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I den här rapporten redogör vi för Tengboms1 arbete för ett hållbart samhälle med utgångspunkt i vår roll som 

arbetsgivare, inköpare, beställare, samarbetspartner, påverkare och utformare av offentliga och privata rum. 

Vi utgår från vår strategi där hållbarhet är en grundbult, och belyser hur vi med vår affärsmodell skapar värde 

även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi identifierar risker och våra viktigaste intressenter samt tittar närmare på 

prioriterade hållbarhetsområden och hur vi konkret, tillsammans, arbetar för att göra världen till en bättre plats. 

Vi blickar tillbaka på 20222 men fokuserar framåt – på 2023. I avsnittet Ett socialt hållbart företag redovisar vi vårt 

arbete kring sociala förhållanden och personalrelaterade frågor tillsammans.

1Tengbomgruppen AB, organisationsnummer 556329-9113. 2Rapporten avser räkenskapsåret 2021-12-01 – 2022-11-30.
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Vi har bara ett  
alternativ: det hållbara

IVANA KILDSGAARD

HÅLLBARHETS- OCH KVALITETSCHEF

JAN MATTSSON

VD

Välkommen till Tengboms hållbarhetsrapport 2022. 

Här blickar vi tillbaka på året som gick och tittar framåt 

mot en mer hållbar framtid – en framtid som vi skapar 

tillsammans med våra medarbetare, samarbetspartner, 

kunder och samhället.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor i en värld som präglas 

av turbulens och utmaningar kräver fokus, beslutsamhet 

och en stark drivkraft. Det har vi gott om. Det handlar 

om sammanhang och att hitta potentialen i varje enskild 

aktivitet och i varje unikt projekt. Det handlar också 

om gemenskap och samarbete, att aktivt leta efter rätt 

kompetens och dra nytta av varandras kunskaper.  

Men kanske viktigast är det att vi som företag visar 

mod. Vi måste våga utmana oss själva och våra kunder. 

Efter varje dag ska vi med handen på hjärtat kunna 

säga att vi har gjort vårt bästa för att skapa en ännu mer 

hållbar, vacker, genomtänkt och fungerande arkitektur. 

En arkitektur som håller över tid och generationer.

Utmaningarna kommer alltid i någon form att prägla 

vårt arbete med arkitektur. Samtidigt stärker de med

veten heten och beslutsamheten hos oss i ambitionen 

att förflytta vår bransch i en hållbar riktning. Och när 

hållbarhetskraven successivt skärps ser vi också en 

tydlig förflyttning hos våra kunder i deras strävan att 

hitta hållbara och innovativa lösningar i sina affärer och 

erbjudanden. I vår hållbarhetsenkät, 2022, som skickades 

ut till våra kunder svarade hela 80 procent att de tror att 

klimat och andra miljöfrågor kommer att ligga i topp 

bland de frågor som kommer att vara av störst strategisk 

betydelse för deras affärer framåt. 

När omvärlden blåser upp till storm behöver man hitta 

ro i eget hus. Därför kom en stor del av Tengboms 

arbete med hållbarhet under 2022 att handla om att 

ännu skarpare lyfta in hållbarhet i allt vi gör internt. 

Vi lanserade ”Vår riktning – på väg mot 2025”, där vi 

definierar  hållbarhet som en förutsättning för allt vi 

gör, både som företag och i våra uppdrag. Hållbarhet 

genomsyrar självklart vårt arkitekturmanifest men 

även våra ledarprinciper och befattningsbeskrivningar. 

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och deras 

välmående är prioriterat. För att kontinuerligt kunna 

mäta medarbetarupplevelser och engagemang lanserade 

vi ett digitalt pulsmätningssystem och under 2022 

minskade vår sjukfrånvaro med 1,4 procentenheter.  

Vi uppdaterade vår Kvalitets och hållbarhetspolicy,  

och lanserade The Lab. Det är ett workshop verktyg som 

ingår i Sustainable by Tengbom – vårt egenutvecklade 

verktyg för samarbete kring hållbarhetsfrågor i alla typer 

av arkitekturprojekt.

Inom våra projekt har vi arbetat med allt från evidens

baserad design, återbruk och träbyggnation– till inklu

derande design, jämlikhetsfrågor och dialog processer. 

Som partner på stads och innovations mässan H22 i 

Helsingborg satte vi fokus på jämlikhet i det offentliga 

rummet och tillsammans med ett flertal partner visade 

vi på den innovationskraft som samverkan mellan olika 

perspektiv, drivkrafter, kunskaper och drömmar kan ge. 

Läs gärna om några av projekten här i rapporten. 

Bör vi arbeta med hållbarhet eller inte? Frågan är inte 

längre relevant. Idag handlar det istället om hur höga 

ambitionerna ska vara, vilka verktyg som ska användas 

och hur resultaten ska mätas. Klimatneutralitet är ett 

självklart mål, och vi är engagerade i flera lokala initiativ 

som ska nå dit 2030. Vi arbetar kontinuerligt för att 

minska våra egna utsläpp till noll. Trots att vi ser en 

ökning av våra utsläpp 2022 jämfört med året innan, så 

fortsätter vi mot våra mål som vi satte före pandemin – 

att minska klimatpåverkan. Fram till dess att vi når netto 

noll klimatkompenserar vi för alla våra fossila utsläpp.

Under 2023 förväntar vi oss en ökad efterfrågan på 

lösningar som bidrar till klimat omställningen, i linje med 

EU:s taxonomi, där största fokus kommer att ligga på 

att mäta effekterna av åtgärder som företag väljer för att 

minska sina utsläpp.

I praktiken innebär det att vi kommer att arbeta mer med 

cirkuläritet – i allt från återbruk till digitala analyser och 

leveranser som underlättar beslut och cirkulära tjänster. 

Som leverantörer kommer (och bör) kraven på oss öka 

och vi kommer ha ännu tydligare fokus på att minska 

våra egna utsläpp. Men även sociala aspekter får ökad 

betydelse, där evidens och mätbarhet i våra uppdrag 

kommer efterfrågas. Våra samarbeten med nyckelaktörer 

i branschen kommer att bli ännu tätare – med syftet att 

skapa största möjliga nytta och värde för våra kunder och 

för samhället i stort. Hela tiden med klimatmålen som 

gemensam kompass. 

