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Tillsammans för
en hållbar framtid

H Å L L BA R A L I V S M I L J Ö E R

Stadens värdefulla rum
K L I M AT O C H C I R K U L A R I T E T

För en cirkulär och
klimatneutral framtid
I N KLU D E RAN D E D E S IG N

Jämlika miljöer för
många olika
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Hamntorget Södra Skanstull, Stockholm: Långbordet visar att det med
tillfällig arkitektur går att skapa nya sociala rum och mötesplatser.
Tilldelades Monocle Design Award 2021 – Best Public Furniture.
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Välkommen till White.
White grundades 1951 i Göteborg
av Sidney White med visionen
att förbättra samhället genom
arkitektur. Sedan starten har
samhällsengagemang och
omsorg om människan präglat
vår företagskultur. Våra uppdrag
spänner från bostäder, kontor,
sjukhus, skolor, stadsplanering,
landskap, inredning, design till
expertis inom projektledning,
hållbarhet och digital design.
Företaget ägs av de anställda
och vårt kollektiv består av cirka
700 medarbetare på 11 kontor
i Sverige, Norge, Danmark,
Tyskland och Storbritannien. Det
gör oss till ett av Skandinaviens
största arkitekturföretag.
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Kvarteret Stenen, Örebro är yteffektiva, flexibla
studentbostäder med gemensam takterrass.

6 – WH ITE AR KITE KTE R AB

Å R S - O C H H Å LLB A R H E T S R A P P O R T 2020 – 7

Kontorsbyggnaden Celsius i Uppsala
blev under året utsett till världens
främsta BIM-projekt på Building
SMART Virtual Summit.

Ett utmanande år
2020 präglades av coronapandemin som påverkat många
människors liv. White upplevde förändrade marknads
förutsättningar, höjd hastighet i den digitala utvecklingen
och ett ökat tryck på hållbar omställning i världen. Det var ett
utmanande år som samtidigt gav utrymme för vår kreativitet
och öppnade för nya möjligheter.
Vår viktigaste prioritering har varit att säkra
en hälsosam arbetsmiljö för medarbetare,
kunder och samarbetspartners. Därför har vi
arbetat på distans i en aldrig tidigare skådad
omfattning. Det har varit möjligt tack vare
vårt digitala kontor men framför allt tack vare
många medarbetares lösningsorienterade
och positiva inställning. Vi har fortsatt driva
en fungerande verksamhet med fokus på
att leverera projekt av hög kvalitet. Projekt
som skapar värde för våra beställare och för
samhället i stort. Jag vill rikta ett stort tack till
alla som gjort det möjligt!
Pandemin påverkade efterfrågan i
arkitektbranschen inom vissa marknads
segment. Förutsättningarna har skiftat mel
lan olika geografiska marknader. Efterfrågan
i Stockholm, Göteborg och Oslo bromsade
in, i övrigt såg vi en fortsatt god efterfrågan
inte minst i London som vuxit starkt under
2020. Vi har också vunnit projekt i Tyskland.
För att säkra framdrift och leverans trots
restriktioner har vi anställt nya medarbetare
i Tyskland.
2020 har vi visat upp många färdigställda
projekt liksom belönats med prestigefyllda
priser. Flera av de projekt som vunnit utmär
kelser är stora komplexa projekt där många
medarbetare bidragit och vi belönas åter
kommande för vår förmåga att förena form
givning och hållbarhet. Glädjande är också
att vi prisas för vår digitala kompetens.
Under 2020 startade vi resan med en
ny affärsplan och en ny vision. Som ett av
de första arkitektkontoren i världen har vi

annonserat att, från år 2030 skall alla våra
projekt vara klimatpositiva. Det är den
tuffaste utmaning vi någonsin antagit och
för att nå dit måste vi ha ett stort fokus på
samarbete både inom och utanför bolaget.
Under året har vi lanserat vår Färdplan för
en klimatpositiv framtid och ett nytt Program
för forskning och utveckling, som kommer
att stödja oss på resan för att nå vår vision.
Som ett led i vår affärsplan satsar vi på
att ta ny kunskap ut till marknaden genom
innovation. Vår innovation sker i skärnings
punkten mellan formgivning, byggteknik,
hållbarhet och digitalisering.
Trots fortsatt ovisshet kring pandemin ser
vi positivt på framtiden. Vi ser möjligheter att
växa på en internationell marknad till följd av
efterfrågan på hållbar arkitektur, design och
samhällsbyggnad. Vi ser möjlighet till fortsatt
utveckling av branschen med stöd i ny tek
nik. I vår omvärld finns en ny drivkraft att nå
en hållbar omställning. Vi ser fram emot att
bidra i den resan i samverkan med medar
betare, kunder, samarbetspartners, akademi
och andra samhällsaktörer.
Vi kommer att fortsätta stödja och
bedriva vårt arbete i enlighet med FN
Global Compacts tio principer.
Med arkitekturens kraft driver vi omställ
ningen till ett hållbart liv.

Alexandra Hagen, VD
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Strategierna i vår
Färdplan Klimat 2030
är att vi ska bidra till
Hållbara livsmiljöer,
Cirkulär arkitektur och
Klimatpositiv design.

Förändring
måste ske nu
2020 har varit omvälvande på många sätt och människor har
drabbats hårt av pandemin, både personligt och ekonomiskt.
Men året har också visat att samhället kan ställa om när det
verkligen behövs. Många har arbetat hemifrån, semestrat
på hemmaplan och vi har umgåtts utomhus på ett sätt
som aldrig förr. Flygresorna har minskat, konsumtionen har
gått ner och allt fler flyttar ut från städerna. Det går att dra
paralleller till den akuta klimatomställningen.

Solar Avenue i Climate
Innovation District, Leeds,
är 60 radhus med låg
klimatpåverkan, trästomme,
passivhusstandard och
solceller. Vinnare av Housing
Design Award 2020.

Vi får rapporter om att ojämlikheter i världen
ökar, ekosystemen är ur balans, den globala
uppvärmningen ökar och utsikterna att nå
de globala målen är små. Då är det gläd
jande att en rad viktiga beslut har fattats
under 2020. FNs Barnkonvention har blivit
svensk lag. Sverige har lanserat en strategi
för cirkulär ekonomi. EU röstade igenom
the Green Deal som med stora stöd till
gröna investeringar ska göra Europa till värl
dens första klimatneutrala kontinent 2050.
EUs the New European Bauhaus fram
håller arkitekturens viktiga roll i den gröna
omställningen och ett interdisciplinärt för
hållningsätt för att lyckas. Dessutom sätter
EU:s nya taxonomi press på finanssektorn
att bidra till hållbara investeringar och på
så sätt öka möjligheten att nå de globala
hållbarhetsmålen.
Drygt fem år har gått sedan Parisav
talet. White har en ambitiös vision att
all arkitektur ska vara formstark och kli
matpositiv och för att nå dit lanserade
vi under året vår Färdplan Klimat 2030.

Vår strategi för att ta oss an klimatutma
ningarna bygger på en helhetssyn kring
såväl miljö, klimat, hälsa och välbefin
nande där White kan bidra till att skapa
Hållbara livsmiljöer, Cirkulär arkitektur
och Klimatpositiv design. Målet till 2030
är att alla projekteringsuppdrag ska vara
klimatneutrala eller bättre och verksam
heten ska ha halverat CO2-utsläppen.
För att samhället ska nå globala och
nationella mål är det avgörande att arbeta
mot samma målbild och stärka samver
kan inom och mellan branscher och över
nationsgränser. Detta är innebörden av det
globala målet 17 och i denna rapport vill vi
lyfta fram exempel där samverkan, tydliga
mål och att våga utmana varandra har varit
avgörande för att nå resultat som driver på
en mer hållbar utveckling. Ingen kan driva
förändring på egen hand, men tillsammans
kan vi driva på utvecklingen. Och vi måste
göra det redan nu!
Anna Graaf, Hållbarhetschef
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White ReCapture är ett effektivt sätt
att med 3D-scanning inventera en
byggnad, för att sedan med hjälp av våra
experter fastställa vad och hur mycket
som går att återbruka i nya projekt.

Utforskande och
innovation som
driver utveckling
White vill bidra till att flytta gränser. Ny kunskap, forskning
och innovationer är grunden för att inkludera och påverka
samhället. Vi vill inte vara följsamma användare av ny
teknologi utan vara i fronten av både utveckling och
genomförande. Med fokus på Informerad Design kommer
vi att bidra till utveckling av hälsofrämjande, inkluderande
miljöer och formstark, cirkulär och klimatpositiv arkitektur.
N ÄT V E R K A N D E

Medarbetarnas samlade kunskap är vår
främsta tillgång. White Research Lab
(WRL) samlar vår praktikbaserade forsk
ning och utveckling, som spänner från
att testa idéer i projekt till att ingå i stora
internationella forskningssamarbeten. Kär
nan i WRL är våra 16 nätverk som genom
kunskapsutbytet bidrar till att utveckla både
oss själva, branschen och samhället.
Trots ett år med social distans, så har
samhället i vissa sammanhang faktiskt kom
mit närmare varandra. Det märktes på de
webinarier som White anordnat under året
som lockat hundratals deltagare. Särskilt
uppmärksammade blev Framtidens idrotts
hall och Inkluderande skateanläggningar,
som båda har utgått från ett normkritiskt per
spektiv, samt webinariet om Transformation
& Cirkularitet som hade mer än 500 anmälda.
Vår metodutveckling för ekosystemtjänster
har nu lanseras av Boverket och White anli
tades av Regeringskansliet för att tydliggöra
hur samhällsbyggandet kan påverkas av att
FN:s barnkonvention blivit svensk lag.
FOR S KN I NG

Whites nya Forskningsprogram för 2020–
2023 har huvudtemat Informed Design och
kommer att rikta forskning och innovation
mot frågeställningar kopplade till Cirkulär
arkitektur och Hälsofrämjande livsmiljöer.
White gick under året in som partner i
det nystartade Digital Twin Cities Centre
(DTCC) på Chalmers ACE, stöttat av
Vinnova. White kommer att vara delaktiga
i två forskningsområden – Urban Design &
Development och Architectural & Structural
Design, med målet att utveckla tillämpningen
av digitala tvillingar.

