istället 
för att ersätta och på så sätt nå en cirkulär 
värdekedja.

Hälsofrämjande livsmiljö lägger vikt  
vid utformning av bebyggelse, de offentliga  
rummen och landskapet för att möta klimat- 
förändringar och samtidigt stötta människors 
fysiska och mentala hälsa.

Boken Make Sense presenterar 
80 aktuella White-projekt,  

och 20 FoU-projekt. 

Hur kan skateanläggningar bli mer inkluderande 
genom fysisk gestaltning? I forskningsrapporten 
”Inkluderande skateanläggningar” har White  
och Sveriges skateboardförbund genomfört  
en studie tillsammans med ickenormativa  
skateboardåkare för att fler ska känna  
sig välkomna.

W H I T E  2019

Utforskande  
inspirerar till  
nya affärer

Det är oerhört  
viktigt att långsiktigt 
bygga upp ny kunskap, 
för att kunna utveckla 
våra uppdrag och  
skapa nya affärer”
A N N A -J O H A N N A K L A S A N D E R , 
U T V E C K L I N G S C H E F  W H I T E

P R A K T I K N Ä R A F O R S K N I N G O C H U T V EC K L I N G
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Under ett år har tjejer och unga kvinnor mellan 16 och 25 år från  
Botkyrka skapat sin egen vision om hur Fittja centrum skulle kunna se ut. 

Normkreativ och 
inkluderande  
arkitektur

Städer är till för alla människor, men då behöver de också utformas för 
många olika behov. Det finns idag en skev fördelning i hur invånarna 
använder stadens gemensamma platser. Arkitektur kan inte på egen 
hand lösa ojämlikheter i samhället, men den kan definitivt bidra till att 
skapa offentliga rum där fler känner sig välkomna.

White har under flera år drivit frågan kring 
normkreativ gestaltning och några av våra 
främsta WRL-studier bottnar i frågan kring 
hur vi kan skapa mer inkluderande miljöer. 
– Det är en demokratifråga att alla ska 
kunna ta del av våra gemensamma offentliga 
rum. Genom att involvera människor med 
olika behov i planeringen, skapas bättre 
förutsättningar för att känna sig välkommen, 
säger Teresa Lindholm, utvecklings- 
ansvarig Social Hållbarhet, White.

Redan 2015 inleddes projektet  
Flickrum, som tog avstamp i studier om 
att flickor inte nyttjar städers platser lika 
mycket som pojkar. I workshops utformades 
en stadsmiljö för flickor, av flickor.  
Lärdomarna har spridits vidare, till  
exempel till London där vi involverat tjejer 
under parollen #placesforgirls. Under 
2019 har vi, inom ramen för Global  
Utmanings projekt Urban Girls Movement*, 
arbetat med unga kvinnor i Botkyrka.  
Deras vision för Fittja torg var ett ljusare 
centrum med plats för umgänge. I full  
skala byggdes en kubisk paviljong, med 
sittplatser där man vara delaktig utan att 
befinna sig mitt på torget. Projektet har lett 
till #Urban Girls Handbook, en guide för 
inkluderande, normkreativ stadsplanering 
och design.

Det är en  
demokratifråga att 

alla ska kunna ta del 
av våra gemensamma 

offentliga rum.
T E R E S A L I N D H O L M ,  

U T V E C K L I N G S A N S VA R I G 
S O C I A L  H Å L L B A R H E T

Men jämlik stadsplanering handlar om mer 
än att känna sig välkommen. Det är en  
fråga om hälsa, välbefinnande, trygghet 
och om att ha tillgång till aktiviteter och  
rekreation.

Sveriges Skateboardförbund fick till  
exempel upp ögonen för att hela 78%  
av medlemmarna är pojkar eller män.  
Ihop med icke-normativa skateare genom-
fördes en rad workshops för hur man kan 
locka fler. God tillgänglighet, rumslig  
variation, olika åkytor och karaktärsstark 
design ökar förutsättningar för att under-
representerade grupper ska känna sig  
bekväma i skateparkerna**.

En viktig icke-kommersiell mötesplats 
som lockar många olika är biblioteken.  
De har ofta en central placering i staden 
och kan vara en neutral mötesplats för  
personer i alla åldrar från olika samhälls-
skikt. Deras grundläggande uppgift är  
att vara öppna för alla, men då behövs 
också ett brett utbud. När Malmö stads-
bibliotek gav White i uppdrag att skapa  
en ny ungdomsavdelning KRUT, med fokus 
på jämlikhet, engagerades unga som med-
skapare i både formgivning och innehåll. 
Det blev ett framgångsrikt grepp eftersom 
rummen har blivit en omtyckt mötesplats 
som lockar många ungdomar***.

*) Urban Girls Movements tes är att om en  
stad planeras för flickor så fungerar den för alla.

**) WRL-rapport: Inkluderande Skateanläggningar.  
www.whitearkitekter.com ***) Läs mer i boken 

”Att gestalta ett jämställt rum” på www.whitearkitekter.com

I N K L U D E R A N D E A R K I T E K T U R
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Från utsatt  
område till grön 

stadsdel

G A SCO I G N E E S TATE LO N D O N 

När en allt större del av världens befolkning bor i städer  
ställs samhället inför utmaningar såsom risk för ökade  
sociala klyftor, brist på bostäder och kraftigt belastade  
lokala ekosystem. Dessutom ökar ohälsan, både fysisk och 
psykisk, i samhället, och det är angeläget att öka känslan av 
tillhörighet och få människor att röra på sig mer. Om stads- 
utveckling sker med en helhetssyn, kan utmaningarna  
istället bli en utgångspunkt och möjlighet för utformningen 
av städer. Det är utgångspunkten för Whites arbete med en 
Placemaking Strategy för Gascoigne Estate i Barking, ett  
av Londons största miljonprogramsområden. 