För en kompass behöver vi. Det är den som förenar, 

stärker och visar oss vägen framåt. 

Vår uppgift på Tengbom är att 
göra världen till en hållbar, 
fungerande, vackrare, säkrare, 
rikare och vänligare plats.

“

”
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1,4  
procentenheter

minskning av sjukfrånvaron  
under 2022 jämfört med 2021.

0 rapporterade 
händelser kopplade 
till kränkande 
särbehandling.  

70% av våra kunder 
tror att branschen 
kommer att nå målen om 
klimatneutralitet till 2045.

ökning av de fossila utsläppen  
jämfört med 2021  

(men 42% minskning jämfört med 2019).
(Citat från kundundersökningen).

Tengboms könsfördelning

Av samtliga medarbetare är 
det 64% kvinnor och 36% män.

I koncernledningen är det  
50% kvinnor och 50% män.

Bland chefer är det  
65% kvinnor och 35% män.

Partners i Tengbom är  
55% kvinnor och 45% män.

Det måste vara vår absoluta 
gemensamma ambition att nå 
klimatneutralitet senast 2045. 
För att nå målen behöver alla olika 
funktioner i byggbranschen jobba 
ännu mer tillsammans."

74%
av medarbetarna har  

använt friskvårdsbidraget under 2022. 

18  
procentenheter

"
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Bergs slussar
Högst upp vid Göta kanals största slusstrappa ska  

det nya besökscentret byggas, vid Bergs slussar.  

Det nya besökscentret består av tre sammanhängande 

byggnader inspirerade av naturlandskapet och de gamla 

gårdshusen i området. Träkonstruktionen är inte bara en 

del av byggtraditionerna i området, utan också en del av 

de hållbara idéerna bakom byggnaderna. Trä kan man 

införskaffa i närheten, vilket i sin tur ytterligare minskar 

koldioxidutsläppen. Konstruktionens lätthet gör det 

också möjligt att slippa gräva i kulturlandskapet.  

Det minskar såväl utsläppen under bygget som  

åverkan på landskapet. 

Visualisering: Metro Cúbico Digital
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Det här är Tengbom

Vår arkitektur
Med arkitektur gör vi världen till en bättre plats. Det 

innebär att vi alltid är på väg – mot djupare kunskap, 

bredare perspektiv och större påverkan. Att vi alltid 

strävar mot arkitektur som håller högre kvalitet idag än 

igår. Och att vi inom varje uppdrag hittar möjligheter 

att förflytta inte bara våra kunder och oss själva, 

utan samhället i stort. Vårt löfte finns i Tengboms 

arkitekturmanifest.

Hållbarhet är en förutsättning
VI SKAPAR HÅLLBAR ARKITEKTUR

Vår arkitektur består. Den bidrar till ett klimatneutralt 

och resilient samhälle där människor är trygga och mår 

bra. Den når hållbarhetsmålen som vi hjälper våra kunder 

att definiera och att förverkliga. Och den är resultatet 

av lösningar, metoder och samarbeten som hjälper och 

utmanar oss att bli lite bättre varje dag.

VI SKAPAR EN HÅLLBAR MILJÖ FÖR VÅRA 

MEDARBETARE

Hos oss finns en plattform som hjälper våra med

arbetare att hela tiden bredda och fördjupa de kun

skaper och det engagemang som krävs för att vi 

ska kunna leverera långsiktigt hållbar arkitektur –

tillsammans. Här värnar vi om mångfald, ett hållbart, 

inkluderande och kreativt arbetsliv för medarbetarna 

och om arbetsplatser där vi trivs och mår bra.

VI GÖR HÅLLBARA AFFÄRER

Med oss är det enkelt för kunden att välja hållbar 

arkitektur, att motivera investeringar och att redovisa 

resultaten. Vi hittar sätt att mäta dess värden och 

använder evidens för att leda dem i bevis. Vi utvecklar 

vår verksamhet, våra metoder och affärsmodeller i 

takt med branschens utveckling mot en cirkulär och 

klimatneutral framtid.
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Vår värdekedja
Tengboms affär bygger på att leverera arkitektur

tjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Vi arbetar 

med hela processen, allt från tidiga skeden i stads

utvecklingsprojekt till landskapsarkitektur och detalj

projektering av byggnader – men även med specialritade 

inredningar och produktdesign. 

Vi sam arbetar även med specialister inom ekologisk 

och social hållbarhet för att från så tidiga skeden 

som möjligt och genom hela processen få med alla 

perspektiv inom håll barhet. Ny teknik och digitala 

metoder hjälper oss att identifiera de mest hållbara 

lösningarna och affärsmöjligheterna för varje 

unikt uppdrag. I projekt där det finns behov och 

möjlighet jobbar vi alltmer tvärdisciplinärt genom att 

engagera specialister, exempelvis inom bostads och 

landskapsarkitektur. 

ETT SYSTEM SOM GYNNAR MILJÖN, 

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET

Genom hela värdekedjan strävar vi efter att ta större 

hänsyn till klimat, miljö, människa och samhälle – för att 

optimera byggnadsutformning, minska klimatpåverkan, 

effektivisera resurs och energihushållning, minska 

avfalls generering samt säkerställa långsiktig kvalitet. Här 

har vi hjälp av Tengboms ledningssystem, ett kvalitets 

och miljöledningssystem som vi utvecklar över tid och i 

takt med att vår verksamhet och omvärld förändras. 

