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Ett hållbart Tengbom
Hållbarhet handlar om framtiden och innebär ständig utveckling av nya metoder och

lösningar för att säkerställa en framtid för alla, där alla trivs och har lika förutsättningar

att leva och arbeta, där det finns ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Hållbarhet handlar också om resiliens, en motståndskraft till ständiga förändringar och
förmåga att återhämta sig och fortsätta utveckla till en mer hållbar framtid. Den här
redovisningen redogör för Tengboms 1 arbete mot ett hållbart samhälle – med

utgångspunkt i vår roll som arbetsgivare, inköpare, beställare, samarbetspartner,
påverkare och utformare av offentliga och privata rum.

Hållbarhet i dess vida bemärkelse – miljömässigt, socialt och ekonomiskt – ska vara en

del av vårt DNA. Den väsentliga påverkan sker genom våra affärsförbindelser och genom
de byggnader och miljöer vi lämnar efter oss. Vår ambition och förhållningssätt är att

genom stort engagemang, god kompetens och kollektiv intelligens bidra till att utforma
hållbar arkitektur för ett hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt för att minimera vår egen

negativa påverkan och, via våra uppdrag, även våra kunder och intressenters påverkan
på miljö, människa och samhälle. Vi arbetar också aktivt med att skapa en fysiskt och

psykosocialt hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare – Tengboms viktigaste tillgångar.
Att alltid agera strategiska rådgivare inom hållbarhet stärker vårt erbjudande, vår affär
och gör Tengbom till en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Med vårt hållbarhetsarbete och engagemang bidrar vi till uppfyllandet av FN:s 17
utvecklingsmål, UN Habitat:s New Urban Agenda, Sveriges 16 miljömål, svenska
riksdagens generationsmål och efterlevnaden av Brundtlandrapportens

hållbarhetsdefinition. Vi jobbar aktivt med att överträffa dessa mål, samarbeta med

andra aktörer och ställa oss bakom flera initiativ som bidrar till snabbare utveckling mot

ett hållbart samhälle, tex Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och
anläggningssektorn, Stockholms Klimatpakt och Uppsalas Klimatprotokoll.

I rapporten utgår vi från vår strategi, där hållbarhet är en grundbult, och belyser hur vi
med vår affärsmodell skapar värde även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi identifierar
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risker och våra viktigaste intressenter, samt belyser prioriterade hållbarhetsområden
och hur vi konkret – tillsammans – arbetar mot att göra världen till en bättre plats. I
rapporten blickar vi tillbaka på 2018 2 och fokuserar framåt på 2019.

Skapa värde idag och för framtiden
– en hållbar strategi
Tengboms mission är att göra världen till en bättre plats. Vår vision är att med

arkitektur förflytta gränser, uppfattningar och positioner. För att vi ska kunna göra det
är hållbarhet en tydlig basplatta i vår strategi:

Vår affär: för oss är hållbarhet A och O
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är det mest grundläggande – både för oss

som företag och i våra projekt. Därför kompromissar vi inte med den. För oss handlar
det lika mycket om människans överlevnad som de krav och förväntningar som
framtidens målgrupper har på sin miljö och omvärld.

Vår organisation: vi är våra medarbetare
Vår kompetens och styrka växer med inställningen att varje individ vill och kan
utvecklas. Vår framgång bottnar i att vi kontinuerligt banar väg för ny kunskap,

personligt driv och yrkeskunnande. Vi värnar om den unika styrkan hos alla som en

grundläggande del i att vara ETT Tengbom. Med en inkluderande och uppmuntrande

kultur, samt i en hälsosam och kreativ arbetsmiljö, finns det inga gränser för vad vi kan
åstadkomma.

Vår roll: vi ska alltid agera strategiska rådgivare
”För att skapa, måste man först ifrågasätta”, sa Eileen Gray. Vi lär oss och utvecklas

genom att ställa frågor. Vi ska vara de som branschen allra helst vänder sig till, på grund
av att vi har djup kunskap, lång erfarenhet och bred expertis.
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Genom vår öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet för kundens affär, och vår förståelse för
slutanvändaren, når vi tillsammans de bästa lösningarna.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Hållbarhet ska vara en del av Tengboms DNA
Genom att hållbarhet är en integrerad del av våra affärer hjälper vi
våra kunder att uppfylla sina åtaganden mot globala målen.

För att vi som företag ska styra våra aktiviteter och val och bidra till en bättre värld har
vi i december 2018 genomfört en workshop med fokus på att identifiera Tengboms
hållbarhetsmål utifrån de sjutton globala målen. Vi beaktade även europeiska och

svenska miljömål, ambitionerna med att skapa ett fossilfritt samhälle 2045 (2030 i vissa
kommuner) samt kraven i FN:s Global Compact. Vår första bedömning var att vårt

företag och vi som medarbetare berörs av samtliga globala mål men att det är viktigt att
identifiera och fokusera på de mål där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till

att samhället i stort uppfyller dem. Vi landade därför i att fokusera på följande fem mål:

Varje mål har ett antal delmål (totalt 169) och vi har valt ut 11 stycken att jobba aktivt
med fram till 2030. Under 2019 kommer vi att konkretisera målen och koppla dem till

vår strategi, handlingsplan, hållbarhetsstyrning i våra uppdrag och andra åtaganden, tex
Uppsalas Klimatprotokoll och Stockholms Klimatpakt samt Färdplanen för Fossilfritt
Sverige.
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Tengbom 2023
Med utgångspunkt i Tengboms strategi och åtagande att hållbarhet är A och O har vi
under perioden oktober-december 2018 genomfört en interaktiv enkät på flera av

Tengboms kontor om målbilden för 2023 – vad ska Tengbom vara om fem år. Över 100

ambitiösa svar visar på stort engagemang och förväntningar på Tengbom. Några av
svaren är:

”Vi är våra kunders strategiska partner inom hållbarhet.”
”Hållbarhet är en naturlig del i alla projekt.”

”Marknadsledande och förstahandsval för hållbar arkitektur.”
”Nytänkande och ansvarstagande inom hållbar arkitektur.”
”Hållbarhet är en självklar del i alla projekt.”
”Vi är branschledande inom hållbarhet”
”Bäst i branschen på återbruk.”