– White har arbetat med bostadsutveckling i Gascoigne 
i drygt två år, och fick nyligen i uppdrag att ta fram en Place-
making Framework för hela området, berättar Jake Ford,  
ansvarig landskapsarkitekt på White. Vår uppdragsgivare  
Be First vill ta ett helhetsgrepp och göra området hållbart 
genom en transformation från Estate till Neighbourhood,  
tillägger han. 

Sammantaget handlar det om att gå från ett utsatt  
bostadsområde till en miljö som utformas för människans  
olika behov och där alla får ta plats. Gascoigne Estate har 
stora sociala problem och har länge varit eftersatt vad  
gäller investeringar. Be First satte ursprungligen upp fyra 
mål för strategiarbetet: Hälsa och välbefinnande, Samman-
hängande identitet, Förbindelser och möjlighet att gå till 
fots genom området samt Offentligt rum. Därutöver finns 
också mål om det civila samhället och klimateffekter.  
– De olika målsättningarna går ofta in i varandra. En park 
med träd kan samla upp regnvatten, rena luften och  

möjliggöra biologisk mångfald, samtidigt som den kan  
bidra till aktivitet, rörelse och socialt utbyte, säger Jake.

Be First vill också få bort all biltrafik från området. Strate-
gin kommer därför att utgå från rörelsemönster mellan plat-
ser som arbetsplatser, skolor och tunnelbanestationen men  
också parker och en flod. Genom att skapa förbindelser 
mellan dessa platser och skapa ett utbud av lekplatser och 
grönytor utmed promenad- och cykelstråk ges förutsätt- 
ningar för aktivitet och trygghet. I England, precis som i 
många andra länder, finns stora problem med övervikt och 
annan ohälsa relaterad till att människor rör för lite på sig.  
Att planera staden för ökad rörelse är därför högt prioriterat. 

– Det är ganska radikalt att ta bort biltrafiken 
från ett område. Det kräver en förändring av 
stadsrummet där gator anpassas för människor, 

inte för bilar. På 15 minuter 
ska man kunna ta sig genom 
området till fots, annars blir 
det svårt att få ihop vardagen, 
säger Jake. 

Som en konsekvens av  
det minskade antalet bilar 
byggs inga garage under  
husen och gårdarna. Det  
minskar även mängden hård-
gjorda ytor vilket bidrar till  
klimatsäkringen av området.  
Dessutom kommer det att 
planteras ett stort antal träd. 

Kärnan i de globala målen är att minska ojämlikheter och skapa  
ett samhälle för alla. Städer ska vara jämlika, trygga och inkluderande  

och dess utformning är avgörande för människors hälsa och livskvalitet.  
De offentliga rummen kan vara kittet som får människor att träffas,  

ökar välbefinnandet och, slutligen, stärker demokratin. 

Arbetet bygger  
på erfarenheter från  
Sverige och övriga  
Norden, där det finns  
liknande utmaningar  
med att ge plats för  
barn och olika behov, 
skapa rörelse och  
känna trygghet. 
J A K E  F O R D /  A N S VA R I G  
L A N D S K A P S A R K I T E K T

H Å L L B A R A ,  J Ä M L I K A  S A M H Ä L L E N
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för att bara gå till skolan och därefter direkt hem ska miljö-
erna skapa förutsättningar för barnen att kunna vistas ut-
omhus, inte minst för flickor. Samtidigt krävs en förändring 
i attityd och beteende så att skolan blir något annat än en 
stängd miljö. 

– Helhetsgreppet i strategin är viktigt. Arbetet bygger på 
erfarenheter från Sverige och övriga Norden, där det finns 
liknande utmaningar med att ge plats för barn  
och olika behov, skapa rörelse och känna trygghet.  
Erfarenheterna och lärdomarna från Gascoigne Estate 
kommer vi att ta med oss i vårt framtida arbete, oavsett 
land, avslutar Jake. 

– Det måste finnas trygga utemiljöer och saker att  
göra där. Vi ska bidra till att de boende upplever närhet 
mellan bostäderna och verksamheterna i byggnaderna i 
anslutning till offentliga platser. Det gör vi genom att  
skapa stadsgator av större vägar och erbjuda möjligheter  
till lek, sport, naturvistelse och andra utomhusaktiviteter,  
säger Jake. 

I Gascoigne Estate finns det många skolor, bland  
annat Englands största grundskola. Engelska  
skolor är ofta stängda miljöer med en  
entré där besökare måste anmäla  
sig och höga staket runt skolbygg-
naderna. Samutnyttjande av  
lokalerna är också begränsat.  
Att öppna upp skolmiljöerna är  
därför en viktig del av strategin att 
skapa miljöer där alla kan vara. Istället 

G A SCOIG N E E S TATE ,  
LON DON , E NG L AN D

Beställare: Be First

Projektår: White har arbetat med bostads- 
utveckling i Gascoigne Estate sedan 2017. 
Strategin presenteras i maj/juni 2020

Team: Jake Ford, ansvarig  
landskapsarkitekt 

Hållbarhet: Hälsa och socialt  
välbefinnande, Trygghet, Ekosystemtjänster, 
Biologisk mångfald

Jake Ford är landskapsarkitekt och med fokus på stadsbyggnads-
projekt utvecklar han landskapsdrivna projekt både i Sverige och  
för den internationella marknaden. 
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M ÖLN LYCK E CE NTR U M

Mölnlycke i Härryda kommun expanderar snabbt med  
anledning av planerad utbyggnad av tågtrafiken på  
Götalandsbanan. I samband med utvecklingen av  
Mölnlycke centrum, ville Härryda kommun för första  
gången göra en strategisk insats kring ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster brukar delas in i försörjande, reglerande, 
kulturella och stödjande. 

– Globala målet 15 innebär att ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens värden ska integreras i nationell 
och lokal planering och utveckling. Regeringen har  
därför gett kommunerna i uppdrag att integrera stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i planeringen av urbana miljöer  
senast 2025, berättar Tania Sande Beiro, hållbarhets- 
specialist hos White. 