För att säkra att vi levererar hållbara projekt av högsta 

kvalitet, som uppfyller lagar och krav från både beställare 

och myndigheter arbetar vi ständigt med att utveckla vårt 

ledningssystem, våra processer, mallar och verktyg, samt 

KUND/BRUKARE
SAMHÄLLE,
FÖRVALTNING

UNDERLEVERANTÖRER/KONSULTER

KUNDBEHOV

TENGBOM

LEVERANTÖRER ( IT, KONTOR, EL, KONTORSPRODUKTER)

STÖDFUNKTIONER
MEDARBETARE

UTVECKLING + UTBILDNING

ENTREPRENÖRER

BYGG

UPP- 
FÖLJNINGLEVERANSSÄLJ DESIGN

medarbetare och deras kompetens. Våra stödfunktioner, 

ekonomi, HR, IT, hållbarhet, digitalt, juridik och 

kommunikation, stöttar vår huvudaffärsprocess.  

Med hjälp av underleverantörer och konsulter täcker  

vi de kompetenser som vi inte har hos oss.

För att branschen ska nå klimatmålen kommer även vår 

roll i värdekedjan att förändras. Vi jobbar allt mer med 

cirkulära lösningar och utvecklar vad cirkulär ekonomi 

innebär för oss och vår värdekedja. 

SÄLJ, DESIGN, LEVERANS OCH UPPFÖLJNING 

Vår huvudaffärsprocess som vi arbetar med dagligen, 

består av fyra faser: sälj, design, leverans och uppföljning. 

Med högt i tak och genom envist utforskande blir 

vi kontinuerligt bättre. Vi erbjuder en bred skala av 

kompetenser, metoder och sammanhang. Vi söker 

aktivt nya uppdrag och när vi får förfrågningar svarar 

vi på dem utifrån våra värderingar och vår kompetens. 

Hållbarhetsperspektivet är alltid med. Vår uppgift i 

uppdrag är att utveckla och tillmötesgå kundens behov 

och krav, men också att bidra till en mer hållbar värld. 

Vi är ett kontor som tar ansvar för att utvecklas och att 

utveckla. För att lyckas med det förhåller vi oss alltid till 

fyra faser: sälj, design, leverans och uppföljning.
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42 31
DESIGN  

HJÄLPER KUNDEN ATT GÖRA HÅLLBARA VAL

Designfasen är den mest kritiska och den viktigaste 

fasen för oss ur ett hållbarhetsperspektiv. Oavsett 

kund, uppdrag eller team är det grundläggande att 

vi skapar förståelse för varje affär och varje enskilt 

projekts förutsättningar och potential. Med hjälp av 

Gestaltningsprocessen och Sustainable by Tengbom, som 

båda grundar sig i Tengboms metodik, jobbar vi steg för 

steg att förstå projektets alla förutsättningar, formulera 

mål och vision och därefter hitta kreativa lösningar som 

både möter och överträffar förväntningarna. Under alla 

projektskeden, undersöker vi med hjälp av specialister 

och digitala verktyg effekterna av olika alternativ, såsom 

klimat eller användare, och ekonomi. Vi kan påverka 

både våra förslag och underlätta kundens beslut, till 

exempel i vilka material, produkter och lösningar som 

väljs, ur såväl ett klimat och hälsoperspektiv som ett 

livscykel och gestaltningsperspektiv. I designfasen läggs 

grunden för hur vårt uppdrag, utifrån kundens krav 

och önskemål, påverkar slutanvändaren i den färdiga 

stadsmiljön, byggnaden, landskapet eller inredningen. 

Med hjälp av god och väl genomtänkt gestaltning skapar 

vi förutsättningar för lång livslängd och användbarhet för 

de miljöer och produkter vi tar fram. 

UPPFÖLJNING

BÄSTA SÄTTET ATT FÖRBÄTTRA KVALITETEN  

I VÅRA LEVERANSER

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Detta gör vi 

bäst genom att möta kunden och stämma av vad som 

fungerat bra och vad som kan göras bättre. Vi gör samma 

uppföljning med vår interna projektgrupp. Nya lösningar 

och lärdomar från våra projekt ser vi till att sprida vidare 

inom organisationen men även externt. Det bidrar till 

hela branschens utveckling och förflyttning.

SÄLJ 

VIKTEN ATT FÖRSTÅ OCH FÖRESLÅ

Vi arbetar både för privata och offentliga kunder. 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är sälj en del i vår 

process, där vi har stora möjligheter att påverka ramar, 

ambitioner och krav för beställningen. Ännu större 

möjligheter finns redan innan kunden har definierat 

projektet, det vill säga innan en projektförfrågan 

kommer. Genom att verka som rådgivare för själva 

upphandlingen har vi stora möjligheter att sätta 

ramar för projektet, påverka beslut om till exempel en 

befintlig fastighet ska rivas eller om tomten är rätt för 

det identifierade behovet, samt vilka ambitioner som 

finns för projektets genomförande och förvaltning – 

ekologiska, sociala och ekonomiska. 

LEVERANS  

PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLE OCH INVÅNARE

Våra uppdrag påverkar samhället och brukarna 

men även miljön och den biologiska mångfalden. 

Hur vi hittar smarta lösningar för till exempel 

tillgänglighet, trygghet och jämlikhet, och hur vi 

lyckas göra miljöer flexibla och anpassningsbara för 

framtidens förändringar är avgörande för långsiktig 

användarvänlighet och social hållbarhet. Vilka gröna 

och blå lösningar vi väljer för att förbättra lokal 

biodiversitet och dagvattenhantering är något som har 

stor påverkan på den yttre miljön och dess beredskap 

för klimatförändringen. Utsläpp och emissioner från 

material och produkter vi väljer samt deras möjlighet 

att återbrukas och återvinnas i framtiden påverkar 

också klimatet och den yttre miljön. 

Jag tycker att ni är lyhörda 
och professionella. Lyssnar på 
vad beställaren vill ha, men 
kommer med er professionella 
synpunkt och har en diskussion, 
vilket gör produkten bättre.

KUNDSVAR I KUNDENKÄTEN

“

”
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Hållbarhet visar vägen
Tengbom är ISOcertifierat enligt SS EN ISO 

9001:2015 och SS EN ISO 14001:2015.