”En självklar partner inom hållbarhet.”

”Ledande i Skandinavien inom hållbarhet. ALLA på Tengbom lever och lär kunder,
entreprenörer och alla som kan påverka nästa generation – och generationen efter det.”

För att kunna arbeta med hållbarhet så konkret som möjligt behöver vi konkretisera vad
hållbarhet innebär för arkitekturen, och mer specifikt för oss som arkitekter och företag.
Över 100 personer har svarat med fler än 200 begrepp där material, kvalitet,
långsiktighet och återbruk är bland dem mest förekommande svaren:
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Med målet att uppnå ambitionen att vara förstahandsvalet för hållbar arkitektur
behöver vi arbeta strategiskt och systematisk med att:
-

Integrera hållbara lösningar i uppdrag och med detta leverera projekt med hög
hållbarhetsprofil.

Vara aktiva i debatten och i utvecklingen av nya lösningar för hållbar arkitektur.
Driva innovationer både i uppdragen, i utvecklings- och forskningsprojekt och i
samarbete med ArchTech, som är Tengboms virtuell och multidisciplinär

-

innovationshub.

-

medarbetare och specialister.

Öka kompetensen inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hos alla
Utveckla vår egen hållbarhetsprofil, minska vår miljöpåverkan, öka medarbetares
välmående och nöjdhet samt säkerställa ekonomisk lönsamhet
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Vår värdekedja
Tengboms affär bygger på att leverera arkitekturtjänster inom

samhällsbyggnadssektorn. Vi jobbar över hela processen från tidiga skeden i

stadsutvecklingsprojekt till detaljprojektering av exempelvis byggnader. I detta omfattas
alla våra discipliner inom allt från arkitektur och stadsbyggnad till landskapsarkitektur
och inredningsarkitektur.

I hela kedjan verkar vi för en ökad hänsyn till miljö, människa och samhälle för att

effektivisera byggnadsutformning, resurs- och energihushållning, materialanvändning,

mm. Vi använder oss av ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem, som utvecklas
över tid i takt med både omvärld och verksamhet. Under 2018 har vi relanserat ett

uppdaterat ledningssystem som är knutet till kraven i SS EN ISO 9001:2015 och SS EN

ISO 14001:2015. Vi genomför en certifiering under januari 2019 med målet att vara
certifierade under april 2019.

Vår affärsmodell och värdekedja (se figur nedan) visar var vi har vår största påverkan
avseende hållbarhet i våra uppdrag, vilket symboliseras med de gröna rutorna.

Vi söker aktivt nya uppdrag och svarar på anbudsförfrågningar utifrån våra värderingar
och kompetenser att genomföra uppdragen med hög kvalitet för en nöjd kund.

Uppdraget från kund syftar till att utveckla och tillmötesgå ett behov. Vi verkar då i

förhållande till tre faser: sälj, design och leverans. Designfasen är mest kritisk för oss ur
ett hållbarhetsperspektiv. Det är framför allt då som vi har möjlighet att rådge och
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påverka våra kunder att göra hållbara val; hur material och resurser väljs, vilken

påverkan de har på energiförbrukningen, på vilket sätt tillverkning sker, osv. Det är

väsentligt både gällande det specifika materialvalet och i valet av leverantörer. Även

valet av leverantör för försörjning av vår egen verksamhet, kontorsdrift och resor spelar
stor roll.

Det är även i designfasen som vi lägger grunden för hur vårt uppdrag, enligt kundens
krav och önskemål, påverkar slutanvändaren i den färdiga stadsmiljön, byggnaden,

landskapet eller parken. En slutanvändare kan representeras av exempelvis brukare hos
kunden, elever i en skola, boende i en lägenhet eller patienter inom vården. Likaså

påverkar resultatet av våra uppdrag samhället och dess invånare beroende på hur vi

exempelvis arbetar med tillgänglighet, trygghet och jämlikhet i olika miljöer, men även
om miljöer är flexibla och anpassningsbara för framtidens förändringar. Slutligen

påverkas även den yttre miljön, exempelvis genom val av gröna och blåa lösningar som
kan förbättra eller försämra lokal biodiversitet, samt dagvattenhantering. Yttre miljön
också påverkas av utsläpp och emissioner, från t.ex. material och produkter som vi
väljer, men även av deras möjlighet att återbrukas och återvinnas i framtiden.
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Våra viktigaste intressenter
Tengboms centrala processer, det dagliga arbetet, involverar främst samarbetspartners
och kunder. Här finns dels risk för korruption i kontakten med kunder och övriga

intressenter, men även för arbetsskador på de byggarbetsplatser Tengbom är kopplade
till. För våra egna medarbetare bedöms risken för fysiska arbetsskador vara ytterst låg,
däremot finns det en ofrånkomlig risk för stress och psykisk ohälsa kopplad till hög
arbetsbörda i perioder.

En intressentanalys fastslår att Tengbom har stor påverkan på brukare av de miljöer vi
utformar, samt samhället i stort som vistas i och kring dessa. Miljön och framtida

generationer inkluderas som intressentgrupper, med särskild efterfrågan på hållbar
hushållning med resurser, långsiktigt byggande och respekt för lokala ekosystem.
Vår påverkan sträcker sig även bakåt i värdekedjan till de leverantörer och

naturresurser som krävs för att kunna genomföra projekt. Tengbom har stor påverkan
som beställare, främst inom produktområdet byggvaror där stora brister i

arbetsförhållanden förekommer – från utvinning av naturresurser till produktion av
varor. De material och varor som används i projekt ska vara hälsosamma och

ansvarsfullt producerade både för de som utvinner och tillverkar, liksom för de brukare
som vistas i byggnaden idag och i framtiden.

Vad resterande intressenter har för informationsbehov redovisas i tabellen nedan.

Intressenternas behov av information reflekterar respektive grupps värderingar och
förväntningar på Tengbom som ansvarsfull samhällsaktör.
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Intressentgrupp

Efterfrågad information/intresse

Brukare

Säker och bra slutprodukt. Hälsosam miljö
att vistas i, god arbetsmiljö (ljus, ljud, gift),
funktionellt.

Kommande generationer

Bygg enligt Brundtlanddefinitionen.
Långsiktigt hållbart, flexibelt och kvalitet.