Under året startades 31 WRL-projekt,
åtta externa FoU-projekt, varav fyra inter
nationella. Nio projekt blev klara och
rapporterade.
I N N OVAT I O N L A B

Under 2020 utformades och etablerades
vårt nya White Innovation Lab, som ska leda
till att fler av våra utvecklingsprojekt och
idéer utvecklas till nya affärserbjudanden. I
White Innovation Lab driver team från hela
företaget sina idéer mot marknaden ihop
med samarbetspartners.
Fyra innovationsprojekt startade under
året, varav ett redan har nått ut på markna
den. Det är White ReCapture – en tjänst
som kombinerar 3D-scanning, hållbarhets
expertis och automatisering och som
integrerad i designprocessen förenklar
återbruk i stor skala. Tjänsten lyftes fram i
rapporten NLA Zero Carbon London, som
ett exempel på en innovation som kan bidra
till att nå klimatneutrala städer.
D I G I TA L D E S I G N

Den digitala utvecklingen bidrar till att vi kan
driva designprocessen på nya sätt, bredda
arkitektrollen och utveckla nya tjänster. Digi
tala designverktyg bidrar till stark formgiv
ning i kombination med optimerad, effektiv
design utifrån en rad hållbarhetsparametrar
som material, dagsljus, mikroklimat, energi
och klimatpåverkan. Våra tjänster inom
digitala hållbarhetsanalyser och kalkyler
är avgörande för att stödja och verifiera
utformning och designval.
Genom egen utveckling inom det digitala
fältet är målet att skapa strategiska samarbe
ten med externa parter, delta i forskningsfron
ten och initiera egna utvecklingsprojekt.

B EVI LJAD E
W R L - P R OJ E K T P E R
F OU-F OK U S

6

9

16

Cirkulär arkitektur
H
 älsofrämjande
livsmiljöer
Informerad design
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42
21%

%
av projekten
har klimatmål
(material och/
eller drift)

av projekten har
trästomme
(19% föregående år)

47%

av projekten har högre
energimål än BBR
(Boverkets byggregler).

22

53
%

I Londons växande
kunskapskvarter, på
platsen där St Pancras
Hospital tidigare låg, tar
nu Oriel-projektet form.
Det nya urbana sjukhuset
kommer att inhysa
ögonsjukvård, forskning
och utbildning i en
integrerad, flexibel och
hållbar anläggning.

Med hållbarhet
som drivkraft

av projekten siktar
på miljöcertifiering

White har en stark vilja att driva samhällets utveckling i en
mer hållbar utveckling. Det gäller i allt från vår värdegrund,
samhällsengagemang, resepolicyer och inköp till kontoren
till att ha de främsta specialisterna och verktyg för att skapa
hållbara projekt. Genom att ta ansvar och vara en förebild
kan vi även inspirera vår omvärld. Med hållbarhet som
drivkraft skapar vi långsiktiga värden för våra kunder, för oss
själva, för samhället och för planeten.

(47% föregående år)

projekt har mål om
klimatneutralitet
eller bättre.
(Motsvarar 11% av 198 relevanta projekt
i enkät. Målet till 2023 är 30%.)

Fokus för globala målen i våra uppdrag:

H Å L L BA R H E T F Ö R O S S
VÅ R A TJ Ä N S T E R

– Hållbarhetssamordning och
certifieringar
– Cirkulär arkitektur
– Klimatneutralitet och energi

Mål 15

Mål 3

Mål 13
Mål 7
Mål 12
Mål 11

M
 ål 3: God hälsa och välbefinnande
Dagsljus, Stimulera till fysisk aktivitet, Inomhusmiljö, Fuktsäkerhet

– Digital hållbarhet: dagsljus,
energi och klimat

M
 ål 7: Hållbar energi
Energieffektiv byggnad, Förnyelsebar energi (t ex solceller)

– Ekosystemtjänster

M
 ål 11: Hållbara städer
Trygga och säkra miljöer, Jämlika och tillgängliga miljöer, Involvering av brukare,
Hållbar mobilitet, Bevara kulturvärden, Ekonomiska värden

– Social hållbarhet och
processledning

M
 ål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Materialval, hälsa och miljö, Återbruk och återvinning, Hållbar livsstil, Träbyggnad
M
 ål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Låg klimatpåverkan av material, Klimatanpassning av utemiljön
M
 ål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Ekosystemtjänster/ bevara naturvärden

– Dialogprocess, co-design
och analyser
– Värdeskapande och
ekonomisk hållbarhet

För oss innebär hållbarhet att skapa bygg
nader och samhällen med människor i fokus,
som bidrar till hälsa och ett socialt välbefin
nande. Förutsättningen är att utvecklingen
sker inom planetens gränser och inte på
bekostnad av jordens resurser, natur och
klimat. Ekonomin är möjliggöraren för att
driva förändring, men då behöver ett livs
cykelperspektiv för miljömässiga och sociala
värden alltid vägas in i investeringar. Då kan
samhället skapa hållbar utveckling på riktigt.
FNs klimatmål, Agenda 2030 och vårt åtag
ande enligt Global Compact är utgångs
punkten för våra affärsmål, strategiska sats
ningar och prioriterade hållbarhetsfrågor.
VÅ R A S P E C I A L I S T KO M P E T E N S E R

För att klara av att hantera alla olika håll
barhetsutmaningar har vi sedan mer än
20 år byggt upp White med många olika
specialistkompetenser och vi erbjuder ett
brett utbud av tjänster. Vår styrka är att vi

har en helhetssyn på hela planerings- och
byggprocessen och oavsett om det gäller
miljö, klimat, sociala aspekter eller ekono
miska värderingar kan vi driva hållbarhet
från vision, planering, program och pro
jektering till byggskede och förvaltning.
Genom att arbeta i interdisciplinära team
kan vi säkerställa ett helhetsgrepp kring
hållbarhetsfrågorna, i våra arkitektuppdrag
eller direkt mot kund.
G LO BA L A M Å L E N

Vår bredd och variation av uppdrag ger oss
stor möjlighet att driva förändring i olika
skalor: från planering av städer, design av
byggnader och interiörer, till att skapa för
utsättningar för en hållbar livsstil. De flesta
av de Globala målen är relevanta för oss i
större eller mindre omfattning, direkt eller
indirekt. Vi har däremot valt att fokusera
extra mycket på sju av målen, eftersom vi
har möjlighet att driva dessa varje dag i
våra uppdrag.
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”Målet till 2030 är att alla
projekteringsuppdrag ska
vara klimatneutrala eller
bättre och verksamheten ska
ha halverat CO2-utsläppen.”

De Globala målen för White:
VA D I N N E BÄ R M Å L E T ?

H U R G Ö R V I F Ö R AT T B I D R A?

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

Genom simuleringar kan vi säkerställa bra dagsljus,
temperatur och mikroklimat såväl inomhus som i ute
miljöer. Vi har spetskompetens för att stärka socialt
välbefinnande samt expertis inom arkitekturens
betydelse för hälsan och vårdens arkitektur. Läs mer
på sidorna 18–23, 26, 32 och 36–41.

H Å L L BA R E N E R G I

Minska energibehovet, skapa byggnader som är energi
effektiva och öka användningen av förnyelsebar energi.
Delmål 7.2 och 7.3

H Å L L BA R A , J Ä M L I K A
S A M H Ä L L E N O C H S TÄ D E R

Skapa inkluderande och jämlika samhällen, med
trygga miljöer, bostäder för alla och hållbar mobilitet.
Skapa tillgång till grönområden och offentliga
platser, i synnerhet för kvinnor, barn, äldre och
funktionsnedsatta. Främja sociala och miljömässiga
kopplingar mellan stadsdelar och landsbygd. Verka
för en deltagandebaserad planering.
Delmål 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6 och 11.7

Vi har expertis och beräkningsmetodik för att skapa
energieffektiva byggnader med lågt klimatavtryck
och förnyelsebar energi, t ex solceller. Läs mer på
sidorna 26, 32–35.

Vårt förhållningssätt är att alltid utgå från människors
behov. Vi involverar olika grupper i designprocessen,
för att skapa normkreativ och mer jämlik planering.
Vi kan ta ett helhetsgrepp kring social miljö och
konsekvensanalyser i strategiska utvecklingsplaner
och utmanar med nya typer av boendeformer.
Vi arbetar strukturerat med ekosystemtjänster i
stadsplaneringen. Läs mer på sidorna 18–23, 26,
32, 36–41.

H Å L L BA R KO N S U M T I O N O C H P R O D U K T I O N

Bidra till ett effektivt nyttjande av naturresurser, minska
utsläppen av farliga ämnen och avfall.
Delmål 12.2, 12.4, 12.5, 12.8 samt 11.6

Vårt mål är att cirkulär arkitektur ska vara utgångs
punkt för vår design. Vi satsar på att utveckla nya
tjänster och digitala verktyg för att ta ett helhetsgrepp
kring cirkularitet. Läs mer på sidorna 24, 28–31.

B E G R Ä N S A K L I M AT F Ö R Ä N D R I N G A R N A

Minska utsläppen av växthusgaser genom energi
effektiva byggnader och förnybar energi, välja material
med låg klimatpåverkan och stimulera till hållbar
mobilitet. Införa klimatåtgärder och klimatanpassning i
planeringen, samt öka förmågan till återhämtning.
Delmål 13.1 och 13.2

Smörslottsgatan,
Göteborg, har en gård
som inspirerar till
naturlig lek för alla.

H Å L L BA R H E T I U P P D R AG E N

Alla uppdrag är unika och därför gör vi i tidigt
skede en hållbarhetsanalys ihop med kun
den och andra intressenter. På så sätt kan vi
identifiera prioriterade frågor och risker för
att sedan skapa en gemensam målbild och
strategi för projektet. Hållbarhetsanalysen
utgår från de globala målen, men innehåller
också andra mer specifika hållbarhets
aspekter för byggnader och planering.
Whites största miljöpåverkan är den
som våra uppdrag ger upphov till. Vi följer
årligen upp utvecklingen i våra uppdrag,
såsom energimål, certifieringar och i vilken
omfattning vi har bidragit till de globala
målen. (se figur sid 12). Under 2020 fort
sätter trenden med ökat träbyggande. 22

projekt siktar på att bli klimatneutrala eller
bättre, vilket motsvarar 11procent av posi
tiva svar i vår årliga enkät. Målsättningen är
30 procent till 2023. Det är väldigt positivt
att 42 procent har klimatmål för drift, mate
rial eller byggnaden som helhet.

Under 2020 har vi tagit fram en Färdplan och strategi
för att nå klimatmålen till 2030. Läs mer på sidan 9.
Vi utför energioch klimatberäkningar och har
tjänster för klimatanpassning och ekosystemtjänster.
Läs mer på sidorna 18–35.
CO2e-utsläppen för vår verksamhet ska minska
med 30% till 2023 jämfört med 2018. Läs mer på
sidorna 16–17.

E KO SYS T E M O C H B I O LO G I S K M Å N G FA L D

Stärka ekosystemens och den biologiska mångfaldens
värden i planeringen.
Delmål 15.1 och 15.9

Vi arbetar strukturerat för implementering av
ekosystemtjänster i planeringen utifrån hälsa, klimat,
miljö och sociala aspekter. Läs mer på sidorna
18–23, 26, 32, 38.