VERKSAMHET UTIFRÅN KVALITET OCH 

HÅLLBARHET 

Vårt ledningssystem beskriver våra processer och 

rutiner, både våra interna och de i uppdrag. Det 

hjälper oss att styra våra val och säkerställa en god 

miljö både vid uppförande av en ny, fysisk miljö och 

när den tas i bruk. Genom interna uppföljningar och 

i en årlig genomgång av ledningen försäkrar vi oss om 

att vi lever efter våra policyer och rutiner. Förslag på 

hur ledningssystemets olika delar kan utvecklas är ett 

stående inslag på våra ledningsgenomgångar. Under den 

senaste ISOrevisionen 2022 har Tengbom fått beröm 

för sitt kvalitets och hållbarhetsarbete med kommentar 

från revisorn: ”Särskilt bra är strategiarbetet som är mycket 

tydligt, samt hållbarhetsarbetet, där man bedöms ligga i 

framkant.”

Tengboms kvalitets och hållbarhetspolicy ger oss 

den övergripande riktningen för hur vi ska arbeta 

inom alla hållbarhetsperspektiv; ekologisk, social och 

ekonomisk. Policy för hållbara inköp lägger grunden 

för vilka val vi gör utifrån miljöperspektiv, något vi som 

företag kan påverka direkt. I våra val beaktas alltid hela 

livscykelperspektivet. 

POLICYER OCH RUTINER SOM STYR VÅRT 

ARBETE

Våra policyer är grundprinciper för vårt handlande 

som företag och arbetsgivare. Vi arbetar kontinuerligt 

med uppdatering av våra policyer, rutiner och mallar 

när behovet uppstår. Under 2022 har vi uppdaterat vår 

Kvalitets och hållbarhetspolicy, Attestpolicy, och Policy 

för brandskyddsarbete och nödlägesberedskap. Vi har 

fattat beslut om att se över våra policyer under 2023. 

Uppföljning sker varje år såväl internt som inom ramen 

för det löpande externa revisionsarbetet. 

UPPFÖLJNING

Vår vd har det övergripande ansvaret för att samtliga 

policyer följs. Respektive chef ansvarar för kontroll och 

efterlevnad. Medarbetarna ansvarar för att följa våra 

policyer och rutiner.

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

Det är viktigt för oss att våra externa samarbetspartners 

och underleverantörers värdegrund stämmer överens 

med vår. Därför har vi en uppförandekod för 

leverantörer. Den rör mänskliga rättigheter, miljö, 

hälsa, säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen, 

jämlikhetsnorm och antidiskriminering, antikorruption 

och rapporteringssystem (visselblåsning). Den tydliggör 

kraven på de produkter och tjänster som vi upphandlar, 

både som företag och inom ramen för våra projekt.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN – EN DEL 

AV AFFÄRSPLANEN OCH DEN ÅRLIGA 

UPPFÖLJNINGEN  

Inom vår organisation arbetar vi aktivt för att minska 

vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Arbetet 

följs upp varje år genom beräkningar av Tengboms 

koldioxidutsläpp – Scope 1, 2 och 3. Att minska vår 

miljöpåverkan finns med i vår affärsplan. Uppföljning 

sker årligen i samband med insamling av data för Carbon 

Footprintanalysen. 2022 har vi haft som mål att minska 

klimatpåverkan från våra egna aktiviteter med 15 procent 

jämfört med året innan. Under 2023 ska vi minska 

koldioxidutsläppen med 15 procent jämfört med år 2022. 

Resultaten av 2022 års Carbon Footprintanalys finns 

redovisat i avsnittet Vi är ett hållbart företag, på sidan 38.
Östermalms saluhall. Fotograf: Åke E:son Lindman
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OAS i Malmö
På platsen för den gamla järnvägen Sillabanan mellan 

Limhamn och centrala Malmö växer framtidens 

arbetsplats fram. En hälso och miljöcertifierad, 

grönskande och flexibel oas som ska boosta medarbetare 

med energi och bidra till återhämtning. Nudging ska göra 

det självklart och enkelt att utan tvång göra smartare och 

mer hälsosamma val. På entréplanet byggs ett cykelhotell 

med dusch och omklädningsrum, samt möjlighet att låna 

verktyg för att meka cykel. Trapphusen blir utformade 

med ljudupplevelser som fågelkvitter. Det ska vara 

inbjudande att välja trapporna före hissen. Oas blir hälso 

och miljöcertifierat enligt WELL och LEED platinum. 

Bild: Skanska

Bild: Skanska
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Vår omvärld gör att  
vi behöver tänka nytt 

påverkades även av covidhanteringen i Kina och bristen 

på byggmaterial. 

Det är inte förvånande att kortsiktigt, inom de 

närmaste två åren, placerar sig oron för kriser kopplade 

till levnadsomkostnader högst upp på risklistan i 

både Global Risks Report 2023 publicerad inför 

Världs ekonomiskt Forum i Davos i januari 2023 

och i en opinionsmätning som Europaparlamentet 

har gjorde nästan samtidigt. Enligt den europeiska 

opinionsmätningen är nio av tio européer oroade över 

sänkt levnadsstandard och över hälften har redan fått 

försämrade levnadsvillkor till följd av kriget i Ukraina. 

Kriget har också orsakat en humanitär kris med många 

flyktingar i behov av boende och stöd.

 

Lite mer långsiktigt visar Global Risks Report att risker 

med högsta påverkningsgrad, under de kommande tio 

åren, är riskerna som förknippas med hanteringen av 

klimatkrisen. Sex av de tio största riskerna kopplas till 

hanteringen av klimatkrisen, medan två är en bieffekt 

av detta – ofrivillig migration och social polarisering. 

Dess utom har cyberkriminalitet och osäkerhet hamnat 

på topp 10listan.

11

Vår omvärld står inför utmaningar. Pandemiåren 

skapade ett nytt förhållningssätt till kriser – både för 

näringslivet och samhället. Även om världsekonomin 

var på god väg att återhämta sig i början av 2022 

har flera nya händelser lett till nya utmaningar. 

Kriget i Ukraina har överskuggat allt annat och haft 

direkt inverkan på både material och energikris, där 

materialtillgång och priser både på den internationella 

och svenska marknaden direkt påverkar byggtakten och 

särskilt den gröna omställningen av byggbranschen. 