Myndigheter, kommuner, mfl.

Följer lagar och regler.

Branschen

Bidra till bra och ansvarstagande
branschkultur. Aktiv i debatten.
Kompetensutvecklar branschen.

Sidokonsulter

Fungerande samarbeten med tydlig
kommunikation. Kompetensöverföring
kopplat till hållbarhet.

Framtida medarbetare

Rätt kultur inom företaget. Bra arbetsvillkor,
men hälsosam balans mellan jobb och fritid.
Att Tengbom tar ansvar och utvecklas,
skapar värde för samhället.

Leverantörer (av material & tjänster)

Tydliga krav och förväntningar som
kommuniceras i tid, samt ges utrymme för i
budget.

Kunder & potentiella kunder

Aktivt hållbarhetsarbete med tydlig struktur,
styrning, externt kommunicerade policies.
En hållbar slutprodukt som levereras till
kunden. Bra samarbete och kommunikation
med kund.

Ägare

Bra företagsprofil och prestation inom alla
hållbarhetsdimensioner. Jämställdhet är en
tydlig fråga att förmedla arbete med och
resultat. Tengbom ska ha bra koll på sin
påverkan och risker kopplat till hållbarhet.

Framtida förvärv

Bra hålbarhetsprofil, att företaget skapar
värde och har en tydlig hållbarhetsprofil.

Medarbetare

Ett bra bolag som medarbetare kan känna
stolthet över. Bra arbete med miljö,
arbetsmiljö, arbetsvillkor (hantering av
psykosociala förhållanden). Att det finns
utrymme och upplevs tillåtet att arbeta
hållbart.

Samhälle (skatt, mm)

Hållbar stadsutveckling och
bostadsutveckling – bidrar till en hållbar
samhällsutveckling. Långsiktigt och
ansvarsfullt tänk, medvetenhet och ansvar
för sitt avtryck.
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Risker och påverkan
Utifrån beskriven värdekedja och intressentanalys har vi genomfört analys av risker och
påverkan. Vi definierar Tengboms hållbarhetsrisker utifrån den påverkan vi, i vår

verksamhet, har på omvärlden – direkt, indirekt, i relation till affärsförbindelser eller
aktiviteter. Analysen visar att majoriteten av riskerna finns i kontakten med

samarbetspartners och kunder samt i leverantörsledet. Vi har även identifierat ett antal

risker gentemot medarbetare samt gentemot den yttre miljön, samhället och brukare av
våra miljöer. Risker inom respektive område har identifierats och relaterats till de olika
faserna i värdekedjan, där vi i designfasen och vid slutanvändning har störst påverkan i
vår affärsmodell. Se figuren nedan:
Tillgång/
intressent

Naturresurser

Leverantörer

Aktivitet

Hållbarhetsrisker i vår värdekedja:
I vår Designfas

Vid Byggnation

Vid Slutanvändning

Miljö
(resursförbrukning/
utsläpp/emissioner)

Miljö
(resursförbrukning/
utsläpp/emissioner)

Miljö (utsläpp/
emissioner)

Mänskliga rättigheter
(tillverkning)

Utförare
(arbetsmiljö)

Brukare
(arbetsmiljö)

Energi

Miljö (klimatskal)

Miljö (transport)

Miljö (klimatskal)

Material till
kontor/egen
verksamhet

-

-

Miljö (bra miljöval,
källsortering)

Val av
material

Mänskliga
rättigheter
(fairtrade)
Material till
uppdragen

Affärsetik
(korruption)

-

-

Mänskliga rättigheter
(tillverkning)

-

-

-

-

Sociala förhållanden
(tillverkning)
Medarbetare

Arbete i
uppdragen

Medarbetare
(arbetsbelastning)

-

-

Kunder

Slutprodukt

Se naturresurser ovan

Se naturresurser
ovan

Miljö (byggandens
livslängd, flexibilitet,
utsläpp/emissioner,
energiförbrukning)
Affärsetik
(korruption)
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Tillgång/
intressent
Brukare

Aktivitet

Slutprodukt

Hållbarhetsrisker i vår värdekedja:
I vår Designfas

Vid Byggnation

Vid Slutanvändning

Se naturresurser ovan

-

Sociala
förhållanden (dålig
funktion)
Miljö (emissioner)
Mänskliga
rättigheter (svaga
gruppers behov)

Samhälle/
innevånare

Slutprodukt

-

-

Sociala
förhållanden
(välbefinnande,
trivsel, gemenskap i
stadsrummet)
Mänskliga
rättigheter
(tillgänglighet,
trygghet, jämlikhet)
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Så blir vi ett mer hållbart företag
Som grund för vårt hållbarhetsarbete finns en Kvalitets- och hållbarhetspolicy som

bygger på Tengboms Framtidsstrategi och värdegrund, där hållbarhet anges som en del
av Tengboms DNA. Det betyder att hållbarhet är en integrerad del av Tengboms
Ledningssystem och står till grund för alla våra val, både internt via Tengboms
kontorsmiljöhandbok och externt i alla våra uppdrag via Tengboms nya
hållbarhetsverktyg Sustainable by Tengbom.

Med hjälp av våra medarbetare har vi identifierat våra viktigaste miljöaspekter, både

interna som vi kan påverka direkt och externa som uppkommer i våra uppdrag. Dessa

ligger till grund för våra policys men också för de aspekter och krav som vi jobbar med i
projekt.

Hållbart medarbetarskap
Våra medarbetare är vår absolut största tillgång. På en trygg och inspirerande

arbetsplats, där medarbetarna mår bra och utvecklas, kan vi leverera en arkitektur som
tillfredsställer människors grundläggande behov idag och i flera framtida generationer.
Nedan beskrivs det arbete som bedrivits inom respektive område för att nå de
övergripande målen. Avslutningsvis redovisas framsteg och effekter.
Övergripande mål och indikatorer

Som övergripande indikatorer på ett hållbart medarbetarskap följs resultaten genom (1)
medarbetarundersökningen och (2) personalomsättning.