K L I M AT B O K S L U T

Under 2020 bidrog Corona-pandemin till
att verksamheten under stora delar av året
ställde om till hem- och distansarbete, vilket
har bidragit till att företagets klimatavtryck
är avsevärt lägre än föregående år. Vanligt
vis står vårt resande för den största klimat
påverkan, men eftersom tjänsteresorna
har varit få sedan mitten på mars och våra
studieresor helt ställdes in, så ger det stort

G E N O M F Ö R A N D E O C H PA R T N E R S K A P

Skapa partnerskap som utbyter kunskap, expertis,
teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen
för hållbar utveckling nås i alla länder.

Den främsta utvecklingen kan ske i våra projekt i sam
verkan med kunder och intressenter. White Research
Lab driver praktiknära forskning och innovation, i
samarbete med akademi och näringsliv. I internatio
nella engagemang och projekt delar vi och inhämtar
kompetens och erfarenheter. Läs mer på sidan 10.
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Koldioxidutsläpp kg CO2e/årsarbetare 2018–2020:

2018
2019
2020
600
500
400
300

genomslag i klimatbokslut. Dessutom har
antalet anställda minskat under året, vilket
märks för bland annat inköp.
2020 uppgick Whites totala utsläpp till
364 ton CO2e, vilket motsvarar 0,73 ton
CO2e per årsarbetare. Det är en minskning
med totalt 60 procent jämfört med föregå
ende år och 74 procent jämfört med 2018.
Uppdelat per kategori har utsläppen
jämfört med 2019 minskat med: 81 % för
tjänsteresor (inkl hotell), 43 % för inköp (inkl
livsmedel, IT och elektronik, molntjänster
och kontorsmaterial), 24 % för energi
(värme, kyla, el) och 15 % för avfall. Antalet
resor med tåg och flyg har minskat med
76 %. Av resor inom Sverige har 93 % skett
med tåg. Närvaron på kontoren har varit
runt 20 % per vecka, vilket haft inverkan på
verksamhetsenergin, inköp av livsmedel
och kontorsvaror samt avfall.
K L I M AT N E U T R A LT F Ö R E TAG

White klimatkompenserar samtliga utsläpp,
vilket gör att vi uppfyller kriterierna för ett
klimatneutralt företag. Genom klimat
kompensationen bidrar vi till två projekt i
Kenya: Kariba Forest Foundation i Kenya
och Paradigm Energy Efficient Cookstoves.
Klimatberäkningarna har utförts av South
Pole Group i enlighet med Green House
Gas protocol (GHG).
AT T B I D R A T I L L F Ö R Ä N D R I N G

För att säkerställa låg miljö- och klimat
påverkan för vår verksamhet har vi rutiner
och riktlinjer, men minst lika viktigt är att
hitta kreativa sätt att bidra till förändring.
Energi: All el på kontoren ska vara förny
elsebar och vi ställer krav på energieffektiv
utrustning och belysning. Under 2020
genomfördes en energikartläggning för att
identifiera besparingspotential för t ex belys
ning, standby och elektronisk utrustning.
Resor: Vi prioriterar alltid tåg i första hand,
såväl inrikes som utrikes (om möjligt). För
att möjliggöra längre studieresor, men
begränsa flyg, har vi infört en klimatpott.
Hyrbil och taxi ska i första hand vara el- eller
miljöbilar och vi gör olika insatser för att sti
mulera till cykling (se nedan). Hotell ska ha
ett tydligt hållbarhetsarbete.
Livsmedel: Vi serverar bara vegetarisk
mat (eller vegansk) på luncher, fester eller

200

andra evenemang. Alla livsmedel och frukt
ska vara ekologiska och vi strävar efter att
undvika palmolja.
IT, telefoni och elektronik: Kriterier för
inköp innefattar krav för energieffektivitet,
material, hälsa och ergonomi samt sociala
krav för produktion.

100

Energi
(värme, kyla, el)
SCOPE 2+3

Kontorsvaror: Varor ska vara miljömärkta
så långt som möjligt och gärna ha refill
möjlighet, t ex tonerkassetter.

I N S P I R E R A VA R A N D R A

E N G AG E M A N G F Ö R H Å L L BA R H E T

Vi var tidigt engagerade i Fossilfritt Sverige
och ställer oss bakom Färdplan för klimat
neutral bygg- och anläggningssektor. Vi är
också engagerade i Lokal Färdplan Malmö,
LFM30 och har signerat initiativet ”Architects
Declare” i såväl Sverige, Norge som UK.
Vi är medlemmar i många nätverk med
fokus på hållbarhet, som exempelvis Circu
lar Sweden, Global Utmaning, Innovation
Pioneers, Sweden Green Building Council,
NMC Nätverket för hållbart näringsliv, Fören
ingen c/o City och Byggvarubedömningen.
Några av de föreningar och organisa
tioner som vi stödjer ekonomiskt är: Läkare
utan gränser, BRIS, Cancer-och Trafikska
dades Riksförbund, Giving People, Aktiv
skola, Noll Tolerans mot Mobbning, FIKK,
RSK/Nolltolerans och Riksföreningen för
Narkotikafritt Samhälle.

Flyg studieresor

SCOPE 3

364

Avfall: Första prioritet är att förhindra att
avfall ens uppstår. Exempelvis har vi inga
engångsartiklar, vi beställer mat på fat
istället för portionsförpackningar och det
går att låna matlåda för att hämta take away.
Vi skänker eller erbjuder medarbetarna köp
av äldre datorer och möbler. IT-utrustning
tas om hand för ansvarsfull demontering
och återvinning.
På kontoren tas olika initiativ för att stimu
lera till en mer hållbar livsstil. På flera kontor
anordnas det till exempel cykelverkstad och
det finns lånecyklar. Det erbjuds bidrag till
träningskort och anordnas löpträning, del
tagande i tävlingar och cykelutmaningar.
Flera kontor erbjuder även massage, yoga
och föredrag om allt från stresshantering
och träning till hälsosam mat. Genom att
inspirera varandra till en mer hållbar livsstil
kan vi också inspirera vår omvärld.

Flyg tjänsteresor

Övriga
tjänsteresor
(tåg, bil, taxi, hotell)

Inköp (elektronik,
Avfall
kontorsutrustning,
livsmedel, molntjänster)

0,73

ton CO2e-utsläpp

ton CO2e-utsläpp per årsarbetare

(916 ton 2019)

(1,34 ton/årsarbetare 2019)

93%

74%

av våra resor inom
Sverige sker med tåg
(målet är 90%)

lägre CO2e-utsläpp
än 2018.
(Målet är 30% till 2023)

Koldioxidutsläpp 2018–2020:

ton CO2e totalt
kg CO2e / årsarbetare

1 395
Indata
916
681
364

1 920
1 350

2018

2019

Klimatberäkningarna är utförda av South Pole i
enlighet med Green House Gas protocol (GHG).

730
2020

Indata till verksamhetens klimatpåverkan är
uppgifter från fastighetsförvaltare, elleverantörer,
resebolag och sammanställning från vår
ekonomiavdelning. Data gäller för samtliga kontor.

2030

Stapel för 2030 anger målnivå för att nå
1,5 graders målet.
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Clemenstorget, Lund, har med sin nya
spårvagnshållplats blivit en av stadens
viktigaste knutpunkter. Lummiga träd,
lekfull konst och färgglada paviljonger
skapar en urban lounge där såväl Lundabor
som besökare ska känna sig hemma.

Stadens
värdefulla rum
Städer ska vara jämlika, trygga och inkluderande och dess
utformning är avgörande för människors hälsa och livskvalitet.
Dessutom ökar belastningen på ekosystemen och konse
kvenserna av klimatförändringarna är redan påtagliga på
många håll. Utformningen av stadens offentliga miljöer har
därför en avgörande betydelse för hur hållbar en stad egentli
gen kan vara, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt.
Städernas mark är värdefull. Det ska finnas
plats för byggnader, infrastruktur, energipro
duktion, livsviktiga naturvärden och kanske
till och med odling. Och det måste finnas
plats för människor att leva. De offentliga
miljöerna kan vara kittet som får människor
att träffas över alla gränser och på lika villkor.
Idag består däremot 20–30 procent
av städernas yta av gator. Trots att luftför
oreningar och utsläpp av växthusgaser har
stora negativa effekter på hälsan och klima
tet så har otaliga städer fortfarande tungt
trafikerade vägar – mitt i stan. Hur städer
skulle se ut om vi omvandlade fler gator till
offentliga stadsrum utforskade vi under året
i pilotprojektet "Framtidsgator" i Stockholm.
En stads identitet och själ tar lång tid
att bygga upp och värdena av att bevara
befintliga byggnader eller kvarter bör alltid
värderas vid omvandling av miljöer. Det är

en fråga om såväl sociala, kulturella som
ekonomiska värden, men att bevara och
återbruka är dessutom ett av de mest
effektiva sätten att spara naturresurser och
minska klimatpåverkan.
Dessutom vet vi att grönska i städer
bidrar med många livsviktiga funktioner
som biologisk mångfald, luftrening och ökat
välbefinnande. Grönytor kan på ett naturligt
sätt hantera konsekvenser av klimatföränd
ringar. Höjda vattennivåer, kraftigare regn
och varmare klimat är idag stora riskfakto
rer för stadens funktioner, bebyggelse och
invånare.
Vi anser att städer behöver utvecklas
med en större helhetssyn på värden, så att
utmaningarna istället blir en möjlighet och
drivkraft för att skapa attraktiva och lång
siktigt hållbara städer för såväl människor
som miljön.
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Historisk själ i nytt kvarter
Textilfabriken Heinzelmann i Reut
lingen, Tyskland, har sedan slutet av
1800-talet varit en viktig arbetsgivare
och en stark kulturell referens för
stadens identitet. Det historiska
kulturarvet ska nu bli transformerat
för att återigen skapa liv i området.
Whites vinnande förslag fokuserar
på att skapa en attraktiv stadsdel
genom att återställa områdets karaktär
och hålla historien vid liv. Befintliga
byggnader bevaras och transformeras
med minimal förändring och två nya,
moderna byggnader i trä adderas.
– Vi vill ge tillbaka platsen dess
hjärta och själ, hedra byggnadsminnet
och översätta det till en modern känsla
med hög hållbarhetsprofil, säger Max
Zinnecker, ansvarig arkitekt på White.
I ett omfattande samråd med
intressenter i Reutlingen visades stort
intresse för området från småföretag
och organisationer, många verksamma
inom den kreativa sektorn. Området
kommer att innehålla såväl ateljéer,
co-working spaces och kontor, liksom
caféer, restauranger och butiker.
Området kommer att innehålla 87
lägenheter i olika storlekar, prisnivåer
och för olika faser i livet. Verksamhe
terna i främst gatunivån kommer att

skapa liv i området, både under dagen
och på kvällarna. Ett nytt offentligt torg
med kafé kommer att bli navet i det
nya kvarteret.
– De två nya byggnaderna kommer
att byggas i trä, vilket höjer förutsätt
ningar för ett koldioxidneutralt projekt.
Genom att bevara och återanvända
såväl befintliga byggnader som
material, sparas inte bara naturresur
ser utan vi bevarar även viktiga sociala
och kulturella värden, säger Max
Zinnecker.
Taken på de två bostadshusen
kommer att utrustas med solceller
samt en offentlig trädgård som
möjliggör odling och främjar den
biologiska mångfalden. Den kommer
även att kunna försörja restaurangerna
med färska råvaror. För att stimulera
till mer hållbar mobilitet byggs ett nytt
cykelgarage för 150 cyklar (drygt två
per hushåll). Platserna för bilar i garage
minimeras och reserveras för elfordon
samt bilpool. Den tidigare utomhuspar
keringen kommer istället att omvandlas
till en välkomnande ”Biergarten”.
Den totala ytan efter transforma
tionen är 16 000 m2, varav 4 000 m2 i
nyproduktion. Programmet består av
66 % bostäder och 33 % verksamheter.