I området finns redan en stark grön identitet och rik  
biologisk mångfald som kommunen vill värna och förstärka 
i samband med utvecklingen. Whites arbete innebar  
att genom en systematisk analys ta fram förslag på hur 
ekosystemtjänster kan integreras för att 
stärka området.– Många är medvet-
na om att ekosystemtjänster är 
viktiga för människors livsvillkor 
men har inte rätt redskap för att 
arbeta strategiskt med dem och  
kunna bedöma vilka kort- eller 
långsiktiga värden de bidrar till, 
säger Tania. 

Med utgångspunkt i Whites mångåriga arbete kring  
ekosystemtjänster i projektet c/o City samt Boverkets  
nya riktlinjer, följde arbetet i Mölnlycke en systematisk  
arbetsprocess: Steg ett innefattade en analys av befintliga  
naturvärden och ekosystemtjänster med fokus på utbud, 
kvalitet och utvecklingsbehov. I steg två gjordes en  
värdering som resulterade i rekommendationer kring  
vilka tjänster som bör skyddas, stärkas och bevaras.  
Slutligen lämnades konkreta förslag på gestaltning och 
genomförande. 

Resultatet lyfter fram möjligheter till rekreation genom 
att utveckla befintliga parker och aktivitetsområden, minska 
buller genom att plantera träd och buskar på strategiska 
platser samt behovet av att ta fram en strategi för att  
bevara områden med rik biologisk mångfald. I arbetet  
deltog landskapsarkitekter, ekologer, planarkitekter och 
hållbarhetspecialister från både kommunen och White. 

– Samarbete mellan olika aktörer är en viktig del i  
arbetet, säger Tania. Nästa steg är att arbeta in förslagen i 
planer och avtal. Resultaten från det här projektet kommer 
att ligga till grund för hur kommunen kan arbeta med  
planering för ekosystemtjänster i framtiden.

Många städer tampas idag med miljöproblem, som föroreningar i luft, 
mark och vatten, buller och biologisk obalans. Dessutom blir effekterna av 
klimatförändringarna tydligare, och våra städer tvingas stå emot allt större 

påfrestningar i form av översvämningar, värmeböljor och torka. Samtidigt ökar 
stadsbornas fysiska och mentala ohälsa. Genom att stärka och utveckla olika 

ekosystemtjänster kan vi skapa en livskraftig miljö och dessutom  
bidra till värden för vår hälsa och välbefinnande.

Huvudväg

Stärka

Skapa

Skydda

Skippa

Stärka med nya träd eller buskage

Tillskapa träd eller buskage

Järnväg

Nivå 3 - gräsmatta+ träd+ buskage 
eller fältskikt

Nivå 1- gräsmatta

Nivå 2- gräsmatta + fältskikt, bus-
kage eller träd

Värde för buller, luftrening och mikrokli-
matreglering

Hårdgjorda ytor

Byggnad med offentlig funktion (t.ex. 
butik) och bostad för äldre

Byggnad med samhällsfunktion

Nulägesanalys

Rekommendationer

Huvudväg

Stärka

Skapa

Skydda

Skippa

Stärka med nya träd eller buskage

Tillskapa träd eller buskage

Järnväg

Nivå 3 - gräsmatta+ träd+ buskage 
eller fältskikt

Nivå 1- gräsmatta

Nivå 2- gräsmatta + fältskikt, bus-
kage eller träd

Värde för buller, luftrening och mikrokli-
matreglering

Hårdgjorda ytor

Byggnad med offentlig funktion (t.ex. 
butik) och bostad för äldre

Byggnad med samhällsfunktion

Nulägesanalys

Rekommendationer

EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS

Plats: Mölnlycke Centrum, Härryda

Beställare: Härryda kommun

Projektår: 2018-2019

Team: Tania Sande Beiro, Hållbarhetsspecialist, Felicia Sjösten 
Harlin, Ekolog, Hanna Ahlström Isacson, Landskapsarkitekt

Area: ca 400 ha

Många är medvetna om att  
ekosystemtjänster är viktiga för människors 

livsvillkor men har inte rätt redskap för  
att arbeta strategiskt med dem.

TA N I A  S A N D E B E I R O
H Å L L B A R H E T S S P E C I A L I S T

Ekosystemtjänster 
skapar värden 

Analys av befintliga  
ekosystemtjänster med fokus på  
utbud, kvalitet och utvecklingsbehov.

Tania Sande Beiro är hållbarhetsspecialist och utvecklingsansvarig
för nätverket Miljö inom White. Hon jobbar främst med hållbarhets- 
samordning, klimatneutralitet, ekosystemtjänster och klimatanpassning.

E KO LO G I S K  M Å N G FA L D
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Den digitala utvecklingen är explosions-
artad i byggbranschen med nya sätt att 
samverka, projektera, producera och  
förvalta. Digital innovation är helt avgörande 
för branschens strävan att skapa hållbara 
byggnader och samhällen. Digital Business 
vidareutvecklar Whites erbjudanden inom 
Building Information Modeling (BIM),  
computational design, visualisering,  
simulering och analys. Genom att knyta 
dessa områden till samma enhet stärker 
 vi värdeskapandet mellan våra olika  
kompetenser. 

– Det finns stora möjligheter med att  
utveckla den digitala affären i linje med 
Whites vision och värden kring kvalitet  
och hållbarhet. De digitala modeller för 
analys, samverkan och förvaltning som vi 
skapar i våra uppdrag idag är produkter 
och erbjudanden i sig. Och genom att  
erbjuda digitala tjänster och plattformar 
som levererar över hela livscykeln – över 
design, produktion och förvaltning – så 
skapar vi nya mervärden för våra kunder 
och stärker vår position på marknaden,  
säger Petter Green, chef för Digital  

Business på White. Redan idag ligger 
White långt framme när det gäller digitala 
erbjudanden och verktyg. Inom BIM- 
området erbjuder vi strategisk rådgivning, 
samordning och modellering. Vår tjänste-
plattform inForm för hållbara byggnader 
och städer inkluderar dagsljusanalyser, 
energiberäkningaroch simuleringar för  
inomhusklimat, sol och vind. För att  
kunna skapa klimatneutrala byggnader  
utvecklar vi också modeller för livscykel-
analyser och klimatberäkningar. 