Målet för den första indikatorn har varit att öka resultatet i medarbetarundersökningen
med fem procentenheter. Det första att glädja sig åt, är att en redan hög svarsfrekvens

förra året (80%) ökade till 89% 2018. Det tyder på engagerade medarbetare som vill ta

ansvar för sin arbetssituation och för Tengbom som arbetsplats. Det redan relativt höga
Trust Index som mäts, ökade med en procentenhet till 71% under året. Medarbetarnas

bedömning av om att Tengbom – allt sammantaget – är en bra arbetsplats ökade med tre
procentenheter.

14

Målet för den andra indikatorn har vart att personalomsättningen ska vara lägre än
branschgenomsnittet. Tengboms personalomsättning uppgår för helåret 2018 till

15,6%, vilket är en minskning med 3,2 procentenheter från föregående år (18,8%).

Under 2018 har också ett antal strukturella initiativ vidtagits, vilket naturligt bygger en
högre personalomsättning. Rensat från dessa, innebär det att Tengboms

personalomsättning är väsentligt lägre 2018. I sin branschrapport från december 2018,

uppskattar Innovationsföretagens (tidigare Svenska Teknik & Designföretagen) att hela
branschens personalomsättning kommer att uppgå till 20% för 2018.

Även om vi inte nöjer oss med detta, visar utfallet att Tengbom har fått god avkastning
på de investeringar som gjorts för att öka det hållbara medarbetarskapet.
Mål 2019:
•

•

Resultatet av medarbetarundersökningen (Trust Index) visar en ökning med fem

procentenheter.

Personalomsättningen är lägre än branschgenomsnittet.

Kompetens och kompetensförflyttning

Kompetens uppstår och skapar värde när medarbetarens kunskaper och färdigheter
möter ett behov, en organisation, ett ledarskap och en miljö som ger medarbetaren

möjlighet att få utlopp för sin kreativitet. För Tengbom är det en självklarhet att ett

ständigt utvecklande av dessa delar, leder till ett starkare Tengbom väl rustat för att
möta framtida utmaningar. Eftersom Tengboms kompetensförflyttning sker hos

medarbetarna, är det den sammanlagda effekten av varje medarbetares individuella
förflyttning som förflyttar vår kollektiva intelligens. Den strategiska riktningen för

Tengboms kompetensförflyttning fastställs dock i affärsplanen. Utifrån den bryts den
ner på kontors- och studio-/funktionsnivå, via de måldialoger som genomförs fyra
gånger per år, till medarbetarens individuella utvecklingsplan.

För att möta de mål som sattes upp för 2018, har Tengbom haft ett tydligt fokus på att i
första hand åstadkomma en förflyttning av ledarskapet. Inom ramen för detta har:
•

23 medarbetare genomgått en ny designad utbildning för uppdragsansvariga
arkitekter.
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•

25 ledare har förstärkt sina ledarfärdigheter under ett nytt designat

•

ledarskapsprogram.

•

som externa intressenter genom olika workshops, etc.

•

25 medarbetare har utbildats till processledare för att kunna leda såväl interna
sammanlagt 150 medarbetare varit involverade i olika grupprocesser.

en drygt handfull ledare fått individuell chefscoachning.

Utöver detta har ett stort antal kompetensutvecklingsaktiviteter bedrivits utifrån varje

medarbetares individuella utvecklingsplan inom ramen för något av Tengboms alla olika
kompetensnätverk – via tex inspirationsföreläsningar eller något av alla de Tengbom
Talks som genomförts.
Mål 2019:
•
•

Etablera Tengbom Learning Lab.

•

fortsätta leverera dem.

•

medarbetare till handläggande.

•

Paketera redan framtagna utbildningar och upprätta en organisation för att
Ta fram och påbörja ett första utvecklingsprogram för att förflytta medverkande
Ta fram kortare utbildningsmoduler för chefer kopplat till chefsåret.
Skapa en tydlig struktur över befattningar, roller och karriärvägar.

Hälsosam fysisk, psykisk och organisatorisk arbetsmiljö

Vår mission om att göra världen till en bättre plats, börjar på arbetsplatsen. Den ska vara
långsiktigt effektiv och samtidigt säkerställa en god fysisk, social samt organisatorisk

arbetsmiljö. Ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall på grund av arbetet. Ingen ska
heller behöva bli sjuk på grund av ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsmiljöarbetet ska
bedrivas som en naturlig del av den löpande verksamheten och i samverkan med

medarbetare. Chefer ska ha de kunskaper, kompetenser, resurser och befogenheter som
krävs för att de ska kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.

Under året har vi gjort ett rejält omtag kring strukturen för vårt systematiska

arbetsmiljöarbete. Interna regelverk och rutiner har uppdaterats med syfte att få till

stånd ett likartat och kvalitetssäkrat arbetssätt över hela företaget. Efter två av varandra
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oberoende inspektioner av Arbetsmiljöverket på två av våra kontor, där inga avvikelser
identifierats gentemot föreskrifternas krav, upplever vi att vi är på rätt väg.

Vid måldialogerna följs också medarbetarens arbetsmiljö och arbetssituation upp.
Genom våra rutiner för sjuk- och friskanmälan får cheferna hjälp att bevaka om
medarbetares sjukfrånvaro överskrider gränserna för att initiera ett

rehabiliteringsarbete. Utöver de legala gränser som cheferna förväntas reagera på, får

de också larm om onormal upprepad sjukfrånvaro (fler än tre frånvarotillfällen under en
tremånadsperiod). Detta för att kunna ta ett tidigt samtal med medarbetaren och på så
sätt förekomma en längre eller upprepad sjukfrånvaro.

Under året har ett statistikpaket tagits fram för att kunna följa upp personalomsättning,

sjukfrånvaro och rehabilitering inom respektive kontor och studio. Information om

Tengboms arbetsmiljöarbete har också byggts in i den onboarding-process som nya
medarbetare går igenom inför sin anställning och under anställningens första tre

månader. En ny policy och rutin för nödlägesberedskap har också tagits fram, vilka

adresserar förebyggande åtgärder och åtgärder vid en akut situation.

På övergripande nivå följs arbetsmiljön bl. a genom sjukfrånvaron. Med detta menar vi
att vi använder sjukfrånvaro som en indikator för att visa hur det står till med den
fysiska, psykiska och organisatoriska arbetsmiljön. I början av 2018 drabbades
Tengbom hårt av influensan och en onormalt hög sjukfrånvaro.