Vad: Heinzelmann Areal,
Reutlingen, Tyskland
Vem: Gieag Immobilien
AG.
När: 2020–2024
Hållbarhet:
Transformation,
Kulturvärden, Återbruk,
Träbyggnad, Låg
klimatpåverkan, Biologisk
mångfald

Vid den gamla textilfabriken i Reutlingen,
Tyskland, kommer ett nytt, attraktivt område
skapas. Genom att bevara byggnaderna bevaras
områdets historiska själ, men genom att addera
bostäder i trä och blandade verksamheter skapas
en modern atmosfär med hög hållbarhetsprofil.

22 – H Å LLB A R A LI V S M I L J Ö E R

Å R S - O C H H Å LLB A R H E T S R A P P O R T 2020 – 23

Liv i vattnet skapar
liv vid vattnet
Vad: Tävlingsförslag True
Blue, Lungegårdsparken,
Bergen
Vem: Bergen Stad
När: Klart 2023
Team: White i samarbete
med Fredrik Pettersson
Arkitekt AS, Dipl. Ing
Florian Koshe AS och
AFRY.
Hållbarhet: Mötesplatser
för alla, Biologisk
mångfald, Rent vatten,
Ekosystemtjänster,
Klimatanpassning

I den utvidgade Lungegårdsparken i Bergen
är omsorg om vattenmiljön helt avgörande för
att bli ett lyckat projekt med såväl ekologiska
som socialt hållbara värden över lång tid.

True Blue är Whites vinnande förslag
för utformning av den nya strand
parken och badanläggningen i
Bergen, Norge. Stadens vision är ett
stadsrum med stark identitet som ska
bli ett signum för Bergen i minst 100
år. Den ska erbjuda ett brett utbud av
aktiviteter och rekreationsområden
men också stärka den biologiska
mångfalden, vattenkvaliteten och
kunna hantera konsekvenser av ett
förändrat klimat.
– Syftet är att skapa ett attraktivt
och inkluderande stadsrum. Invånarna
ska kunna uppleva vattnet under alla
årstider och vi vill stärka förståelsen
för att vatten är livsviktigt för vår
överlevnad, säger Niels de Bruin,
ansvarig landskapsarkitekt.
Strandparken sträcker sig över
en kilometer så därför delas den in i
tre zoner. Den första blir den största
mötesplatsen, som börjar i stadens
centrum med en stadsstrand, en
flytande badanläggning och plats för
sport och evenemang. Vidare övergår
parken till högre fokus på natur och
rekreation för att sedan fokusera på
livet under och ovan vattnet. Öar,
broar och badbryggor gör det möjligt
att kunna ge sig ut på och i vattnet.

– För att skapa ett område med
stark identitet har vi redan i tävlingen
involverat lokala aktörer som en
konstförening, en gymnasieskola,
Bergens akvarium och en miljöorga
nisation. Deras bidrag har varit viktig
för utformningen av parken, säger
Niels de Bruin.
Området och material måste tåla
påfrestningar från väder, vind och
vatten över lång tid. För att förbättra
vattenkvaliteten skapas ett system
för naturlig rening och åtgärder för
att öka den biologiska mångfalden i
undervattensmiljön.
– Utan liv i vattnet – inget liv vid
vattnet. Vattenkvaliteten är helt
avgörande för att detta blir ett lyckat
projekt med såväl ekologiska som
socialt hållbara värden över lång tid,
säger Jenny Mäki, arkitekt.
– Vi har länge haft ett starkt fokus
på vatten och arkitektur. I vårt arbete
med boken Out of the Blue, samlade
vi arkitekter, landskapsarkitekter och
designers från hela världen för att ta
del av erfarenheter om hållbarhet och
vatten i kombination med urbanism
och stadsliv. Nu får vi möjlighet att
omsätta den kunskapen i praktiken,
säger Jenny Mäki.
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För en cirkulär och
klimatneutral framtid
Effekten av klimatförändringarna märks redan och de globala
utsläppen av växthusgaser måste snabbt minska för att
säkerställa en levande planet och ett hållbart liv för framtida
generationer. Dessutom hotas den biologiska mångfalden
och användningen av jordens resurser är långt över dess
tillgång. För att klara målen och utmaningarna krävs en
radikal omställning och den måste ske nu!
I Sverige står byggbranschen idag för runt
20% av de inhemska utsläppen av växt
husgaser och nästan det dubbla om man
räknar utsläpp från byggmaterial som pro
duceras i andra länder. Branschen använ
der dessutom enorma mängder råvaror,
men det slängs också stora mängder som
hade kunnat återvinnas. Att återanvända
och återvinna istället för att producera nytt
är ett av de mest effektiva sätten för att
minska klimatpåverkan. Utformningen av
städer och samhällen inverkar dessutom på
invånarnas möjlighet att leva hållbart med
låg klimatpåverkan.
White har en vision om klimatpositiv
arkitektur. I vår nya Färdplan Klimat 2030
har vi formulerat strategier för hur vi kan
driva förändring i våra uppdrag och vilka
satsningar som behövs.
Genom cirkulär arkitektur kan vi driva på
omställningen från en linjär till en cirkulär
ekonomi. Utgångspunkten är att ta tillvara
det befintliga, såväl kvarter och byggnader
som material, för att skapa ny design och
attraktiva miljöer. Det handlar också om att

skapa arkitektur som både står sig och är
föränderlig över tid, använda ytor effektivt
och använda återvinningsbara material.
Vi kan också bidra till att skapa klimat
neutrala eller klimatpositiva byggnader.
Det innebär att utsläppen från material,
drift och produktion balanseras med förny
elsebar energi och kolinlagring. Vi arbetar
gärna med trä eftersom det är ett vackert
material med lågt klimatavtryck som lagrar
koldioxid. Grunden för att nå klimatneutralt
byggande skapas redan i planeringen av
områden. Det måste finnas möjlighet för
förnyelsebar energi och samutnyttjande
av resurser.
Digitala designverktyg skapar nya möj
ligheter att energioptimera byggnader och
att skapa materialeffektiv, funktionsanpas
sad design utan onödigt spill eller skräd
darsydda prefab-konstruktioner med hög
arkitektonisk kvalitet.
Men för att teori ska bli verklighet är det
avgörande med ett starkt ledarskap, tydliga
mål och en gemensam vilja hos hela pro
jektgruppen att driva förändring.

The 200 Year Pavilion har utformats
av återbrukat virke från en gammal
sågverksbyggnad i Hälsingland. Paviljongen
går att plocka isär och har under 2020
bidragit till en mötesplats för stillhet och lugn
i såväl Stockholm som Uppsala.
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Samlad kraft för
klimatneutralitet
Klimatomställningen inom byggandet
drivs nu på från olika håll, men det
största och mest offensiva initiativet
drivs av aktörer inom bygg- och
fastighetssektorn i Malmö. Över 150
aktörer har nu anslutit sig till initiativet
LFM30, Lokal färdplan för klimat
neutral bygg- och anläggningssektor
i Malmö till 2030, och ett trettiotal
klimatneutrala projekt förväntas starta
inom de kommande fem åren.
White har varit engagerade sedan
starten och har bidragit till att utveckla
allt från verktyg för klimatberäkningar
och energikrav till förslag till upphand
lingskrav och affärsmodeller.
– Det är en enorm styrka att så
många aktörer är engagerade i
LFM30. Genom att bygga upp kun
skap tillsammans kan vi snabbare nå
klimatmålen, säger Andreas Eggert
sen Teder, arkitekt och hållbarhets
specialist på White och ansvarig för
arbetsgruppen Design, process och
klimat inom LFM30.
För att ha en gemensam målbild för
vad klimatneutralt byggande innebär
har det varit viktigt att formulera ett
gränsvärde för CO2e-utsläpp per kva
dratmeter. För att testa nivån, utsågs
Whites projekt kv Priorn till testpilot.
Priorn är ett kontorshus på 16 000
kvm i två enheter, på fyra respektive
åtta våningar, med betongstomme.
Fasaden består av ljusa material som
tegel, trä och natursten.

– Över trettio olika glastyper har
använts för att maximera dagslju
sinsläppet från olika väderstreck,
utan att det blir för varmt i lokalerna,
berättar Martin Sundberg, ansvarig
arkitekt White.
Byggnadens klimatavtryck
beräknades till 318 kg CO2e/m2
jämfört med målgränsvärdet 270 kg
CO2e/m2. Resultatet är något högre
än målgränsvärdet i LFM30, men det
är ett mycket bra resultat eftersom
det inte fanns specifika klimatmål för
byggnaden när projektet startades
upp. Erfarenheterna kan nu tas vidare
in i kommande projekt.
Byggnaden är certifierad enligt
LEED Platinum. Geoenergi, solceller
och närvarostyrd belysning och
ventilation bidrar till lågt energibehov.
Dagvatten hanteras lokalt och i
källaren finns laddplatser för elbilar,
cykelparkering och omklädningsrum.
Unikt för byggnaden är terapi
trädgården på taket, som har
utformats för hyresgästen Region
Skånes klinik för minnesforskning
och demensvård.
– Det finns en promenadslinga, ett
vinterbonat uterum, plats för fysiska
aktiviteter och odling, samt olika träd
och växter som skapar flera avskilda
rum. Brukarna ska uppleva samma
kvaliteter som i en trädgård på
marken, säger Markus Magnusson,
ansvarig landskapsarkitekt.