De geopolitiska spänningarna har ökat under året 

vilket har drivit på inflationen, förvärrat redan covid

rubbade leveranskedjor och orsakat en fullskalig 

energikris i Europa. Det här får tydliga effekter både på 

konsultbranschen och slutkundernas köpkraft. 

Händelserna i ekonomin och omvärlden påverkar 

direkt den svenska innovationssektorn med arkitekt, 

teknikkonsult, industrikonsult och techkonsultföretag. 

Under 2022 har det skett en halvering av identifierade 

behov av nyanställningar i innovationssektorn, från  

7 000 i början på året till 3 500 i september 2022, enligt 

rapporten Investeringssignalen som publicerades i oktober 

2022 av Innovationsföretagen. Rapporten visade också att 

under året har 16 procent av arkitektmedlemsföretagen 

minskat sin personalstyrka.

Osäkerheten kring bostads och fastighetsmarknaden 

lyftes tydligt fram av den nya svenska regeringen vid 

presentationen av höstbudgeten i november 2022. Största 

osäkerheten rörde hur hushåll och företag kommer att 

påverkas av stigande räntor. Fastighetssektorn i Sverige 

KLIMATUTSLÄPPEN FORTSÄTTER ÖKA

I FN:s klimatpanel, IPCC:s, rapport ”Klimat i 

förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen”, som 

presenterades i april 2022, redovisas en fortsatt ökning av 

de globala klimatutsläppen, dock med viss inbromsning 

av ökningstakten. Det innebär att det nu behövs större 

utsläppsminskning på kortare tid, vilket i sin tur kräver 

både omedel bara och större minskningar inom alla 

sektorer för att begränsa den globala uppvärmningen. 

Byggbranschen identifieras som en av de sektorer där 

åtgärder är nöd vändiga för att klara klimatmålet.

Det senaste klimatmötet, COP 27, som hölls i Egypten  

i november 2022, levererade ett magert resultat.  

Det var inga skarpa beslut om utsläppsminskning för 

att klara 1,5gradersmålet, utan länderna på mötet 

lyckades enas om skapandet av en ny fond för förluster 

och skador. Det vill säga en fond där rikare länder 

avsätter pengar till världens fattiga länder som drabbas 

av klimatkrisens effekter. Mötet saknade också beslut om 

att minska användningen av fossila bränslen. I december 

arrangerades COP 15, FN:s konferens om den biologiska 

mångfalden, i Montreal, Kanada. Deltagarländerna har 

förhandlat om nya strategiska mål för att uppnå FN

konventionens övergripande mål, att människan år 2050 

ska leva i harmoni med naturen. På COP 15 förband 

sig deltagarländerna att skydda 30 procent av planetens 

yta senast år 2030. Avtalet ska nu implementeras genom 

att länderna tar fram nationella strategier. Sverige har 

hittills inte fullt ut lyckats leva upp till de tidigare målen, 

enligt Naturskyddsföreningen, som framhåller att de nya 

skärpta målen ställer ännu större krav på regeringen.

  Nio av tio européer 
är oroade över sänkt 
levnadsstandard.

“
”

BYGGBRANSCHEN HAR EN LÅNG RESA 

FRAMFÖR SIG 

Utan tvekan är en av våra tiders största utmaningar 

att lyckas med klimatomställningen. Senast år 2045 

ska Sverige, och år 2050 hela Europa, inte ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 

därefter uppnå negativa utsläpp. Byggbranschen som 

står för runt 40 procent av alla utsläpp, har en lång resa 

framför sig för att minska utsläppen till noll. För att lyckas 

fram till 2045, krävs en årlig minskning av utsläppen 

på minst 16 procent. De aktörer som har satt målen för 

netto noll till 2030 behöver reducera sina utsläpp med 

40 procent varje år för att lyckas. Många företag ser detta 

som en nödvändighet och en strategisk viktig fråga för 

att överleva och finnas kvar på marknaden. Men för att 

lyckas behövs förutom ett nytt regelverk även enorma 

investeringar, innovationer och nya samarbetsformer. Det 

behövs även harmonisering och standardisering av krav, 

definitioner och standarder för rapportering.

IVANA KILDSGAARD

HÅLLBARHETS- OCH KVALITETSCHEF
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Bygg- och fastighetssektorn stod för mer än en femtedel, 
21 procent, av de inhemska utsläppen av växthusgaser i 
Sverige 2019. Samtidigt investeras 551 miljarder kronor årligen 
i att bygga nytt och bygga om i Sverige. Om Sverige ska nå 
klimatmålen att ha nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 
så måste byggsektorn vara drivande. Detta kräver minst  
16 procents minskning per år fram till 2045. Om vi ska nå det 
ambitiösare målet som 23 kommuner i Sverige har satt, att bli 
klimatneutrala om bara åtta år, 2030, så krävs 40 procents 
minskning varje år. Vi har alltså en stor utmaning framför oss. 
Och vi måste börja nu.

De goda nyheterna är att bygg- och fastighetssektorn 
utvecklas mycket snabbt och att det finns flera initiativ som 
arbetar med klimatomställningen. Genom livscykelanalyser 
kan vi väga olika nyttor mot varandra, exempelvis klimat-
utsläpp vid bygge mot klimatutsläpp när huset används.  
Vår bransch har även blivit allt bättre på att bevara gammalt 
och återbruka när vi bygger nytt. Trä används alltmer, vilket  
kan ge stora klimatfördelar när det används på rätt sätt. 
Många hus som byggs idag har även siktet inställt på att kunna 
få ett liv efter detta.

Ett av de tydligaste exemplen är den tillfälliga Östermalms-
hallen som byggdes i trä och placerades på Östermalmstorg 
i Stockholm medan den ursprungliga saluhallen renoverades. 
Efter renoveringen fick den tillfälliga saluhallen ett nytt liv som 
padelhall i Mölnlycke.