1,96%

2,16%

1,94%

2,09%

0,60%
0,80%

Dag 1-14

Dag 15-90

Dag >90
Totalt 4,73% (2018)

Dag 1-14

Dag 15-90

Dag >90

Totalt 4,83% (2017)
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Mål 2019:
•
•

Samtliga chefer efterlever ledningssystemet för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Samtliga chefer efterlever ledningssystemet för rehabiliteringsarbete.

Mångfald och likabehandling

Tengbom är en inkluderande organisation, som hyllar mångfald, variation, tillit och

idérikedom. Tengbom som arbetsplats ska vara jämställd, fri från diskriminering och

trakasserier, oavsett grund. Vi betraktar mångfald som en strategisk tillgång, en självklar
del av vår framtidsstrategi och avgörande för vår förmåga att förflytta gränser,
uppfattningar och positioner.

Under 2018 medverkade Tengbom i och uppmärksammades för projekten ”Hela

Hallonbergen” och ”Var är tjejerna”. Det första projektet drivs uppdrag av Sundbybergs

stad. Tengboms landskapsarkitekter har med stöd av forskare, utforskat en normkreativ
gestaltningsprocess av ett parkstråk i Hallonbergen utanför Stockholm. ”Var är tjejerna”
är ett projekt inom FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och är ett bottom-up-

projekt finansierat av Helsingborgs stad, där en grupp 15-åriga tjejer med olika

socioekonomiska bakgrunder föreslår förändringar till tre platser i sin stad. Tjejerna

driver själva gestaltningen, baserat på sina drömmar, sin oro, sina tankar, känslor och

idéer. Tengbom och representanter från staden agerar enbart stöd samt hjälper tjejerna
att utveckla idéerna.

Under 2018 har Tengbom påbörjat ett internt arbete med att säkerställa en bättre
struktur för att kunna bedriva de årliga lönekartläggningarna med högre kvalitet.
Kartläggningen av 2018 års löner pågår.

Mångfald och likabehandling mäts bl. a genom könsfördelningen. Nedan den totala
fördelningen mellan män och kvinnor samt fördelning på olika hierarkiska nivåer:
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20

31

41
59

Kvinnor

Män

Andel kvinnor och män i hela
organisationen under 2018 (%)

69

80

Kvinnor

Män

Andel Kvinnor och män bland
mellanchefer under 2018 (%)

Kvinnor

Män

Andel Kvinnor och män i
Koncernledningen under 2018 (%)

Mål 2019:
•
•

Vi har implementerat en tydligare struktur och metod för lönekartläggning samt
har genomfört lönekartläggningar såväl avseende 2018 som 2019.

Vi bedriver ett arbete för aktiva åtgärder för likabehandling inom samtliga
påbjudna diskrimineringsgrunder.

Mänskliga rättigheter

Respekt för de mänskliga rättigheterna innebär för Tengbom att identifiera, förebygga
och hantera faktiskt eller möjlig påverkan inom hela verksamheten. För Tengbom

innebär detta självklart att vår verksamhet och de miljöer vi gestaltar är i enlighet med

FN: förklaring om de mänskliga rättigheterna – att vi skapar förutsättningar för jämlika
villkor och delaktighet. Vi utgår även från vår etikpolicy, ”Policy om arbetsrätt och
mänskliga rättigheter” som antogs under 2017.

I vårt uppdrag ingår att inkludera olika samhällsgruppers perspektiv, inte minst

barnens. Diskriminerande eller otrygga miljöer kan aldrig göra världen till en bättre
plats och står i direkt motsatsförhållande till Tengboms strategi och mål. Genom att

ständigt vara uppmärksamma på och identifiera utmaningar i relation till mänskliga
rättigheter kan Tengboms verksamhet ha en positiv påverkan i samhället.

Vi är strategiska rådgivare som leder våra uppdrag med genomgående fokus på kvalitet
och långsiktigt värdeskapande. Det innebär att vi känner ansvar gentemot kunder,

brukare och andra intressenter och påtalar de risker och utmaningar vi ser i relation till
19

projekt, leverantörer, etc. I gestaltningen av våra miljöer agerar vi i enlighet med de

dokumenterade rutiner och checklistor som finns i vårt ledningssystem. Människan står
i centrum och tillgänglighet och hållbarhet i dess vida bemärkelse är fundamentala
perspektiv i rollen som rådgivare.

På Tengbom kan vi skapa miljöer där brukare inte utsätts för risker för tex hälsan. Detta
genom att medvetet välja material som inte är skadliga vid kontakt eller genom de
emissioner de avger. Vi kan också följa upp att utvinning och tillverkning av de

byggmaterial som föreskrivs i projekten sker på ett socialt ansvarsfullt sätt, eftersom

detta påverkar många människor i leverantörsledet och att det här finns risk för brott
mot mänskliga rättigheter. Genom att ställa tydliga krav, granska och följa upp våra

leverantörer kan Tengbom säkerställa att våra leverantörer agerar i enlighet med våra
värderingar för mänskliga rättigheter.

Även i verksamheten gör vi insatser för utsatta människor i världen. Vi skänker årligen
en större gåva till ett aktuellt stödprojekt, exempelvis under 2018 till Rädda barnens
insatser för katastrofläget och de utsatta barnen i Jemen. Under 2017 skänkte vi till

Hungerprojektet som med kvinnor i fokus stärker människor att avskaffa sin egen

hunger och fattigdom. Tillsammans med våra medarbetare skänkte Tengbom också till
en gemensam insamling för Musikhjälpen.
Mål för 2019 inom området:
•

•

Kontroll över godkända leverantörer, då vi följer upp en levande dokumentation
över godkända leverantörer.

Skänka en större gåva till ett aktuellt stödprojekt.

Då arbetet med att ta fram Code of Conduct är genomfört under 2018 finns i nuläget inga
nyckeltal att följa inom området.

20

Affärsetik
För Tengbom är hållbarhet en bra affär. Som samhällsbyggare värnar vi om sunda
affärsmetoder i den egna verksamheten och i relation till leverantörer och andra
partners.

Vi accepterar inga former av korruption. Men även i ett land som Sverige förekommer
korruption på alla nivåer i samhället, inom såväl privata som offentliga

affärsförbindelser. Det innebär en risk i relation till leverantörer, kunder och i

säljarbetet och därför behöver vi ställa tydliga krav både internt och mot samtliga
samarbetspartners.