Vad: Priorn, Malmö
Vem: Vasakronan
När: Klart 2020
Hållbarhet: LEED Platinum, låg klimatpåverkan, energieffektivitet, solenergi,
ekosystemtjänster, dagsljus, hälsa och välbefinnande. Klimatpåverkan: 318 kg CO2e/m2.

Med högsta miljöprestanda, låg klimatpåverkan och en grönskande takträdgård utmanar Priorn
föreställningen om hur ett kontorshus ska utformas, se ut och vilken roll det har i samhället.
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Lönsamt återbruk
i stor skala
Kv Hugin i Uppsala hade länge setts
som en barriär i staden och planen
var att riva byggnaderna och bygga
nytt. Men i ett omtag för några år
sedan började White undersöka möj
ligheterna att spara och återanvända
så mycket som möjligt.
– I det nuvarande förslaget
plockas några byggnader ned och
några tillkommer, men stora delar av
komplexet sparas, bearbetas och
får en till- och påbyggnad. Målet är
att nå 100 procent återbruk, allt som
går ska återanvändas, säger Anders
Tväråna, ansvarig arkitekt på White.
Vid beräkningar visade det sig
vara lönsamt på flera sätt. Förslaget
kan stå klart två år tidigare, spara
180 miljoner kronor och bidra till
3800 ton lägre CO2-utsläpp än en
nybyggnad i betong. Hyresgästerna
kan dessutom flytta in tidigare vilket
gör att intäkterna kommer tillbaka
snabbare.
Men för att lyckas med återbruk i
stor skala krävs en helt annan process
än vid en nybyggnad. Först måste
byggnadsdelarna inventeras för att

kartlägga vad som kan återbrukas
i projektet, vad som kan användas i
något annat projekt eller vad som kan
säljas. Därefter behöver byggdelar
demonteras och antingen lagras i
väntan på att byggas in igen, eller
transporteras bort. Det behövs även
hantverkare för att reparera eller
fräscha upp byggdelarna. För att
lyckas med ett sådant här projekt är
byggherrens mål och engagemang
avgörande.
– Att återbruka så mycket som
möjligt är ett viktigt led för att vi ska nå
våra klimatmål, säger Anders Boström,
projektchef Vasakronan. Man måste
våga för att lyckas och skapa en kultur
där det är okej att misslyckas.
Totalt skapas över 20 000
kvadratmeter moderna och attraktiva
lokaler till en betydligt lägre kostnad
och miljöbelastning än vad som
skulle krävas för ett nytt hus.
– Projektet visar att det lönar sig
att tänka i nya banor och att det gäller
att våga ta första steget. Nu vet vi hur
vi kan förenkla processen nästa gång,
säger Anders Tväråna.

Vad: Kvarteret Hugin, Uppsala
Vem: Vasakronan
När: Pågår
Hållbarhet: Återbruk, låg klimatpåverkan, cirkularitet

Kvarteret Hugin i Uppsala visar att det är lönsamt, både
ekonomiskt och miljömässigt, att skapa nytänkande
arkitektur utifrån det som redan finns.
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Träspill blir
nytt material
Vad: Innovationsprojektet
Would Wood
Vem: Konsortium
med White, RISE,
Chalmers, KTH, Stora
Enso, Veidekke, RagnSells, Scania, Neste,
Nouryon, Svenskt Trä
och Phenotype Studio.
Finansierat av Vinnova.
När: Projektet avslutades
2020.
Hållbarhet: Cirkularitet,
Klimat, Innovation

Would Wood visar hur ny teknik kan skapa helt nya
möjligheter för design och produktutveckling och
samtidigt bidra till omställningen mot en cirkulär ekonomi.

En av samhällets största utmaningar,
men även största möjlighet, är
omställningen till en cirkulär ekonomi.
Det är avgörande för att minska
uttag av ändliga resurser, rädda
den biologiska mångfalden och
hejda klimatförändringarna. För att
lyckas kommer det att krävas ett
förändrat mindset för konsumtion och
samverkan mellan olika branscher och
aktörer, men det kommer också driva
på nya innovationer, varor och tjänster.
En spännande kreativ utmaning!
Innovationsprojektet Would Wood
är ett lysande exempel på detta. Inom
trä- och jordbruksindustrin genereras
stora mänger spill som idag används
till biobränsle, men som istället
skulle kunna vara en råvara för nya
produkter. Would Wood har utvecklat
en teknik för att återanvända träspill
till att 3D-printa nya byggmaterial.
Genom att kunna skapa exakta
former kan den additiva metoden
minimera spill och på så vis både
effektivisera tillverkningsprocessen
och minska klimatpåverkan. Det

printade trämaterialet består av en
sammansättning av biopolymerer
och träfibrer, som kan smältas och
3D-printas på nytt upp till sju gånger
med samma hållfasta egenskaper.
– I Would Wood har vi lyckats
kombinera materialutveckling med
nytänkande för design och digitalise
ring. Det öppnar helt nya möjligheter
för vilka former och strukturer vi kan
konstruera och bidrar till omställningen
mot mer cirkulära materialflöden,
säger Jonas Runberger, arkitekt på
White samt konstnärlig professor vid
Chalmers Tekniska Högskola.
– I projektet har det varit avgörande
och inspirerande att olika spets
kompetenser, företag och branscher
har samverkat. Arkitekter och
ingenjörer har arbetat tillsammans
med material- och maskinteknik
forskare, fortsätter Jonas.
Tekniken testas nu i ett antal
demonstrationsprojekt och förhopp
ningen är att sedan kunna skala
upp produktionen för kommersiell
produktion.
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En energismart stadsdel

Tamarinden tänjer på gränser och utmanar med
innovativa energilösningar för att bli en av Sveriges
främsta förebild för framtida, hållbar stadsutveckling.

Tamarinden i Örebro siktar på att bli
en av Sveriges mest energismarta
stadsdelar. Örebro kommun har ska
pat förutsättningar för att Tamarinden
ska kunna reducera, producera, lagra
och dela energi på ett sätt som aldrig
gjorts tidigare.
Tillsammans med Örebrobostäder
och Tornet Bostadsproduktion AB
utvecklar White två av fem tomter i
stadsdelen.
– Här skapar vi energieffektiv
träarkitektur och med lokalproducerad
energi, som exempelvis solceller,
ska stadsdelen bli näst intill själv
försörjande, berättar Elin Sandström,
uppdragsledare och hållbarhets
specialist på White.
Utemiljöerna tar hand om
dagvatten på smarta sätt och vatten
kan återanvändas till både odlingar
och lek. Miljöerna ska uppmuntra till
möten mellan de boende och binder
samman området med omgivningarna.
Men det som gör Tamarinden unikt
är att det är den första stadsdelen i
Sverige med energilagring i batterier

och möjlighet att dela energi mellan
fastigheter. Detta gör att effekttoppar
och onödig förbrukning – både dyrt
och dåligt för miljön – kan undvikas.
I Tamarinden utmanas normer och
lagstiftning. Det gör att stadsdelen
kan bli en förebild för innovativa
energilösningar och framtida
stadsutveckling i såväl Sverige som
internationellt.
För att lyckas med att skapa
framtidens smarta städer krävs nya
typer av täta samarbeten mellan olika
aktörer. Genom att dela data och
dra nytta av varandras kompetenser
hoppas vi kunna inspirera andra till
hur hållbart stadsbyggande kan drivas
i praktiken, säger Marcus Lindberg,
ansvarig arkitekt för Whites förslag
tillsammans med Tornet.
Tamarinden är ett fantastiskt
exempel på hur man kan hushålla
bättre med resurser och skapa
en symbios inom och mellan olika
kvarter, avslutar Gry Andersson,
landskapsarkitekt i Whites uppdrag
för Örebrobostäder.

Vad: Tamarinden, Örebro
Vem: Örebro kommun,
Örebrobostäder, Tornet mfl
När: 2020–2022
Hållbarhet:
Energieffektivisering,
förnyelsebar energi,
träbyggande, dagvatten
hantering och socialt
attraktiva miljöer.
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Noll-energi är
framtidens byggnad
När White fick uppdraget att skapa
framtidens byggnad åt Fabege och
Nordic Choice Hotels formulerades
tidigt en tydlig vision: Detta ska bli
Skandinaviens första noll-energihotell!
Den 11 våningar höga byggnaden
i Arenastaden består av 22 000 kvm
uppdelat på tre delar; ett hotell med
336 rum, en kontorsdel för Nordic
Choice Hotels svenska huvudkontor,
samt 88 long-staylägenheter. Hotellet
inrymmer även restaurang- och
konferensytor samt lobby.
För att lyckas nå noll-energimålet
var utgångspunkten att satsa på sol
celler, passivhusteknik och geoenergi.
– För att minska värmeförlusterna
har byggnaden en kompakt bygg
nadsvolym med en välisolerad och
tät konstruktion. Den södervända
fasaden och taket kläs av 2 500
kvadratmeter solceller, med en effekt
på 400 kW, berättar Rickard Nygren,
hållbarhetsspecialist White.
Ihop med geoenergi från 24 borrhål
täcker energin det årliga fastighetsbe
hovet och noll-energimålet uppnås.

– Solcellerna bidrar till takets
form och på fasaden sitter de
inbyggda i glaspaneler i olika färg
och form. Fasaden skiftar beroende
på ljus och reflektioner, säger Petter
Wesslander, handläggande arkitekt
White. Vi har även arbetat med väl
avvägda storlekar på fönstren för att
maximera ljusinsläpp, men samtidigt
undvika att det blir för varmt för att
minska kylbehovet.
För att ytterligare minska miljöoch klimatpåverkan har målet även
varit att reducera materialanvänd
ningen och bygga så yteffektivt som
möjligt. Lokalerna kan även samut
nyttjas över dygnet mellan kontor och
hotell och foajén bildar en social nod,
öppen för boende i området.
– Framgångsfaktorn har varit att
våga välja inriktning och prioritera.
Konsulter och fastighetsägaren har
tillsammans arbetat mot den otroligt
tydliga och gemensamma målsätt
ningen och det känns fantastiskt
att vi har lyckats, säger Raimo Joss,
ansvarig arkitekt på White.

En tydlig målbild, stor satsning på solceller, genomtänkt
arkitektur och tätt samarbete har varit framgångsfaktorer
för att bli Sveriges första noll-energihotell.