Idag används olika begrepp för att visa hur aktörer tar sig 
an klimatfrågan. Begreppen är många och ofta otydligt 
definierade, klimatneutral, klimatpositiv och netto noll är några 
exempel. Otydligheten hindrar jämförbarhet, transparens 
och trovärdighet. Vad menar man till exempel med klimat-
neutralitet? Omfattar det bygget eller hela livslängden hos en 
byggnad? Hur mycket klimatkompensation får ingå i kalkylen? 
Osäkerheten riskerar att försämra driftkrafterna för de aktörer 
som vill gå före i sitt klimatarbete medan de som vill verka mer 
ambitiösa än de är gynnas. Det riskerar att slå tillbaka mot 
omställningen. 

Vi arkitekter och samhällsbyggnadskonsulter som arbetar 
med gestaltning och projektering som bygger på analys av 
byggnaders klimatavtryck behöver kunna kvalitetssäkra det 
vi gör. Vi vill inte bidra till att urvattna trovärdigheten för det vi 
och våra beställare gör. Det kanske ger kortsiktiga ekonomiska 
fördelar för vissa men långsiktigt tjänar ingen på en innehållslös 
definition av klimatambitionerna.

Det finns flera pågående initiativ att utveckla begreppen, både 
när det gäller beräkningsverktyg och redovisningsmetoder. För 
att det ska leda i rätt riktning på ett trovärdigt och transparent 
sätt behöver vi dock enighet.

Vi föreslår att:
• Branschen enas om definitioner för olika klimatambitioner  
 för byggnader och anläggningar, och vilka byggnadsdelar 
 och systemgränser som då avses. Ska exempelvis även 
 använd ningen av en byggnad räknas med eller kanske hela 
 livscykeln?

• Branschen enas om ramverk för beräkningsmetoder och 
 gör klimatdata som används tillgängliga för att kunna  
 ha trovärdiga och jämförbara resultat.

• Branschen är transparent med sina ambitioner och 
 redo visning av resultat. På så sätt kan vi anpassa 
 förvänt ningar och följa framsteg i arbetet.

• Klimatkompensation borde inte finnas som en åtgärd för 
 att ”köpa sig fri” men tills vi har lösningar för koldioxid - 
 neutralt byggande är de nödvändiga. Åtgärder för klimat-  
 kompensation ska tydliggöras i sin omfattning, redovisas 
 separat och ske genom åtgärder som varaktigt reducerar 
 koldioxidhalten i atmosfären. Det bör finnas ett tak för hur 
 mycket ett projekt kan klimatkompensera och en plan för 
 minskning i framtida projekt.

Ivana Kildsgaard, Hållbarhets- och kvalitetschef, Tengbom
Fredrik Frensborg, Hållbarhetschef, Bjerking
Anders Modig, Innovation för Klimatet, Innovationsföretagen/Tyréns
Helena Karlsson, tf Hållbarhetschef Tyréns
Elise Grosse, Hållbarhetschef Sweco Architects

Otydliga definitioner, inte minst överanvändning av det populära 
ordet ”klimatneutral”, kan leda till en inbromsning av omställningen 
av bygg- och fastighetssektorn. Eftersom det inte finns en tydlig 
definition av ordet kan det utnyttjas för att få projekt att framstå  
som grönare än de är — så kallad greenwashing.

Opinion:  
Klimatomställningens överord  
riskerar bromsa förändringen i sektorn

Innan det finns en skarp 
definition och enighet i bygg- 
och anläggningssektorn kring 
klimatambitioner finns en risk  
för missförstånd, att ambitionerna 
urvattnas och det viktigaste av  
allt, att vi missar våra klimatmål.

“

”

Östermalms Padel – Sveriges största återbruksprojekt. Foto: Felix Gerlach
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Trender och drivkrafter

POLITISK STYRNING OCH REGELVERK

För att klara klimatmålen kommer en fortsatt 

skärpning av lagar, regler och krav att ske, från såväl 

EU:s sida som nationellt. Skärpningarna gäller främst 

sektorer inom energi, bygg, transport och industri. 

För att kunna mäta framgång i klimatomställningen 

kommer kraven på företagen att redovisa sin 

verkliga klimatpåverkan för hela värdekedjan att öka. 

Frivilliga system för miljöcertifiering av byggnader 

har redan krav på gränsvärde, medan Boverkets krav 

för klimatdeklarationer kommer att skärpas genom 

införande av gränsvärden.

KLIMATSMART BYGGANDE

För att lyckas med klimatmålen sker en förändring i hur 

vi bygger och förvaltar våra städer och byggnader. Även 

om energi och resurskrisen har utmanat nyinvesteringen 

i hållbara lösningar, så är samhällets aktörer – både 

offentliga och privata – fast beslutna att nå klimatmålen. 

Utnyttjandegraden av befintliga fastigheter ökar, medan 

ytoptimering och högre flexibilitet för befintliga ytor 

minskar behovet av nybyggnation. Vid nybyggnation 

kommer vi att se en högre andel återbruk i kombination 

med en högre andel återvunnet och förnybart material. 

Trä och andra biobaserade material används mer, särskilt 

i länder som Sverige där trä är en lättillgänglig råvara. 

Livscykelanalyser under alla skeden i ett projekt kommer 

att vara nöd vän diga för evidensbaserat beslutsunderlag. 

EUtaxonomi, gröna lån och obligationer skapar 

incitament till byggande och förvaltning med låg klimat 

och miljö påverkan. 

banker lägger allt mer vikt på resiliens och klimat

anpassningsåtgärder i sina värderingar. I bygg branschen 

används allt mer evidensbaserad design och olika typer 

av analyser allt mer i tidiga skeden, som till exempel 

mikroklimatanalyser, analyser av inomhusklimat och 

akustik. Även demografiska analyser för att möta nya 

samhällsutmaningar efterfrågas.