I vår affärsplan för 2019 är ett av målen att våra tjänster och produkter ska genomsyras
av ett hållbarhetsperspektiv och att tydliga hållbarhetsmål ska definieras i alla uppdrag
tillsammans med kund. För att uppnå målet måste vi styra med ett antal rutiner samt
planerade aktiviteter, och följa upp inom ramen för god affärsetik.
Aktiviteter och rutiner under 2018 inkluderade:
•

Framtagandet av en uppdaterad policy för representation och möten som

uppmärksammar och stävjar risk för mutor och korruption och uppmanar till att
rapportera alla misstankar om oegentligheter. Policyn följer Skatteverkets

definitioner och regler för Representation och är anpassad efter vad som är
•

skattefritt för deltagare och avdragsgillt för företaget.

Att medarbetare på Tengbom uppmuntras att rapportera misstankar om

oegentligheter. Genom rutinerna i vår Policy för rapportering (Whistleblowing)
kan alla rapportera allvarliga missförhållanden eller incidenter som uppfattas

som överträdelser av lagar och andra regelverk eller interna policys. Under 2018
•
•

rapporterades noll fall till whistleblowing-funktionen.

Att våra attestrutiner i första hand styr våra interna kontroller.

Kontroller från ekonomiavdelningen av samtliga leverantörsfakturor och utlägg,

vilket ger oss en omfattande intern kontroll. Tengboms finansiella resultat
analyseras och vi gör stickprov på avvikande belopp månadsvis.
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•

•

Höga krav i våra affärsförbindelser i och med vår utvecklingsresa mot att bli ett
klimatneutralt företag. Se avsnittet om miljöpåverkan.

En uppdaterad Policy för uppvaktning, avtackning och gåvor. Genom denna

policy vill Tengbom reglera vem som beslutar om gåvor, tillfällen när gåvor kan
utges samt gåvors omfattning och storlek. Policyn skyddar även Tengbom,
medarbetarna och externa samarbetspartner från risk för misstanke om
•

oegentligheter samt från onödiga ekonomiska eller skatterättsliga konsekvenser.
Framtagandet av en Code of Conduct för upphandling av leverantörer.

Planerade aktiviteter under 2019 inkluderar:
•

•

Se över och definiera interna utbildningar och ytterligare förebyggande arbete
relaterat till korruption.

Utveckla vårt nya hållbarhetsverktyg Sustainable by Tengbom som en del i vårt
arbete med hållbarhetsmål i alla uppdrag. .
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Klimatneutralt företagande
Tengboms långsiktiga mål gällande miljöpåverkan är att bli ett klimatneutralt företag.

Som företag kan vi aktivt jobba med att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan
genom att göra kloka val vid inköp och användning av produkter och tjänster. I våra

uppdrag har vi möjlighet att minimera miljöpåverkan i alla led – från tidigt skisskede
med mikroklimatanalyser och formfaktor- och volymstudier, via material- och
produktval i system- och bygghandlingsskeden, till energianvändningen och
återbruksmöjligheter i förvaltningen.

Genom att rita långsiktigt hållbara miljöer bidrar Tengbom till minskad användning av

naturresurser. Att välja material med mindre miljöpåverkan över tid och som är mindre
skadliga för människans hälsa är också en väsentlig fråga för Tengboms indirekta miljöoch klimatpåverkan. När vi utformar flexibla miljöer som kan anpassas vid

behovsförändring under sin livslängd, förlänger vi också byggnadens totala livslängd
och möjliggör yteffektivt bruk av befintligt fastighetsbestånd.

Vi arbetar med flera olika certifierings- och verifieringssystem för byggprodukter och

byggnader som säkerställer bättre miljöprestanda i våra projekt. Vi har också en unik

möjlighet att skapa förutsättningar för att brukare och invånare i lokalsamhället ska
verka mer hållbart genom att integrera lätt tillgängliga hållbara lösningar. Några

exempel är sopsortering, energi- och vattenbesparingslösningar och hållbara färdmedel.
Våra medarbetare har god kompetens för att driva miljömässigt hållbara

byggnadsprojekt med minskad negativ påfrestning på miljö, klimat och lokala

ekosystem. Vi har medarbetare som är specialister inom miljösamordning, främst inom

Miljöbyggnad. De stöttar i våra olika projekt i arbetet kring val av material, metoder och
utformning.

Tengbom har 38 avslutade och 29 pågående projekt som har eller ska miljöcertifieras.

De flesta projekt är Miljöbyggnad nivå Silver och Guld. Andra certifieringssystem som vi
har jobbat med är BREEAM Communities, Citylab, LEED, BREEAM SE, Passivhus,
Minienergihus, Svanen och Green Building.
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Styrning:
Tengboms arbetssätt finns dokumenterad i vårt ledningssystem som ansluter till

standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Här beskrivs, i processer och rutiner, hur vi ska
arbeta för att säkerställa en god miljö både vid uppförande och när miljön tas i bruk.

Genom interna revisioner, uppföljningar i ledningsmöten och andra forum, samt en årlig
Management Review, följer vi upp och säkrar att vi efterlever våra riktlinjer. Vid dessa
tas även förbättringsförslag fram för hur ledningssystemets processer och rutiner kan
utvecklas och förbättras.

Tengbom har en Kvalitets- och hållbarhetspolicy som anger en övergripande riktning för
hur vi ska arbeta inom området yttre miljö. Vi har även en resepolicy för att minimera

klimatpåverkan av våra transporter, och klimatkompenserar även alla resor årligen. När
det gäller miljöpåverkan från vår egen verksamhet finns riktlinjer i vår
kontorsmiljöhandbok.

Vi arbetar även aktivt inom vår egen organisation för att minska Tengboms direkta
miljöpåverkan. Sedan 1990-talet arbetar vi enligt vårt miljöledningssystem, som
uppfyller kraven i ISO 14001.
Aktiviteter och mål:

Att ställa krav på leverantörer både till vår egen verksamhet som när vi föreskriver

material och produkter i våra uppdrag avseende miljöprestanda, men även andra etiska
regler, är en viktig aktivitet.