Vad: House of Choice,
Solna. 22 000 m2 hotell
och kontor.
Vem: Fabege/Nordic
Choice Hotels
När: Klart 2021
Hållbarhet: Breeam
Excellent, Feby Guld
Plushus, energieffektivitet,
solceller, geoenergi,
material- och yteffektivt,
dagsljus
Övrigt: Byggnaden är
nominerad till Årets Bygge
2021.
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Jämlika miljöer
för många olika
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika
rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet,
funktionsvariation eller ålder. Städer och byggnader är till
för alla människor, men då behöver de också utformas för
många olika behov. Det är en demokratisk fråga.

Workshop för utveckling av
området kring Kronogårds
Torg i Trollhättan.

Genom att involvera människor med olika
behov i planeringen skapas bättre förutsätt
ningar för att skapa miljöer där människor
känner sig hemma och delaktiga. 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. Både
fysisk och psykisk ohälsa ökar i samhället,
och det är angeläget att öka känslan av till
hörighet och få människor att röra på sig mer.
Det är också en mänsklig rättighet att
ha någonstans att bo. Det behövs olika
bostäder för många olika behov. Särskilt
eftertraktat är boende med bra kvalitet till
rimliga priser. Nya typer av boenden som kan

byggas snabbt, är yteffektiva och kan använ
das av olika målgrupper behöver utvecklas.
Utformningen av bostaden och området kan
ha stor inverkan på livskvaliteten.
Under 2020 blev FNs Barnkonvention
lag i Sverige. Detta innebär att all offentlig
verksamhet ska genomsyras av ett barn
rättsperspektiv - även stadsplanering och
byggnation. I många år har White drivit frå
gan kring normkreativ gestaltning och inte
minst hur man kan utforma miljöer för barn
och unga vuxna. För att inkludera invånare
i designprocesser krävs ett strukturerat
och målstyrt arbete, men även kreativitet
för att engagera på ett stimulerande sätt
beroende på vilka som är målgruppen.
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Bostadskvarter
utifrån barnens
behov
Vad: BARNBO-prisrimliga
bostäder utformade efter
barns behov.
Vem: Sveafastigheter
Var: Markanvisning, samt
pilotprojekt i Rågsved,
Stockholm.
När: 2020. Detaljplan
påbörjad 2021.
Hållbarhet: Hållbara
städer, Bostad för alla,
Barns rättigheter, Socialt
värdeskapande

Barnbo är ett bostadskoncept med prisrimliga bostäder
som utgår från barnens behov av lek, rörelse och trygghet.

Det är en mänsklig rättighet att ha
någonstans att bo och det globala
målet 11 anger att det ska finnas
boende för alla till rimlig kostnad. Den
ofrivilliga trångboddheten och dess
negativa konsekvenser har blivit än
mer påtagliga under året när många
i högre utsträckning har hänvisats till
hemmet. Allra hårdast drabbas barn
och unga i socialt och ekonomiskt
utsatta områden.
Tillsammans med Sveafastigheter
har White därför utvecklat konceptet
Barnbo med barnens behov som
utgångspunkt. Projektet planeras
att utvecklas i Stockholmsförorten
Rågsved, i nära samarbete med
staden, stadsdelsförvaltningen,
boende i området, skolans barn och
personal.
Barnbo erbjuder 40 prisrimliga
bostäder med små men många
rum, med förtur för ensamstående
med barn. I kvarteret finns rum för
umgänge och läxläsning, vilket bidrar
till att stärka den sociala tryggheten
för husets barn och vuxna. Barnbo
blir hjärtat i barnens livsmiljö, nära
skola, grönområden och aktiviteter.
Rörelsestråket knyter samman
barnens målpunkter och ger dem stor
rörelsefrihet.
– Socialt värdeskapande kommer
att vara en nyckel för framgångsrik
fastighetsutveckling framöver, säger
Harry McNeil, Sveafastigheter. Barnbo
är ett tydligt exempel som vi hoppas
ska inspirera fler så att konceptet kan
realiseras på fler platser i landet.
Arkitekturen utgår från barnets
upplevelse, med taktila material och
inspirerande detaljer i ögonhöjd.
Gården är utformad för barnen där
naturen bidrar med naturliga lekplatser.
– Det innovativa med Barnbo är att
våga prioritera och göra annorlunda.
Bara då kan vi skapa de förskjutningar
som behövs för mer jämlika livsmiljöer,
säger Rebecca Rubin, ansvarig
arkitekt, White.
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Bättre vårdmiljöer när
barnen får bestämma
Omtanke har varit ledstjärna vid
om- och tillbyggnaden av Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus i
Göteborg. Redan från början var det
viktigt att barn och unga på sjukhuset
samt deras anhöriga på olika sätt
blev involverade i designprocessen.
Genom bland annat playshops,
workshops med lek som verktyg, fick
barnen teckna och uttrycka hur de
ville ha det.
– Deras idéer blev ett ovärderligt
underlag för gestaltningen och
har haft stor betydelse för allt från
färgskala och möbler till utformning
av lekterapi och bibliotek, berättar
Susanna von Eyben, ansvarig inred
ningsarkitekt, White. Lekfullhet är ett
viktigt inslag i designen.
Viktigast för barnen var att få ha en
känsla av att vara hemma och känna
sig vanliga. Anhöriga kan övernatta i
patientrummen och det finns tillgång till
kök för att kunna laga mat som hemma.
Många bor här i flera månader och det
kan vara viktigt att få lämna avdel
ningen ibland. På den grönskande
ljusgården finns ett konstverk i form
av en sex våningar hög bollbana som
väcker nyfikenheten och gör miljön mer
inbjudande. Konsten är integrerad i
arkitekturen och viktig för projektet.
– Sjukhuset ska stödja återhämt
ning genom lek och positiv distraktion,
både inomhus och utomhus, men det
ska även finnas utrymmen för lugn
och hemtrevnad, säger Cristiana

Caira, ansvarig arkitekt. Att hitta rätt
balans har varit avgörande under
designprocessen.
– Projektet är fantastiskt och
jämfört med andra exempel i Europa
så är det här en enastående miljö, En
framgångsfaktor har varit samarbetet
inom projektgruppen, men också det
visionsdokument som togs fram tidigt
i processen ihop med personal och
barn och som följt med genom hela
projektet, säger Monica Johansson,
kvalitetssamordnare, Barn- och
kvinnosjukvård, Sahlgrenska Univer
sitetssjukhuset och processledare för
projektet.
– Byggnaden är certifierad enligt
Miljöbyggnad Guld vilket innebär
att vi har haft högt fokus på att välja
hälsosamma material, skapa bra
inomhusmiljö och lågt energibehov,
berättar Ulrika Nilsson, hållbarhets
specialist White. Atriet har simulerats
noga så att det ska flöda i dagsljus
utan att bli för varmt.
– Byggnaden ska stå över lång tid,
men genom generell planlösning och
flexibilitet kan den byggas om i framti
den utan att göra alltför stora ingrepp.
Det är en långsiktigt hållbar byggnad
för förstklassig vård, utformad utifrån
barnens perspektiv, säger Krister
Nilsson, ansvarig arkitekt.
– Miljön utstrålar att här finns det
lekfullhet men också professionalism
– här har vi sett till helheten, säger
Monica Johansson.

Vad: Drottning
Silvias Barn- och
Ungdomssjukhus,
Göteborg. Om- och
tillbyggnad.
Vem: Västfastigheter,
Västra Götalandsregionen
När: 2010–2021
Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver,
Energieffektivitet,
Hälsosamma material,
Dagsljus, Inkluderande
process, Barnperspektiv

Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg har utformats
utifrån barnens perspektiv och blivit en miljö som
utstrålar såväl lekfullhet som förstklassig vård.
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Studenthus Valla,
Linköping

P R I S E R I U R VA L

Årets bygge: Studenthus Valla, Linköping
Solenergipriset: Studenthus Valla,
Linköping
Plåtpriset 2020: Danderyds sjukhus
Glaspriset: Regionens Hus, Göteborg
Guldhuset 2020, ledarskap: Lisa
Wistrand
Red Dot Design Award: inredning
SJ-X2000
Ängelholms arkitekturpris: Hälsostaden
Nominering SBIB International Design
Awards: Selma inredning, Göteborg
Gröna Lansen Malmö: Origo
European Healthcare Design Award:
Värnamo sjukhus
Building Smart Award (BIM-proj): Celcius,
Uppsala
DesignS: Selma inredning, Göteborg
(nominering Curiosum)
Hederspris Norge våtmarker: Driv
Architecture Masterprize: Akademiska
sjukhuset, entré 100, Uppsala
Sweden Green Building Award:
Masthuggskajen, Göteborg och
Nya Tunnelbanan, Barkarby
Housing Design Award: Climate Innovation
District, Leeds

Celcius, Uppsala

Priser och utmärkelser
U P P M Ä R K S A M M A D E P R OJ E K T

Selma Lagerlöf Center,
Göteborg.

Under 2020 är det många projekt som har
prisats, såväl nationellt som internationellt.
Bland våra vårdprojekt tilldelades Värnamo
Sjukhus utmärkelsen ”Highly Commended”
vid det prestigefyllda European Healthcare
Design Awards 2020. Akademiska sjukhu
set i Uppsala var ett av nio vårdprojekt som
uppmärksammades i den internationella
tävlingen Architecture Masterprize, där
det fick ett hedersomnämnande. Hälsosta
den i Ängelholm tilldelades Ängelholms
arkitekturpris och Danderyds sjukhus vann
Plåtpriset.
Av våra kontorsbyggnader blev Cel
sius i Uppsala utsett till världens främsta
BIM-projekt på Building SMART Virtual
Summit. Origo i Malmö vann Malmö Stads

miljöpris ”Gröna lansen” och Regionens
Hus i Göteborg tilldelades ”Glaspriset”.
I årets Sweden Green Building Awards
fick Masthuggskajen i Göteborg (där White
är en av flera aktörer) utmärkelsen Årets
Citylab-projekt och utbyggnaden av tunnel
banans blå linje till Barkarby tilldelades pri
set för Årets hållbara infrastruktur. Bostads
området ”Climate Innovation District” i
Leeds, UK, blev utsett till vinnare i Housing
Design Awards. Den uppmärksammade
inredningen med 92% återbruk för Selma
Lagerlöfs Center i Göteborg vann i slutet
av året Design S, Swedish Design Awards,
i kategorin inredning.
TÄV L I N G A R

Vi genomförda flera framgångsrika tävlingar

under 2020, både i Sverige och interna
tionellt. I Sverige vann vi Uppsalas bad
anläggning Fyrishov, bostadskvarteret
Galeasen i Vänersborg, bostadsområdet
Åsen i Jönköping, kvarteret Tamarinden i
Örebro, Islaggen i Helsingborg, Barnbo i
Stockholm med flera.
I Norge hade vi framgång med Bergens
nya stadsbad och park vid Store Lunge
gårdsvann, ny grundskola i i Ørsta samt
Bodø Kulturhavn.
I Tyskland har vi vunnit två tävlingar:
omvandlingen av det gamla fabriksom
rådet Heinzelmann Areal som ska rymma
bostäder, restauranger, ateljéer, kontor och
co-workingytor. Samt den prestigefyllda
arkitekturtävlingen att utforma ett nytt äld
reboende i Liederbach, Frankfurt.
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8,5
miljoner kr i anslag till forskningsoch innovationsprojekt samt
akademiska tjänster

Vi har verkat i
olika länder
under 2020

58

%

42

Andel kvinnor och män i styrelsen

53

%

30 %
746

miljoner kronor
i omsättning

U R W H I T E S ÄG A R D I R E K T I V

47

Andel kvinnor och män totalt

12

Danmark/Grönland, DR Kongo,
Finland, Kanada, Kenya, Lettland,
Norge, Rwanda, Storbritannien,
Sverige, Tyskland och USA.