HÅLLBAR LIVSSTIL OCH DEMOKRATI

För att lyckas med klimatomställningen hela vägen 

behövs ett helhetsgrepp. Dagens samhälle bygger på 

högkonsumtion av naturresurser och generering av stora 

mängder avfall. Välfärdens utmaningar ökar, då många 

förändringar som sker samtidigt påverkar människors 

vardag: befolkningen åldras, blir mer heterogen och 

koncentreras till tillväxtcentrum samt psykiska problem 

blir allt vanligare. Demokratin utmanas både utifrån 

och inifrån och samhällen sätts på prov då kriser hopar 

sig. För att klara en snabbt föränderlig värld måste 

våra städer vara resilienta, inte bara för det ekologiska 

perspektivet utan även det sociala och ekonomiska. 

VÄLMÅENDE OCH HÄLSA

Fastighetsägare tar i allt större utsträckning på sig rollen 

som samhällsutvecklare och sätter social hållbarhet 

och jämlikhet, integration, ökad trygghet, väl mående 

och hälsa, i centrum. Intresset för dessa mjuka värden 

ökar i alla sektorer, men främst inom vård, omsorg 

och kontor. Det finns dock utmaningar i att sätta 

upp mätbara mål, använda relevanta verktyg och 

utvärdera effekterna när projekten färdigställts. Här 

kan arkitekter bidra med kompetens inom till exempel 

placemaking och en normkritiska designprocesser, sociala 

CIRKULÄR EKONOMI

Klimatomställningen innebär bland annat ett skifte 

från en linjär till en cirkulär ekonomi. Detta skapar 

nya möjligheter för näringslivet. Pågående utveckling 

av nya lösningar och affärsmodeller kommer att öka 

förändringstakten. Nya samarbetsformer, aktörer 

och företag dyker upp på marknaden, särskilt inom 

PropTech. Dessa tar över marknaden från aktörer 

som fortfarande jobbar utifrån traditionella modeller. 

Delningstjänster för fastigheter och inbyggd teknik, 

Internet of Things, efterfrågas alltmer.

SYSTEMATISERING, HARMONISERING OCH 

DIGITALISERING

För att säkra långsiktighet i lösningar och en fungerande 

cirkulär ekonomi i framtiden sker en systematisering 

och harmonisering av kraven samt digitalisering 

av informationen. Digitaliseringen och ett alltmer 

datadrivet samhälle föder nya behov och möjligheter. 

AIlösningar samt digitala plattformar och lösningar för 

projektering, presentation, engagerande visualisering 

och digitala möten utvecklas i en rasande takt. Utveck

ling av digitala tvillingar, som kan spåra data och under

söka förändringar över tid, ökar och har potential att 

påverka planeringsprocessen i staden rejält. 

EKOLOGISK REKONSTRUKTION

För att återskapa jordens bärkraft och den biologiska 

mångfaldens balans kommer fokus att öka på att av

veckla fossila bränslen, skydda och återskapa värde

full natur samt förbättra ekosystemtjänster – både 

på landsbygden och i städer. Anpassning till nya 

klimat förhållanden är avgörande för att skydda 

både natur och människoliv. Försäkringsbolag och 

konsekvensbeskrivningar och barnkonsekvensanalyser, 

samt inkluderande dialogprocesser genom bland annat 

engagerande visualiseringsmetoder. Intresset för väl

mående och hälsa har ökat under de senaste åren 

och här kan vi använda vår unika kompetens inom 

evidensbaserad arkitektur, jämlikhet och WELL

certifieringssystem. 

Länge har det räckt för företag att fokusera på sin kärn

affär, i vårt fall arkitekturen, och att driva och utveckla sin 

affär utifrån den. Idag räcker inte det. Digitaliseringen, 

det akuta behovet av hållbara lösningar och kundens 

förväntan på en upplevelserik on demandlösning, oavsett 

område, leder oss in i nya tankebanor och samarbeten.

I förändringen som pågår finns oändligt många möjlig

heter när det gäller hållbarhet, med digitaliseringen som 

möjliggörare. Men helt klart är att förändringen utmanar 

arkitektrollen. Vi behöver förstå hur rollen påverkas, våga 

tänka om och tänka nytt. Framförallt behöver vi ha koll 

på vilka aktörer som vi kan, eller måste, jobba med i 

framtiden.

Att minska samhällets klimatpåverkan kräver ett helhets

grepp där individen har absolut störst potential att bidra. 

Ingen förändring sker isolerat från annat, och det är 

viktigare att granska helhetsbilden av förändringar och 

kopplingar mellan trender än en enskild del. 

1. Politisk styrning och regelverk
2. Klimatsmart byggande
3. Systematisering, harmonisering 
 och digitalisering
4. Ekologisk rekonstruktion
5. Hållbar livsstil och demokrati
6. Välmående och hälsa
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Fungerande kök ska inte bytas 
ut, utan renoveras varsamt

Under många års promenader 
i Stockholms innerstad har jag 
gång på gång sörjt de gamla fina 
inredningsdetaljer jag sett dra sin 
sista suck. Nu ligger de i containrar 
och bigbags längs trottoarerna – ett 
resultat av hemmafixarhysterin som 
Sverige drabbades av någon gång i 
slutet av 1990-talet.

Att byta ut köket när man flyttar in i en ny lägenhet har i  
princip blivit obligatoriskt och köket betraktas numera som  
en inredningsdetalj i paritet med filtar och soffkuddar istället för 
som den resursbelastande byggprodukt det faktiskt är.  
Vi slutade se värdet i de äldre kökens detaljrikedom och gedigna 
material och bytte utan eftertanke ut dem mot fabrikslackade 

Äntligen saktar renoveringskarusellen ner. Fler gamla kök 
kanske kommer få bli kvar inom allmännyttan i Stockholm.  
Det skriver Tengboms Josefin Larsson.

Hur ska vi anpassa våra arbetsplatser för ökade lokalkostnader 
och medarbetare som vill arbeta hemifrån? Kristina Jonasson, 
vår studiochef för inredning i Stockholm, har en plan.

Lyx sitter inte  
i prislappen

Vi träffar Kristina Jonasson som är chef för Tengboms 
inredningsstudio i Stockholm. Kristina är utbildad på Konstfack 
och har jobbat som inredningsarkitekt i snart 25 år med 
mestadels större projekt – från första verksamhetsanalysen till 
färdiga inflyttningsbara lokaler.