Under 2017 skapades också vårt Hållbarhetsnätverk – ett koncernövergripande team
som agerar stöd i projekt och till medarbetare vad gäller hållbarhetsarbetet inom
Tengbom. Under 2017 och 2018 har nätverket genomfört flera videomöten som

fokuserade mest på kunskapsspridning, erfarenhetsöverföring och utbildning. Genom
förståelse och planering av byggnadsprocess, materialval, energiförbrukning,

slutkonsumenter, etc. ges Tengboms medarbetare konkreta verktyg att driva en
medveten, positiv påverkan på omvärld och samhälle.

I slutet av 2018 har vi genomfört en Carbon Footprint analys, med hjälp av en oberoende
konsult. Resultaten visar att vår totala mängd av växthusgasutsläpp under perioden
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2017-12-01 2018-11-30 är 533,288 ton CO2 ekvivalenter (820,44 kg CO2-ekvivalenter

per medarbetare).

I analysen har inkluderats parametrar enligt tabell nedan:

Scope som ingår i CFA för Tengbom dec 2017 t.o.m. nov 2018
Scope 1 – Direkta utsläpp av växthusgaser, obligatorisk
Användning av egna fordon
Scope 2 – Direkta utsläpp av växthusgaser, obligatorisk
Inköp av elektricitet
Inköp av värme
Scope 3 – Indirekta utsläpp av växthusgaser
Transport av anställda i tjänst med flyg, tåg, buss, privatägda bilar och taxi
Antal inköpta nytillverkade och leasade datorer
Antal pappersutskrifter och kopieringar
Hotellnätter
Antal inköpta och leasade möbler som är nytillverkade

Tabell 1; visar vilka utsläppskällor av växthusgaser som ingår i de 3 olika Scopen i CFA för Tengbom

Utifrån Carbon Footprint-rapporten har vi analyserat var Tengbom har störst genomslag
för förändringsarbetet framåt och har därför satt följande mål för 2019:
•
•

Säkerställa att alla våra elavtal är enbart grön el (icke kärnkraft).

Vid ny- eller omförhandling av hyresavtal, ska vi arbeta aktivt arbeta för att
omvandla dessa till så kallade gröna hyresavtal, samt säkerställa att

•

uppvärmning och ev kyla är från förnybar energi

Fokusera på att drastiskt minska antal flygresor, framförallt inrikes resor, där tåg
kan vara en alternativ.

Utöver detta har vi i affärsplanen för 2019 ett konkret mål att våra tjänster och

produkter ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv. Detta konkretiseras genom att
tydliga hållbarhetsmål ska definieras tillsammans med kund i varje uppdrag. Till vår

hjälp ska vi under 2019 utveckla och testa ett nytt hållbarhetsverktyg, Sustainable by
Tengbom.
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Så gör vi hållbar arkitektur
Det är Tengboms ambition att vara ett ledande arkitektkontor i arbetet med hållbar

arkitektur. Vi är medvetna om att vårt störta påverkan på miljön och samhälle är via

våra projekt, dvs det som vi skapar varje dag. Därför lägger vi stort fokus på att ständigt
utveckla vår kompetens och våra arbetsmetoder som kan hjälpa oss göra rätt val och
stödja hållbarhetsarbetet i varje uppdrag. För frågeställningar och nya

samhällsutmaningar där det saknas kompetens och arbetsmetoder engagerar vi oss i
forsknings- och utvecklingsprojekt, och tillsammans med andra aktörer bidrar vi till
framtagandet av nya lösningar som gynnar hela branschen och samhället.
Några av de plattformar och uppdrag där vi är en aktiv partner är:
HSB Living Lab

HSB Living Lab är en arena för att utveckla nya sätt att bygga och forma framtida

bostäder, men även en plattform för arbetet samarbetspartners emellan. Här finns en
boendedel med studentbostäder och en utställningsdel med bland annat kontor,

möteslokal och showroom för forskningsresultat. Projektet är världsunikt då det är det
första hus där människor bor samtidigt som forskning pågår. I 2018 det fanns ett
fyrtiotal pågående forskningsprojekt kopplade till HSB Living Lab.

Vi har självklart ritat byggnaden, men den är långt mer än bara ett fysiskt skal. Vi har
designat förutsättningarna för en föränderlig forskningsplattform som är

anpassningsbar både ur ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv baserat på det
vetenskapliga arbete som ska bedrivas i byggnaden.
100Gruppen

100Gruppen formades efter ett lyckat seminarium om "Framtidens möbel- och

materialval för inomhusmiljöer" under hösten 2015. Det är en plattform för samarbete

inom inredningsbranschen, som idag drivs som en ideell förening. Här finns alla aktörer
representerade. Genom samverkan och med insikt om hela branschens förutsättningar
och krav, jobbar medlemmar för att uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer.
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Tengbom är en drivande aktör i 100Gruppen och jobbar aktivt för att utveckla nya
metoder och arbetssätt för hållbar och cirkulär inredning.
Normkreativitet

Normkreativitet är ett vinnovafinasierat projekt, där Tengboms landskapsarkitekter

under två år ska utveckla ett normkreativt förhållningssätt till gestaltningsprocessen

inom Tengbom. Projektet genomförs i samarbete med forskare från KTH samt experter
inom normkreativa processer från Settings, och tar vidare erfarenheterna från det

tidigare vinnovafinansierade pilotprojektet Hela Hallonbergen. Syftet är att titta på
normkreativa processer internt för att utveckla ett Test Lab där tanken är att fler

discipliner och affärsområden ska ingå med målet att se en kunskapsökning i hela
företaget, samt i förlängningen branschen som helhet.