Andel vunna tävlingar:

”White har starka värderingar:
vi ska vara utforskande,
ansvarstagande och agera med
delaktighet och respekt.”

31
nya WRL och
FoU-projekt

Antal
medarbetare

700

Affärsutveckling
med ansvar
Ett starkt samhällsengagemang och en etisk, demokratisk grundsyn är
ledord för White. Att inte ta ansvar för företagets påverkan på människor
eller miljö är idag förknippat med stor risk och pandemin har visat att
det finns oväntade hot som kan få stora konsekvenser för företaget och
samhället. Vår verksamhet ska bidra till att utveckla hållbara värden
för våra intressenter och vår affärsplan sätter en tydlig och utmanande
riktning. Vår mission är att med arkitekturens kraft driva omställningen till
ett hållbart liv.
A F FÄ R S P L A N 2 0 2 0 –2 0 2 3

2020 var första året med vår nya affärs
plan som sträcker sig till 2023. Den över
gripande visionen är att 2030 ska all vår
arkitektur vara formstark och klimatpositiv.
Vi har tre huvudstrategier som alla ska bidra
till att utveckla företaget på olika sätt:

Vara en oumbärlig samarbetspartner:
Vi förenar hållbarhet och arkitektur med
starka visioner samtidigt som vi tar ansvar
för genomförbarhet och har kontroll över
process och ekonomi. Vi är de främsta råd
givarna i en tid av snabb teknisk utveckling.
W H I T E WO R K

Skapa enastående helhet:
Genom att förena hållbarhet, formgivning,
konstnärlighet och byggteknik möjliggör
vi nytänkande och kreativa hållbara lös
ningar. Vår kultur präglas av samverkan,
nyfikenhet och att våga utmana med nya
arbetssätt.
Flytta gränser:
Våra satsningar inom FoU sker i skärnings
punkten mellan hållbarhet, formgivning,
byggteknik och digitalisering och genom
innovationsprocessen skapar vi bärkraftiga
idéer som ger nya intäkter. Vår internatio
nella verksamhet ska växa för att stärka vår
konkurrenskraft.

White Work är vårt stöd för att styra verk
samheten och driva uppdrag. Det är cer
tifierat enligt ISO 9001 Kvalitetsledning
och ISO 14001 Miljöledning. Vi har en
Affärskod för hållbart företagande och tre
policyer: Medarbetarpolicy, Kvalitetspolicy
och Hållbarhetspolicy. Vi följer lagar och
branschkrav men för att driva samhällets
utmaningar och nå långsiktiga mål har vi
egna högt ställda ambitioner. Kvalitetsbyg
get underhåller och utvecklar White Work
och vi har en omfattande intern organisa
tion med kvalitetsledare på alla kontor och
i varje grupp, kontinuerliga utbildningar,
samt internrevisioner två gånger per år.
Externrevisioner sker också två gånger per

år. Vi mäter kvalitets- och miljöprestanda,
för såväl verksamhet som uppdrag, och föl
jer upp årligen gentemot mål vid ledningens
genomgång.
I NTR E SS E NTE R

För att utvecklas som företag, fokusera på
rätt satsningar och att ta ansvar inom vår
påverkanssfär så behöver vi hela tiden vara
uppdaterade om vår omvärld. Eftersom vi
arbetar och verkar inom så många olika
områden har vi många intressenter: bru
kare, fastighetsägare, konsulter, entrepre
nörer, kommuner, organisationer, akademi,
media och inte minst våra medarbetare
tillika ägare. Vi fångar upp åsikter och
förbättringspotential genom till exempel
uppföljning av uppdrag, kundenkäter, mark
nadsundersökningar, utvecklingssamtal,
medarbetarenkäter och externa seminarier
eller dialogprocesser.
Sociala medier är idag den främsta kom
munikationskanalen och där får vi snabb
feedback på det vi gör.
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”Alla medarbetare har ansvar för
att företaget inte exponeras för
onödig risk”

FN Global Compacts 10 principer:

U R W H I T E S R I S K P O LI CY

MÄN S KLIGA
R ÄT T I G H E T E R

A R B E T S V I L L KO R

M I LJÖ

A N T I KO R R U P T I O N

PR I NCI P 1

PR I NCI P 3

PR I NCI P 7

P R I N C I P 10

Företagen ombeds
att upprätthålla
föreningsfrihet och
erkänna rätten till
kollektiva förhandlingar;
och

Företagen ombeds att
stödja förebyggande
åtgärder för att
motverka miljöproblem;

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

Företagen ombeds
att stödja och
respektera skydd
för de internationella
mänskliga rättigheterna
inom den sfär som de
kan påverka; och

PR I NCI P 4
PR I NCI P 2

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

avskaffa alla former av
tvångsarbete;
PR I NCI P 5

avskaffa barnarbete;
och

PR I NCI P 8

ta initiativ för att främja
större miljömässigt
ansvarstagande; och

Riskanalys:
R I S KAS PE KT

KON S E KVE N S

R I S KHANTE R I NG

PR I NCI P 9

KLI MAT- OCH M I LJÖPÅVE R KAN

uppmuntra utveckling
och spridning av
miljövänlig teknik

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.

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

Affärskod och etiska regler för med
arbetare; Uppförandekod för kunder och
leverantörer; Landriskanalys för uppdrag
utanför hemmamarknaden.

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

Rutiner för anbuds-, projekt-och
hållbarhetsanalys; Uppförandekod för
kunder och leverantörer, samt inköps
rutiner och leverantörsbedömning;
Underkonsultbedömning.

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

Affärskod för medarbetare; Uppförande
kod för kunder och leverantörer; Med
arbetarpolicy; Plan för lika rättigheter och
möjligheter med kontinuerlig uppföljning.

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.

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

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

Konsekvenserna är stora för såväl
medarbetares hälsa som företagets
ekonomi. Stora risker förknippade med
frånvaro, uppdragsförluster, intäkter och
beläggning.

Möjliggöra för distansarbete och ha bra
infrastruktur för digitala verktyg och hjälp
medel. Säkerställa god kommunikation,
ledarskap och olika stöd till medarbetarna
vid behov. Ha en bred uppdrags- och
kundbas för att sprida risker.

PR I NCI P 6

inte diskriminera
vid anställning och
yrkesutövning.

SOCIALT AN SVAR STAGAN D E

Vår verksamhet ska inte orsaka, bidra
eller kopplas till kränkningar av mänskliga
rättigheter eller korruption.
SAMAR B ETS PARTN E R

Våra leverantörer och samarbetspartners
ska inte, i sina led, orsaka eller bidra
till kränkning av mänskliga rättigheter,
korruption eller negativ miljöpåverkan.
LI KAB E HAN D LI NG

Alla medarbetare ska behandlas lika och
med respekt. Det gäller även samarbets
partner och uppdrag.
A F FÄ R S KO D O C H
ETI S KA R EG LE R

Vår Affärskod för hållbart företagande
anger hur vi som medarbetare och företag
tar ansvar och vilka förväntningar vi har på
våra samarbetspartner. Som grund ligger
vårt åtagande enligt FN Global Compacts
10 principer om mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, miljö och antikorruption.
Våra medarbetare ska även följa Sam
hällsbyggnadssektorns etiska regler samt
Sveriges arkitekters etiska regler. Dessa
innebär att vi motsätter oss all form av kor
ruption, strävar efter konkurrens på lika vill
kor och främjar socialt ansvar i värdekedjan.
Vi har en visselblåsarfunktion som kan
tillämpas av såväl externa intressenter som
våra medarbetare via länk på hemsidan.
Under det gångna året har inga rapporter
om avsteg från affärskoden eller inbland
ning i någon form av korruption förekommit.

R I S K VÄ R D E R I N G

Företagets övergripande riskanalys ses
årligen över och följs upp av styrelsen. Den
har under 2020 kompletterats med risker
och konsekvenser kopplat till en pandemi.
De viktigaste riskaspekterna är kopplade
till våra medarbetare, konjunktur, ekonomisk
utveckling samt uppdragsgenomförande.
Vi genomför kontinuerlig uppföljning av bl a
medarbetarnas arbetssituation, marknadsut
veckling, olika nyckeltal och uppdragsresultat.
Vi bedömer att det är låg risk för att vår
verksamhet bidrar till direkt negativ påverkan
ur ett hållbarhetsperspektiv. Störst möjlighet
att förebygga hållbarhetsrisker har vi genom
våra uppdrag och därför ska en hållbarhets
analys alltid genomföras. Se sidan 14.
R I S K E R I L E V E R A N TÖ R S K E DJ A N

Vi har även en Uppförandekod för kunder och
leverantörer, som bygger på 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, pro
jektanalys, inköpskriterier eller underkon
sultbedömning. Uppföljning sker genom
intervjuer med våra större leverantörer eller
stickprov för underkonsulter.
A N A LYS AV U P P D R AG

Riskanalys för uppdrag genomförs i sam
band med anbud och kontrakt. Bedöm
ning görs utifrån våra affärsmål, affärskod,
hållbarhetsmål och ekonomiska villkor. För
uppdrag utanför Sverige, Norge och Dan
mark utförs dessutom alltid en landriskana
lys, utifrån aspekterna demokrati, mänskliga
rättigheter, korruption samt affärsrisker.
Analysen baseras på utvärderingar av Free
dom House, EKN Exportkreditnämnden SE
och Transparency International.