Digitaliseringen medför också nya  
möjligheter att skapa byggnader och  
städer utifrån människors behov och  
beteenden. Med informerad design  
skapar vi arkitektur som levererar i  
multipla värdedimensioner. Vår expertis 
inom computational design utvecklar  
projektanpassade digitala verktyg  
som gör det möjligt att skapa komplexa  
former och kreativ informerad  
gestaltning. Vi arbetar också med  
visualisering på olika sätt, genom  
traditionella visualiseringar, film,  
VR och AR. 

Digital  
innovation  
för hållbar  
arkitektur
Under 2019 utökade White sin satsning på digitala tjänster genom 
att starta Digital Business, en ny tvärgående affärsenhet som samlar 
Whites digitala erbjudanden. Målet är att stärka förutsättningarna för 
att skapa framtidens hållbara arkitektur och att erbjuda nya möjligheter 
för våra kunder.

Digital innovation är 
helt avgörande för 
branschens strävan 
att skapa hållbara 
byggnader och 
samhällen.
P E T T E R G R E E N ,  
C H E F  D I G I TA L  B U S I N E S S

D I G I TA L  I N N OVAT I O N
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Ett attraktivt 
och hållbart  

campus  

S TU D E NTH US VA LL A

I arbetet med Studenthuset på Campus Valla för  
Linköpings Universitet ville Akademiska Hus och White 
skapa en attraktiv miljö där både studenter och forskare 
stimuleras till möten, samtal och nya idéer, samtidigt som 
det ligger i framkant med hållbara lösningar. Genom en  
digital designprocess har byggnaden energi- och dags-
ljusoptimerats och 75 procent av verksamhetens elbehov 
kommer från solenergi.  

På uppdrag av Akademiska Hus påbörjade White arbetet 
med Studenthuset 2014. Fem år senare, 2019, invigdes 
huset som bland annat erbjuder läsplatser, grupprum, bib-
liotek, bokmagasin, test- och utbildningsmiljöer.

– Akademiska Hus och Linköpings Universitet hade en 
gemensam vision för Studenthuset med fokus på attraktivi-
tet och en sammanhållen service till studenterna, säger  
Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White. Hållbarhet är en 
stark profil för Linköpings universitet, så det var viktigt att 
byggnaden både skulle vara och se hållbar ut, tillägger hon.

Studenthuset fungerar som entré till hela campusområdet 
och är ett landmärke som nu har blivit en kreativ, innovativ 
miljö med ett myller av människor. Projektet har också 
präglats av stor delaktighet och dialog med användarna. 
Byggnaden är certifierad enligt Sweden Green Building 
Councils Miljöbyggnad Guld, vilket ställer höga krav på  
allt från energianvändning och materialval, till att skapa 
hälsosamma, attraktiva miljöer. 

– Med Studenthuset har Campus Valla fått en ny  
profilbyggnad och samlingsplats för studenterna. Att  
byggnaden skulle uppnå Miljöbyggnad Guld var vår och  
Linköpings Universitets gemensamma ambition redan i 
planeringsstadiet och certifieringen är ett kvitto på att vi 
genom ett gott samarbete har byggt ett studenthus som 
verkligen ligger i hållbarhetsmässig framkant, säger  
Kerstin Lindberg Göransson, vd på Akademiska Hus.

– En välkänd utmaning för alla som ritar och bygger  
hus är att inomhusklimat, låg energianvändning och hög 
kvalitet på dagsljus ofta står i konflikt till varandra. Det 
handlar om att hitta den bästa lösningen, ibland är det 

knappt att det går. Särskilt med begränsad 
budget och höga miljökrav, beskriver Linda 
Mattsson. För att realisera ambitionerna för 

Studenthuset och hitta en 
fungerande fasad som kunde 
tillgodose alla motstående 
krav tillämpades iterativa  
digitala processer. Genom 
att studera dagsljus och  
solinstrålning kunde fasaden 
optimeras med avseende  
på fönsterstorlekar. Dessa  
varierar både med rums-
storlekarna bakom fasaden 

Det är ofta en kreativ utmaning att balansera höga miljömål,  
med funktion och en attraktiv gestaltning. Computational design  

är nyckeln till att skapa framtidens hållbara arkitektur, eftersom det  
bidrar till att optimera material, klimat och energi, samtidigt som  

det leder till innovation i form, bättre prestanda och  
en mer uttrycksfull arkitektur.

För att klara  
tuffa energimål och 
minska klimatpåverkan 
är det nödvändigt  
att många discipliner 
arbetar integrerat  
redan i tidigt skede.
L I N DA M AT T S O N
A N S VA R I G A R K I T E K T
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S TU D E NTH US E T 
L I N KÖPI NG S U N IVE R S ITE T

Beställare: Akademiska Hus

Byggår: 2017-2019

Team: Linda Mattsson, Ansvarig arkitekt 
Ola Strandell, Handläggande arkitekt

Area: 16 140 m2

Energianvändning: ca 50 kWh/m2/år.  
Ca 1 200 m2 solceller 

Miljö: 5 % massivträ i konstruktionen,  
fasaderna är till 80 % av massivträelement

Certifiering: Miljöbyggnad Guld

FoU: ”Development of an assessment  
method for daylight quality: Early design 
phase simulations of Studenthus Valla in 
Linköping” / WRL 2015:13

Fasaden har optimerats med avseende på fönsterstorlekar. 
Dessa varierar både med rumsstorlekarna bakom  
fasaden och med olika väderstreck.

och med olika väderstreck. Det säkerställer att det blir  
tillräckligt med dagsljus där det behövs som bäst, att  
solinstrålningen inte bidrar till för varma lokaler och att  
energibehovet blir lågt. Arbetet engagerade utöver arkitekter 
bland annat VVS-experter, dagsljusspecialister, energi-
samordnare och glaskonsulter. 