Tengbom är också en aktiv aktör i flera branschföreningar och organisationer. Några av
dem är:
-

Innovationsföretagen f.d. Svenska Teknik & Designföretagen

-

The International Federation of Consulting Engineers

-

Smart Housing Småland
Future by Lund

Några initiativ som vi stödjer och aktivt jobbar med är:
-

Uppsalas Klimatprotokoll

-

Färdplanen för Fossilfritt Sverige

-

Stockholm Klimatpakten

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår kompetens och erbjuda våra kunder de bästa

lösningar i våra uppdrag. Via medarbetare som har deltidsuppdrag på universitet som

tex KTH, Chalmers och Blekinge Tekniska Högskolan har vi stark koppling till akademin

och tillgång till det senaste forskningen. Vi är engagerade i externa föreläsningar, events
och paneldebatter och via vårt koncept Tengbom talks väljer vi aktuella ämnen som vi
tillsammans med inbjudna talare ska få en större fokus på marknaden.
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Minimerad miljö- och klimatpåverkan
Vår gemensamma mission på Tengbom är att göra världen till en bättre plats. I och med
dagens stora utmaningar med ökad miljö- och klimatpåverkan samt resursanvändning,

och i samband med snabba socioekonomiska förändringar, har vi ett gemensamt ansvar
att verka för att både vårt företag är hållbart och att vi integrerar hållbara lösningar i
våra uppdrag.

För att vi ska lyckas med att uppnå så hög hållbarhetsprestanda som möjligt i varje
uppdrag, utgår vi från varje projekts egna förutsättningar; ekologiska, sociala och

ekonomiska, och identifierar de aspekter som har största potential att bidra till att ett
projekt kan ha så hög hållbarhetsprestanda som möjligt. Som grund utgår vi från

hållbarhetskrav och mål som är definierade av våra kunder och kommun. Om dessa inte
finns har vi kompetens och möjlighet att verka som rådgivare och hjälpa våra kunder
definiera hållbarhetskrav för uppdrag.

Grundläggande är att byggnaden med sin fysiska struktur och planlösning har så lite
negativ miljö- och klimatpåverkan som möjligt, samt att deras funktion uppfyller
behovet under så lång tid som möjligt.

I vår roll som arkitekt är nyckeln att lyfta hållbarhetsfrågor så tidigt som möjligt i
uppdragen och tillsammans med kunden och andra viktiga intressenter ta fram

projektet specifika hållbarhetsmål. När hållbarhetslösningar blir en integrerad del av

arkitekturen blir det svårare att ”förhandla bort dem” och ersätta dem med mindre bra

alternativ. En viktig del av processen är därför också att planera och följa upp målen. Ett
numera traditionellt sätt att göra det på är med hjälp av ett hållbarhetsprogram och en
plan där vi, beroende på typ och storlek på projektet, kan planera vilka aktiviteter som
behöver göras och vilka medarbetare som vi behöver planera in för uppdraget.

ArchTech & Future är Tengboms plattform för att göra nödvändiga hållbarhetsanalyser
från tidiga skeden genom hela processen. Genom detta skapar vi både kvalitativa och
kvantitativa beslutsunderlag, och säkerställa att vi uppfyller nödvändiga

myndighetskrav (tex dagsljus). Några exempel är att vi med hjälp av parametrisk design
och simuleringar kan utreda bästa placeringen på en tomt utifrån mikroklimatet (soloch vindförhållanden), göra volymstudier i relation till energi- och dagsljuskrav och
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utvärdera vilka alternativ blir bäst utifrån sociala aspekter, tex kontakt med
omgivningen. ArchTech & Future genomför också visualiseringar och är
uppmärksammade för att driva och tillämpa innovationer i projekt.

Sociala värden

Vi gestaltar miljöer med människan i fokus för att på så sätt skapa förutsättningar för en
långsiktig och flexibel användning av dem. Vi vet att det gestaltade rummet har

förutsättningar att aktivera beteenden, skapa trygghet, inspirera samverkan och

stimulera välmående. Vi vet också att om vi jobbar med normkreativitet så skapar vi
goda förutsättningar att miljöer ska användas av alla, och därmed är de trygga och
attraktiva under en lång tid framöver.

I takt med att Tengbom gestaltar miljöer utformar vi även samhället. Därför är det

avgörande att vi besitter specialistkunskap och engagemang vad gäller exempelvis

tillgänglighet och mångfald. Våra projekt ska vara inkluderande och trygga för alla som
rör sig där, och ta höjd för en hållbar samhällsutveckling framåt. På så vis ger vi
människor verktygen att leva och verka mer hållbart redan idag.
Metoder:

För att säkerställa att vi ritar städer och byggnader för en mångfald av människor och
behov för vi metodiskt dialogprocesser med brukare och andra intressenter i våra
projekt, tex så kallade medborgardialoger.

Inom stadsutvecklingsprojekt är djuplodande brukaranalyser särskilt rigorösa.

Riktlinjer för våra offentliga rum involverar exempelvis konsekvensanalyser ur ett
barnperspektiv, miljökonsekvensanalyser eller sociala konsekvensanalyser. Vi

samarbetar ofta interdisciplinärt kring användningen av bottenvåningar i kvarter och
lokalisering av entréer för att skapa trygghet och gemenskap, mötesplatser och olika
upplåtelseformer av dessa. Vi vet att det är viktigt att vara lika engagerad med
tillgänglighets- och trygghetsfrågor i såväl stadsutvecklingsuppdrag som
inredningsuppdrag.

En av de aktuella frågor som Tengbom undersöker med stort engagemang är hur vi

gestaltar miljöer i det offentliga rummet med fokus på jämställdhet. Under 2017 och
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2018 har vi exempelvis drivit ett normkreativt, Vinnova-finansierat projekt i

Hallonbergen, där vi genom bland annat dialoginsatser och tillfällig arkitektur undersökt
hur ett mansdominerat parkstråk kan utvecklas med fokus på unga kvinnor. I en vunnen

markanvisningstävling har vi också undersökt möjligheterna att genom gestaltningen av
ett bostadsområde i Vellinge, Skåne, motverka segregationsproblematiken där.
Styrning och mål:

För Tengbom innefattar hållbar utveckling alltid dess vida bemärkelse – det vill säga

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I affärsplanen för 2019 finns ett konkret mål
att vi ska ta fram ett verktyg som kan hjälpa oss i alla uppdrag att både identifiera

hållbarhetsutmaningar och möjligheter samt sätta projektspecifika mål. Verktyget ska
bestå av tre delar; en process, ett huvudverktyg och en verktygslåda. För att vi ska

kunna öka hållbarhetsnivå i våra uppdrag behöver vi också utveckla vår kompetens.

Detta gör vi både hos alla medarbetare via föreläsningar och via specialistutbildningar
och genom att rekrytera specialister.

Vi styr och följer upp våra mål via hållbarhetsplanen och regelbundna uppföljningar.
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