KOM PETE N SUTVECKLI NG

Att ha de bästa medarbetarna, som ständigt
kan utvecklas, är avgörande för företagets
framgång och för uppdragens kvalitet.
AR B ETS M I LJÖ

Vår arbetsplats ska vara hållbar sett ur
ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv.
Medarbetarna ska uppleva balans mellan
arbete och fritid.
PAN D E M I OCH AN D RA SJ U KDOMAR

Infektionssjukdom sprids över stora delar
av världen eller lokalt.
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Vi är White
Styrkan med White är medarbetarna. Vår kunskap, kreativitet och
engagemang är kärnan i hela verksamheten och när medarbetarna
utvecklas så stärks även företaget. Vi äger företaget tillsammans och
därför har vi möjlighet att satsa på det vi tror på, såväl nu som på lång sikt.
Med många olika kompetenser kan vi ta oss an samhällets utmaningar och
skapa hållbar arkitektur som står sig för lång tid framöver.
E N N Y VA R DAG

2020 har präglats starkt av pandemin. Vi ställde
snabbt om till hemarbete och beredskapen för detta
var god med väl utvecklade digitala verktyg. Medar
betarna visade en enastående förmåga att arbeta
på nya sätt, men vi har kontinuerligt följt upp hur
medarbetarna mår och hanterar situationen. Vi har
erbjudit stöd i omställningen till en nya vardag och
olika hälsofrämjande åtgärder.
E N S TA R K K U LT U R

White är helägt av medarbetarna. Runt 77% av
medarbetarna är delägare, varav 127 är partner
som tillsammans är majoritetsägare. Vi är övertygade
om att det gemensamma ägandet skapar ett starkt
engagemang som bidrar till företagets framgång och
att vi når våra mål.
Vår värdegrund bygger på att vi ska vara utforsk
ande, ansvarstagande och agera med delaktighet
och respekt. Whites kultur är stark och har växt fram
under lång tid. 2020 påbörjade vi ett arbete, Kulturresan, för att bevara och utveckla den så att vi står
lika starka i framtiden.
Vi är övertygade om att framgång skapas av att
vara många olika. Därför bygger vi team av medar
betare med skilda kompetenser och erfarenhet, som
till exempel arkitekter, byggnadsingenjörer, stadspla
nerare, beteendevetare, miljöexperter och digitala
specialister.
White ska vara en jämställd och jämlik arbets
plats fri från diskriminering. Vi har genomgående en
jämn fördelning av kvinnor och män, även för ledande
befattningar och i styrelse. För att ytterligare säker
ställa inkludering har vi under 2020 fattat beslut om
att all intern företagsinformation ska kommuniceras
på engelska. En fjärdedel av våra medarbetare kom
mer från länder utanför Skandinavien.
E N UTVECKLAN D E M I LJÖ

Varje medarbetare ska ha förutsättning att utvecklas
hos White och vi vill vara attraktiva för personer som
drivs av nyfikenhet och kreativitet. Genom introduk
tionsdagar för nyanställda och den årliga Whitedagen,

då alla anställda träffas, bygger vi vår företagskultur
och stärker det interna samarbetet.
White Academy har ett stort utbud av interna
utbildningar, som till exempel Hållbarhetsskolan,
och erbjuder även ett Mentorprogram. Som en följd
av pandemin och en ansträngd ekonomi var antalet
utbildningsdagar lägre 2020 än föregående år. De
flesta utbildningarna genomfördes digitalt.
För att skaffa ny inspiration och lära känna var
andra över kontoren erbjuds alla anställda att åka
på studieresor, men dessa kunde inte genomföras
under 2020.

AN D E L
KVI N NOR & MÄN

53

%

47

Medarbetare
E N AT T R A K T I V A R B E T S P L AT S

Vi arbetar för trygga, säkra anställningar med bra för
måner och inflytande för våra medarbetare genom att:
–	Vi har en medarbetarpolicy och en arbetsmiljöpolicy.
–	Vi följer branschens kollektivavtal (Almega, Sveri
ges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen)
och har fackrepresentanter på alla kontor.
–	Vi har en ”Plan för lika rättigheter och möjligheter”
som ska bidra till en jämlik arbetsplats, fri från
diskriminering.
–	Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med
centrala och lokala arbetsmiljöplaner som följs
upp kontinuerligt. Det finns skyddsombud på
alla kontor.
–	Vi har riktlinjer kring ”Alkohol och droger”,
”Nåbarhet i arbetet”, ”Rehabilitering” och
”Arbetsmiljö utanför Whites lokaler”.
–	Alla medarbetare har utvecklingssamtal minst en
gång per år, då personliga mål för utbildning och
utveckling sätts upp.
–	Vi genomför en medarbetarenkät vartannat år
som resulterar i handlingsplaner med fokus på
jämlikhet, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter,
ledarskap och företagskultur. Dessa följs upp i
företagsledning och styrelse.
–	Alla medarbetare erbjuds företagshälsovård.
–	Vi har en Personalstiftelse för bidrag för träning
och annan personlig utveckling. Det ordnas
även friskvårdsaktiviteter på kontoren, som
löparträning, yoga och massage.

47

%

53

Företagsledning

58

%

42

Styrelse

kvinnor

män
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Låg klimatpåverkan, ett ambitiöst
miljöprogram och en arkitektur som
utmanar den traditionella bilden av
ett kontorshus. Kontorshuset Origo
i Malmö är en modern arbetsplats
som främjar en hälsosam vardag och
en klimatsmart livsstil. Byggnaden
belönades 2020 med Malmö stads
utmärkelse Gröna Lansen.

Osäkert år men
positivt resultat
Från mars månad 2020 spred sig Coronaviruset över världen
och ledde till historiska nedstängningar av länder som saknar
motstycke i modern historia. De internationella marknaderna
där White har verksamhet – Norge, Storbritannien, Tyskland,
Kanada och Östafrika – var under större delen av året starkt
påverkade av pandemin. Trots ett år med stor osäkerhet, oro,
utmaningar och behov av snabba omställningar lyckas White
landa på ett positivt resultat i nivå med budget.
I Sverige, likt stora delar av världen, mins
kade BNP och arbetslösheten ökade. Nor
ges ekonomi drabbades hårt av kombina
tionen svag valuta och fallande oljepris. I UK
stod vissa byggen stilla under perioder på
grund av lock down samt avbrott i leverans
kedjor. I Tyskland klarade sig byggindustrin
förhållandevis väl.
Trots två skakiga första kvartal påver
kades inte fastighetsbranschen nämnvärt
sett över hela året. För arkitektbranschen
som helhet blev det ett tuffare år och
arbetslösheten bland arkitekter är den
högsta på 15 år, även om den fortfarande
är väldigt låg. White drabbades under
våren av att projekt avstannade eller
sköts upp och det blev nödvändigt med
permitteringar, neddragningar och hårda
besparingar. Efter sommaren såg vi däre
mot en positiv utveckling igen. Situationen
har under året skiljt sig åt ganska mycket
mellan de olika kontoren. Mest drabbade
blev kontoren i Stockholm och Göteborg,
medan Malmö, Uppsala, Linköping och
Örebro gör några av sina bästa resultat
någonsin.
Pandemin till trots så fortsatte Whites
internationella verksamhet att utvecklas

positivt. Särskilt bra har det gått för stu
dion i London som har växt med nya med
arbetare och vinsterna i Tyskland har lett
till att vi nu rekryterar medarbetare lokalt
i Stuttgart. Internationellt är vårt fokus att
utveckla projekt inom Healthcare, Green
Just Cities samt Carbon Neutral and Circu
lar Architecture.
En fortsatt avmattning i konjunkturen i
kombination med konsekvenserna av pan
demin gjorde att debiteringsgraden föll.
Däremot är resultatet högre än 2019 och
ligger endast något under budget. Trots
lägre intäkter har interna satsningar bibe
hållits så långt som möjligt, särskilt inom
digitalisering, forskning och utveckling,
samt tävlingar.
Omsättningen för koncernen var 746
miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgår
före och efter stiftelseavsättningar till 39,1
mkr respektive 29,1 mkr. Detta motsvarar
en rörelsemarginal om 4% respektive 5%.
Koncernens soliditet var 44% och likvi
diteten har varit mycket god under hela
2020 med en kassalikviditet på 221%.
De största marknadsområdena i andel av
orderingången är vård, bostäder och kom
mersiella lokaler.
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Med vänlig hälsning

Ekonomisk sammanställning för White Intressenter AB:
2020

2 019

2 018

2 017

2016

F R Å N R E S U LTAT R Ä K N I N G E N *					
Rörelsens intäkter

746 452

812 779

870 675

964 010

892 156

Rörelseresultat

29 140

8 435

27 868

38 909

60 280

Resultat efter finansiella poster

26 111

8 837

27 641

40 003

60 3070

Skatt på årets resultat	-14 153	-3 992	-15 176	-8 075	-13 583
Årets resultat
Minoritetens andel av årets resultat
Årets resultat

11 958

4 845

12 465

0

0

1

11 958

4 845

12 466

31 928

46 724

8	-272
31 936

46 452

					
F R Å N BA L A N S R Ä K N I N G E N *					
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank inklusive korta placeringar
Summa tillgångar

0

0

0

29

141

1 334

2 382

3 881

5 473

9 558

457

484

161

728

985

248 612

291 574

284 204

402 295

303 560

65 151

38 059

49 915

36 586

57 076

315 554

332 499

338 161

445 111

371 320

					
E G E T K A P I TA L
Minoritetens andel av eget kapital

14 0 4 5 8

12 6 7 2 3

13 2 87 3

151 010

15 8 779

1 771

6 771

6 978

6 979

6 987

31 631

29 734

25 941

25 154

23 957

0

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

141 694

169 271

172 369

261 968

181 597

Summa eget kapital och skulder

315 554

332 499

338 161

445 111

371 320

Avsättningar
Långfristiga skulder

					
N YC K E LTA L 					
Avkastning på eget kapital (%)
Vinstmarginal (%)

8,9

3,7

8,8

20,6

31,0

3,5

1,1

3,2

4,1

6,8

1 355

1 303

1 294

1 322

1 308

Soliditet (%)

44,5

38,1

39,3

33,9

42,8

Medelantal anställda (årsarbetare)

551

624

673

729

682

Intäkt per anställd (kkr)

* 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.
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Att avstigmatisera den
psykiatriska vården
och dess patienter
har varit en viktig
del vid skapandet av
Psykiatrins kvarter
vid Södra Älvsborgs
Sjukhus (SÄS) i Borås.
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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 2020.
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.
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White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor.
Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en
internationell kontext för nuvarande och kommande generationer.
Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett
hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka
och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som
utgörs av cirka 700 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge,
Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

PRATA M E D OS S!
whitearkitekter.com
@whitearkitekter

Umeås science center Curiosum är ett 110-årigt träsliperi
som har omvandlats till en magisk värld för digital vetenskap,
teknik och utforskande för hela familjen. Museet har också
fått en högteknologisk domteater som tillbyggnad vilken
nominerades i två kategorier till Design S 2020.