– För att klara tuffa energimål och minska klimat- 
påverkan är det nödvändigt att många discipliner arbetar 
integrerat redan i tidigt skede. Vi som arkitekter kommer 
att behöva arbeta ännu mer interdisciplinärt, vilket förstås 

ställer höga krav på vår förmåga att processleda, på  
kostnadsstyrning och egen kompetensutveckling,  
säger Linda. 

Utöver fasadlösningen som beskrivits tidigare finns  
flera hållbara lösningar, bland annat 1 200 kvadratmeter 
solceller. De våningshöga fasadelementen är dessutom av 
massivträ, en relativt ny byggnadsteknik, här utvecklade 
i samarbete mellan arkitekt och fasadleverantör. Detta gör 
Studenthuset till en av de större byggnaderna i Sverige 
med en sådan fasadlösning. 

Även ambitionsnivån vad gäller dagsljuskvaliteten  
har varit hög. Kraven för Miljöbyggnad fokuserar på  
dagsljusfaktor som främst är ett kvantitativt mått men i 
Studenthuset har man även arbetat med ljusets kvalitet, 
exempelvis med hur dagsljuset reflekterar på olika  
material och med mjuka övergångar mellan mörka och  
ljusa delar av lokalerna. 

Linda Mattsson är arkitekt med expertis inom fastighets-
utveckling samt större projekt för bland annat högre utbildning, 
forskning, innovation och sjukvård.
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Årets  
framgångar

Under 2019 vann vi flera internationella utmärkelser och det är  
glädjande att vår arkitektur uppmärksammas även utanför vår hemmamarknad.  

Vid World Architecture Festival Awards, WAF, ofta kallad ”VM i arkitektur”, blev vi 
dubbelt prisbelönade. Go Down Arts Center i Nairobi, Kenya, belönades i kategorin 

”Future Projects, Culture” och vår psykiatriska klinik på Grönland belönades  
i kategorin ”Future Projects, Health”. Tillbyggnaden av Carlanderska  

Sjukhuset i Göteborg har belönats flerfaldigt, till exempel  
European Healthcare Design, men även ICONIC AWARDS  

för sin innovativa arkitektur.

Psykiatrisk klinik i Nuuk, Grönland – läkande arkitektur  
på en dramatisk plats. Den nya kliniken balanserar lugn  
och trygg arkitektur i samklang med det grönländska  
landskapet och de existerande byggnaderna.
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U T M Ä R K E L S E R 2019

 – Psykiatrisk klinik, Nuuk, Grönland – 
WAF Awards 2019 – ’Future Project – 
Health’

 – GoDown Arts Centre, Nairobi – WAF 
Awards 2019 - ’Future Project  
– Culture’ (4.)

 – Hälsostaden, Ängelholm – Vård- 
byggnadspriset 2019

 – Forumtorget, Uppsala – Architecture 
Masterprize - ’Small Scale Landscape 
Projects’ (2.)

 – Carlanderska sjukhuset – ICONIC 
AWARDS 2019: Innovative  
Architecture (1.)

 – Carlanderska sjukhuset – European 
Heathcare Design Awards 2019 - 
’Design for Adaptation and  
Transformation’

 – Energimyndigheten, Eskilstuna – Årets 
kontor 2019 (3.)

 – White Arkitekter – Årets Samhällsaktör 
2019, kategori hållbarhet

 – Bostäder, Fallskärmen 5, Örebro –  
Nominering, Örebros byggnadspris 2019

1.

2.

3.

4.
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VÄR D E R ING AR

Grundläggande för vår verksamhet är vårt 
ägardirektiv, med tre starka värderingar som 
genomsyrar företaget på ett tydligt sätt: 
White ska vara utforskande, ansvarstagande 
och agera med delaktighet och respekt.
Dessutom är vår Affärskod för hållbart före-
tagande, som bygger på FN Global Com-
pacts tio principer om mänskliga rättighe-
ter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, en 
viktig vägledning för hur vi tar ansvar, hur vi 
agerar och vilka förväntningar vi har på oss 
själva och våra samarbetspartner. Vi har 
även tre policyer: Medarbetarpolicy, Kvali-
tetspolicy och Hållbarhetspolicy.

Vi följer förstås lagar och branschkrav 
men vi tar oss också an samhällets utma-
ningar och långsiktiga mål med egna högt 

ställda ambitioner. Vi vill och kan påverka 
vår omvärld på olika sätt.

WHITE WOR K

Som stöd för att driva såväl verksamhet 
som uppdrag har vi vårt verksamhetssystem 
WhiteWork. Det är sedan många år certi-
fierat enligt ISO 9001 Kvalitetsledning och 
ISO 14001 Miljöledning. Kvalitetsbygget är 
vår organisation för att underhålla och  
utveckla White Work och vi har ett omfat-
tande internt engagemang med kvalitets- 
ledare i varje grupp, som bistår med  
kontinuerlig utbildning, samt internrevisioner 
som utförs två gånger per år. Mätning av före-
tagets utveckling i relation till kvalitets- och 
miljöprestanda sker kontinuerligt och följs 
upp årligen vid Ledningens genomgång. 

Vi ska, som ett  
av Nordens ledande  
arkitektkontor, mot-

svara högt ställda 
förväntningar och 

krav beträffande såväl 
arbetsprocessen som 

resultatet i form av 
handlingar och  

det byggda.
U R W H I T E S  

K VA L I T E T S P O L I CY

Mål och 
uppföljning

White’s kärnverksamhet är arkitektur, design och stadsplanering och  
vi ska bidra till att utveckla hållbara samhällen och långsiktiga värden 
för kunder och intressenter genom en byggd miljö som berikar och 
berör. Vi har en tydlig mission: med arkitekturens kraft driver vi 
omställningen till ett hållbart liv. Genom att sätta utmanande mål  
och tydligt styra verksamheten mot dessa utmanar vi både oss själva  
och våra intressenter.

”
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ÖVERG RIPANDE MÅL 
T ILL 2020

 
RE SULTAT 201900

 
STATUS

 
FORSKNING 
OCH  
UTVECKLING
Se sidan 46-47.

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

Vår forskning är tillgänglig och 
sprids externt.

 
21 interna FoU-projekt 
8 med extern samfinansiering, 
inklusive ARQ. 

16 internationella konferenser.
6 rapporter
2 licentiatavhandlingar

MEDARBETARE
Se sidan 36-37.

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

Vi har vidareutvecklat nya metoder 
för att dela kunskap internt. 

Målet är uppnått.

 
E- learning. Seminarier filmas och 
delas på internet. Digitala kontoret. 
White Academy.

MILJÖ OCH 

KLIMAT
Se sidan 14-17  
och 26-29.

Vi har medverkat till 30 
koldioxidneutrala projekt.
 

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

Ett klimatpositivt uppdrag är 
färdigställt. 20 uppdrag (årsskiftet 
2019/20) som har mål om 
klimatneutralitet eller klimatpositivt. 
Alla utsläpp har klimatkompenserats.

Totalt 69% lägre CO2e per 
årsarbetare jmf 2014. 
Alla klimatkompenserats.

M A R K N A D 

OCH E KONOMI
 

Vi vinner 10 betydelsefulla  
tävlingar om året.

Vinst i 11 tävlingar.

Nya affärsmodeller bidrar till  
5 % av vår omsättning.

Ingen ekonomisk sammanställning, 
men nya typer av uppdrag inom 
cirkularitet, produktdesign, hållbar-
hetsstyrning. Ny affärsenhet Digital 
Business. 

U PPFÖL J N I N G AV AF FÄR S M ÅL

Målet är uppnått:
Vi har inte nått ända fram:

M Ä N S K L I G A
R ÄT T I G H E T E R A R B E T S V I LLKO R M I L J Ö A N T I KO R R U P T I O N

P R I N C I P  1
Företagen ombeds att stödja 
och respektera skydd för de 
internationella mänskliga rät-
tigheterna inom den sfär som 
de kan påverka; och

P R I N C I P  2
försäkra sig om att deras eget 
företag inte är delaktiga i brott 
mot mänskliga rättigheter.

P R I N C I P  3
Företagen ombeds att upp-
rätthålla föreningsfrihet och 
erkänna rätten till kollektiva 
förhandlingar; och

P R I N C I P  4
avskaffa alla former av tvångs-
arbete;

P R I N C I P  5
avskaffa barnarbete; och

P R I N C I P  6
inte diskriminera vid anställning 
och yrkesutövning.

P R I N C I P  7
Företagen ombeds att stödja 
förebyggande åtgärder för att 
motverka miljöproblem;

P R I N C I P  8
ta initiativ för att främja större 
miljömässigt ansvarstagande; 
och

P R I N C I P  9
uppmuntra utveckling och 
spridning av miljövänlig teknik

P R I N C I P  10
Företag bör motarbeta alla 
former av korruption, inklusive 
utpressning och bestickning

F N G LOBAL COM PAC TS 10 PR I N C I PE R

INTR E SSE NTE R 

Vi behöver hela tiden vara uppdaterade  
om vår omvärld för att utvecklas som företag, 
prioritera och ta ansvar inom vår påverkans-
sfär. Våra intressenter är brukare, fastighets- 
ägare, konsulter, entreprenörer, kommuner, 
organisationer, akademi, media samt våra 
medarbetare tillika ägare. Åsikter och  
förbättringspotential fångas upp på många 
olika sätt: uppföljning av uppdrag, kund- 
enkäter, marknadsundersökningar,  
utvecklingssamtal, medarbetarenkäter,  
seminarier. Vi har även infört en vissel- 
blåsarfunktion via får hemsida. Vi följer  
kontinuerligt upp våra sociala medier, som 
är det snabbaste sättet att nå ut till våra  
intressenter och få snabb feedback på det 
vi gör. Under 2019 har vi inte genomfört  
en marknadsundersökning.

AFFÄRSPL AN 2017-2019

Från 2020 har vi påbörjat en ny affärsplan 
som sträcker sig till 2023. Det innebär att vi 
kan sammanfatta den föregående och kon-
statera att vi har uppfyllt de flesta målsätt-
ningarna. De tre strategierna har varit att 

Utforska med praktiknära forskning;  
Utmana med nya perspektiv som leder till 
hållbara lösningar och att Beröra genom 
sinnlig arkitektur. Sammanfattning av några 
av målen redovisas i tabellen, sid 69.

Det mest visionära målet var att uppnå 
30 koldioxidneutrala projekt till 2019.  
Eftersom det då saknades svensk definition 
eller vedertagen arbetsmetodik, så har vi 
lagt mycket arbete på att utveckla detta.  
Det är långa projekteringsprocesser, men 
vi har slutfört ett projekt (som blev klimat-
positivt). Det har dessutom varit en utma-
ning att få våra kunder att anta samma mål. 
Vi har nu ett 20-tal pågående projekt med 
mål om att sikta på koldioxidneutralitet,  
vilket är ett enormt steg framåt. Målet om 
nya affärsmodeller visade sig svårt att följa 
upp, men under perioden har vi utvecklat 
affärsupplägg för cirkulära inredningspro-
jekt, startat enheten Digital Business, dri-
vit projekt enligt det ”Hållbara kontraktet”, 
ökat fokus på kostnadsstyrning och arbetat 
med modeller för hållbarhetsvärdering ur 
ett ekonomiskt perspektiv.

Vår arkitektur ska  
beröra och vi ser  

hållbarhet som  
en drivkraft för  

kreativiteten.
U R W H I T E S   

H Å L L B A R H E T S P O L I CY
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RISK ASPEK T KONSEK VENS RISK HANTERING

 
KLIMAT- OCH MILJÖPÅVERKAN 
Vi arbetar aktivt med att förebygga 
negativ miljöpåverkan, både i vår 
verksamhet och i våra uppdrag. 

 
Det bedöms vara låg risk att företaget 
bidrar till direkt miljöpåverkan. Vår styrka 
inom hållbarbarhet bidrar till ett starkt 
förtroende och varumärke. I uppdrag finns 
stor påverkansmöjlighet.

 
 
Krav på resor, inköp, leverantörer och 
underkonsulter. 
Hållbarhetsanalys ska utföras i uppdrag 
Kompetensutveckling via White 
Academy och White Research Lab. 
Specialister inom klimat- och miljö.  

SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Vår verksamhet ska inte orsaka, 
bidra eller kopplas till kränkningar av 
mänskliga rättigheter eller korruption.

 
Det bedöms vara låg risk, men konsekven-
serna kan bli allvarliga för företaget, t ex 
skadat förtroende/varumärke, ekonomiskt/
rättsligt.

 
Affärskod och etiska regler för 
medarbetare. 
Uppförandekod för kunder och 
leverantörer. 
Landriskanalys för uppdrag utanför 
hemmamarknaden. 

SAMARBETSPARTNER
Våra leverantörer och samarbetspartners 
ska inte, i sina led, orsaka eller bidra 
till kränkning av mänskliga rättigheter, 
korruption eller negativ miljöpåverkan.

 
Konsekvenserna kan bli allvarliga inte 
bara för White, utan även dem eller det 
sammanhang det drabbar.

 
Rutiner för anbuds- , projekt - och håll- 
barhetsanalys. 
Uppförandekod för kunder och 
leverantörer, samt inköpsrutiner och 
leverantörsbedömning. 
Underkonsultbedömning

LIKABEHANDLING
Alla medarbetare ska behandlas lika 
och med respekt. Det gäller även 
samarbetspartner och uppdrag.

 
Konsekvenserna kan bli allvarliga inte 
bara för dem det drabbar utan även för 
företagets attraktivitet och varumärke.

 
Affärskod för medarbetare  
Uppförandekod för kunder och 
leverantörer. 
Medarbetarpolicy 
Plan för lika rättigheter och möjligheter 
med kontinuerlig uppföljning.

KOMPETE NSUT VECK LING
Att ha de bästa medarbetarna, som 
ständigt kan utvecklas, är avgörande 
för företagets framgång och för 
uppdragens kvalitet.

 
Bra möjlighet till utveckling gör företaget 
attraktivt. Uppdragsbrister och skador kan 
leda till förluster och sänkt förtroende.

 
White Research Lab 
Växa på White, White Academy och 
mentorprogram. 
Utvecklingssamtal och 
medarbetarenkät. 

ARBETSMIL JÖ
Vår arbetsplats ska vara hållbar sett ur 
ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv. 
Medarbetarna ska uppleva balans 
mellan arbete och fritid.

 
Bra arbetsmiljö, trivsel och ledarskap 
är avgörande för företagets attraktivitet.  
Konsekvenser av dålig miljö och balans 
kan bli allvarliga för den enskilde medar-
betaren, men även för företaget i stort.

 
Vi erbjuder företagshälsovård och 
friskvård. Ledarskapsutbildningar. 
Utvecklingssamtal för alla och 
medarbetarenkät. 

Etik och att  
förebygga risker

AFFÄRSKOD OCH ETISK A REGLER

Affärskod för hållbart företagande är vårt 
verktyg för hur vi som medarbetare och före-
tag tar ansvar, agerar och vilka förväntningar  
vi har på oss själva och våra samarbetspart-
ner. Som en grund ligger vårt åtagande  
enligt FN Global Compacts 10 principer 
om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,  
miljö och antikorruption. Våra medarbetare 
ska även följa Samhällsbyggnadssektorns 
etiska regler samt Sveriges arkitekters 
etiska regler. Dessa innebär att vi motsätter 
oss all form av korruption, strävar efter kon-
kurrens på lika villkor och främjar socialt  
ansvar i värdekedjan. 

Under 2019 har vi infört en visselblåsar- 
funktion, som kan tillämpas av såväl externa  
intressenter som våra medarbetare. Even-
tuella oegentligheter eller avsteg från affärs- 
koden kan rapporteras via länk på hemsidan.  
Under det gångna året har inga rapporter 
om avsteg eller inblandning i någon form av 
korruption förekommit.

R ISK VÄR D E R ING 

Företagets övergripande riskanalys ses årli-
gen över och följs upp av styrelsen. De vik-
tigaste riskaspekterna är kopplade till våra 
medarbetare, konjunktur, ekonomisk ut-
veckling samt uppdragsgenomförande. Vi 
genomför kontinuerlig uppföljning av bl a 
medarbetarnas arbetssituation, marknads-
utveckling, nyckeltal och uppdragsresultat. 

Riskvärdering av hållbarhet och före-
byggande av risk redovisas i tabell sid 71. 

”White tar 
begränsade och 

kontrollerade 
ekonomiska och 
operativa risker.

Vår bedömning är att det är låg risk för att 
vår verksamhet bidrar till direkt negativ  
påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.
Störst möjlighet att förebygga hållbarhets- 
risker har vi genom våra uppdrag och 
därför ska en hållbarhetsanalys alltid 
genomföras. 

R ISK E R I  LE VE R ANTÖRSK E DJAN

För att säkerställa att våra samarbetspartner  
agerar enligt våra värderingar har vi en 
Uppförandekod för kunder och leverantörer.  
Den stämmer överens med Affärskoden. 
Vid tecknande av avtal ska aktören intyga  
att man har förstått innebörden av och åtar 
sig att följa Uppförandekoden. En första  
utvärdering sker via anbudsanalys, projekt- 
analys, inköpskriterier och underkonsultbe-
dömning. Uppföljning sker genom intervjuer 
med våra större leverantörer eller stickprov 
för underkonsulter. 

ANALYS AV UPPD R AG

Riskanalys för uppdrag genomförs i sam-
band med anbud och kontrakt. Bedömning 
görs utifrån våra affärsmål, affärskod, håll- 
barhetsmål och ekonomiska villkor. 

För uppdrag utanför Sverige, Norge och  
Danmark utförs dessutom alltid en landrisk-
analys, utifrån aspekterna demokrati, mäns- 
kliga rättigheter, korruption samt affärsrisker 
associerade med det specifika landet.  
Analysen baseras på utvärderingar av  
Freedom House, EKN Exportkreditnämnden 
SE och Transparency International. 

Ett starkt samhällsengagemang och en etisk, demokratisk  
grundsyn är en självklar del av Whites företagskultur. Att inte ta 
ansvar för hur verksamheten påverkar människor eller miljö är 
idag förknippat med stora risker. Genom våra uppdrag kan vi driva 
på för en mer hållbar utveckling. Och vi har ett ansvar att göra det.

UR WHITE S R ISKPOLICY

R I S K AN ALYS

E T I K  O C H AT T  F Ö R E BYG G A R I S K E R
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Satsningar 
och resultat
Under 2019 påverkades vi av att den svenska marknaden bromsade 
in. Däremot växer våra studios i Oslo och London och vi har flera nya 
uppdrag i Kanada, Tyskland och Östafrika. Omsättningen utanför  
Sverige uppgår under 2019 till nästan tio procent, vilket överträffar vårt 
mål om fem procent utanför Skandinavien. Vi kan också glädjas över 
många färdigställda projekt, som även uppmärksammats med  
nomineringar och fina priser. 

2019 års resultat var lägre än de  
senaste åren där en fortsatt avmattning  
i konjunkturen gjorde att debiterings- 
graden föll. I Öresundsregionen har det  
varit högt tryck och vårt uppdrag Nya  
Sjukhuset i Malmö har varit betydelsefullt 
för hela White. Trots den sämre intjäningen 
har en hög nivå på interna satsningar  
bibehållits, särskilt inom digitalisering, 
forskning och utveckling, samt tävlingar.  
Vi har under året skapat en ny organisation 
för digital utveckling och startat en ny  
affärsenhet Digital Business. Våra sats-
ningar på forskning och utveckling är fort-
satt väldigt betydelsefullt, eftersom vi är ett 
kunskapsdrivet företag. Under året har vi 

vunnit flera tävlingar både nationellt och  
internationellt. Tävlingarna ger oss inte bara 
möjlighet att få göra de mest intressanta 
uppdragen utan också att pröva nya idéer.  

Rörelseresultatet för koncernen uppgår 
före och efter stiftelseavsättningar till  
12,4 mkr respektive 9,4 mkr. Detta mot-
svarar en rörelsemarginal om två procent 
respektive en procent. Koncernens  
soliditet var 38% och likviditeten  
var god med en kassalikviditet på 196%. 
Under året registrerades 2 551 nya upp-
drag (jämfört med 2 352 uppdrag för 
2018). De största marknadsområdena i 
andel av orderingången är vård, bostäder 
och kommersiella lokaler.

Vård

Bostäder

Kommersiella lokaler

Stadsutveckling

Utbildning

Övrigt

MAR K NADSOM R ÅD E N NYA UPPD R AG 2019

(andel av orderingång)

25%

17%

8%

25%

24%

Nya Regionens Hus, Göteborg: 
Projektet har skapat nya lokaler för Västra  

Götalandsregionens verksamhet och innefattar 
både en högre, ny byggnad samt ombyggnad  
av det intilliggande före detta stationshuset.  

Projektet är certifierat med Miljöbyggnad Guld.

1%
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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 INTR E SSE NTE R AB

Organisationsnumer 556598-8499

 2019 2018 2017 2016 2015

FR ÅN R E SULTATR ÄK NING E N *    

Rörelsens intäkter 812 779 870 675 964 010 892 156 824 278

Rörelseresultat 9 435 27 868 38 909 60 280 42 605

Resultat efter finansiella poster 9 837 27 641 40 003 60 307 47 020

Skatt på årets resultat -4 206 -15 176 -8 075 -13 583 -11 147

Årets resultat 5 631 12 465 31 928 46 724 35 873

Minoritetens andel av årets resultat 0 1 8 -272 -83 

Årets resultat 5 631 12 466 31 936 46 452 35 790 

     

FR ÅN BAL ANSR ÄK NING E N *     

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 29 141 666 

Materiella anläggningstillgångar 2 382 3 881 5 473 9 558 20 901

Finansiella anläggningstillgångar 484 161 728 985 1 190

Kortfristiga fordringar 291 574 284 204 402 295 303 560 271 188

Kassa och bank inklusive korta placeringar 38 059 49 915 36 586 57 076 40 400

Summa tillgångar 332 499 338 161 445 111 371 320 334 345

     

EG ET K APITAL 127 509 132 873 151 010 158 779 141 670

Minoritetens andel av eget kapital 6 771 6 978 6 979 6 987 6 715

Avsättningar 29 748 25 941 25 154 23 957 19 973

Kortfristiga skulder 168 271 172 369 261 968 181 597 165 987

Summa eget kapital och skulder 332 299 338 161 445 111 371 320 334 345

     

NYCK E LTAL     

Avkastning på eget kapital (%) 3,7 8,8 20,6 31,0 25,1

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

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

Soliditet (%) 38,4 39,3 33,9 42,8 42,4

Medelantal anställda (årsarbetare) 624 673 729 682 632

Nya Sjukhuset Malmö skapar förutsättningar för en  
vård där människan är i fokus och förenar sinnlig och  
hållbar arkitektur med den senaste kunskapen inom  

dagsljus, miljö och energi. Beräknas färdigt 2025.



White är medarbetarägt och ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vår mission är att med arkitekturens 
kraft driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska all vår arkitektur vara formstark och  
klimatpositiv. Tillsammans är vi cirka 800 medarbetare på 13 kontor i Sverige, Norge och England. 

PRATA MED OSS!

whitearkitekter.com
@whitearkitekter