Vad efterfrågar uppdragsgivarna just nu när det gäller 
inredning?
Många kommer till oss med utgångspunkten att behoven 
har förändrats, inte minst efter pandemin men också i och 
med hur digitaliseringen har möjliggjort hemarbete. Även 
prisutvecklingen gör att företag och myndigheter måste 
ta ett grepp om sina utgifter  Därför har vi skapat en ny 
”anpassningsanalys”, som vi använder för att hjälpa våra 
kunder när de förändrar arbetsmodeller och står med tomma 
lokaler. Många medarbetare vill fortfarande arbeta hemifrån 
några dagar per vecka, trots att pandemin är så gott som över.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att kontoren inte kommer 
att försvinna. Det går inte bara att dra ner på antalet skrivbord. 

Medarbetarnas individuella behov är olika. Det fysiska mötet 
slår ofta det digitala och de som arbetar hemifrån alltför 
mycket kan riskera att hamna i ett B-lag. Nyanställda har 
också ofta ett större behov att ha andra medarbetare omkring 
sig för att komma igång. Hur påverkar de här faktorerna 
planeringen av lokalerna? Vår ”anpassningsanalys” säkerställer 
att anpassningen verkligen fungerar även för framtida 
förändringar. Det är viktigt när företag fattar viktiga beslut 
kring lokaler att de tänker långsiktigt. Varje flytt kostar både för 
kunden och fastighetsägaren och även för klimatet.

Sedan innebär den här förändringen, när medarbetare ibland 
arbetar hemifrån, också att lokalerna inte utnyttjas lika mycket. 
Det kan leda till att någon del av en lokal står outnyttjad. Att 
använda den delen, för till exempel uthyrning, är naturligtvis 
bra både för ekonomin och klimatet.

Vilka förändringar handlar det om?
Det är en ny tid, det handlar allt oftare om att skapa något 
helt nytt genom att arbeta med det vi redan har. Här gör vi 
arkitekter störst nytta om vi direkt skaffar en så djup förståelse 
för kundens behov som möjligt. Bland annat genomför vi 
medarbetarenkäter för att förändringen ska kunna utgå från 
medarbetarnas behov. Sedan gäller det att skapa smarta 
lösningar som fungerar långsiktigt. Att inventera möbler är 
också ett viktigt steg för att se vad som går att återanvända. 
Men vissa uppdragsgivare har istället behov av förändring för 
att göra en nystart. Då handlar det om att se över befintliga 
lokaler och inredning och vad man kan göra för att uppgradera 
verksamheten.

Hur ser det ut i offentliga lokaler?
Många byggnader i kommuner är i stort behov av 
modernisering. Husen kanske byggdes på 1970-talet och 
behöver förändras, förbättras och ofta bli mer flexibla. Här 
kan det bland annat handla om att vi hjälper kommunerna att 
skapa förutsättningar för att samnyttja lokaler bättre framåt, 
kanske olika förvaltningar kan samarbeta mer. Det kan vara 
smart istället för att bygga nytt.

Kontor post covid 
– smartare och mer flexibla

skivmaterial. Modets förändringar driver på och det är en sorts 
vaskande av nästan oanvända kök för att bejaka sin livsstil. 
Bostadslån och hyror ökade som ett brev på posten.

I en tid när tunga och oroväckande nyheter ständigt möter oss i 
dagspressen är det därför med glädje och hoppfullhet jag läser 
att Stockholms nya politiska majoritet nu går ut med nyheten 
att fungerande kök i allmännyttan inte per rutin skall bytas ut 
utan sparas och renoveras varsamt. Det sparar pengar och 
miljö men också, inte minst, värnar det om vårt kulturarv.

Att karusellen saktar ner och fler gamla kök får finnas kvar 
hoppas jag och många av mina kollegor på Tengbom är ett 
tecken på en ny medvetenhet och en övergång till långsiktigt 
tänkande. Lyx sitter inte i prislappen. Det är att få ta del av ett 
kulturarv där de små detaljerna som finns kvar binder oss till 
historien och ger oss en möjlighet att kunna lämna det vidare 
till kommande generationer.

JOSEFIN LARSSON, AFFÄRSUTVECKLARE 

STOCKHOLM

“
”

3 Kristinas tre snabba råd  
till den som går i 
“nya kontorstankar”

1. Se över företagets behov och möjliga scenarier för  
 framtida förändringar.

2. Om behoven av lokalyta har minskat, går det att hyra ut  
 en del istället för att flytta? Då finns det möjlighet att ta 
 tillbaka ytan när företaget växer.

3. Utgå ifrån det som ni redan har. Att till exempel återbruka 
 möbler är bra både för ekonomin och klimatet. Fundera 
 över hyra istället för nyköp för kompletterade produkter.

KRISTINA JONASSON, STUDIOCHEF FÖR 

INREDNING I STOCKHOLM

Det handlar allt oftare om att skapa 
något helt nytt genom att arbeta med 
det vi redan har.

“
”
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Vendelsömalmsskolan 
Under parollen ”Bevara och återbruka så långt det går” 

har vi uppdaterat tidstypiska Vendelsömalmsskolan 

i Haninge, byggd 1966. Utmaningen var att anpassa 

byggnaden till samtida krav på skolor vad gäller bland 

annat akustik, tillgänglighet och modernitet. Vi tog 

tidigt med restaureringsarkitekter i processen för 

att dokumentera och analysera byggnaden. Skolans 

hjärta – den 110 meter långa centralhallen med det 

vackra trappsystemet är bevarad. Samtidigt gjordes 

vissa anpassningar av lokalerna för att till exempel öka 

tryggheten och ljusinsläppet, såsom nya glasdörrar och 

energieffektiva fönster.  

Fotograf: Felix Gerlach
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Regionala samarbeten  
ska skapa klimatinnovation 

CCC står för Collaboration for Climate neutral Construction 
och inspirationen kommer bland annat från organisationen 
LFM30 i Malmö. “30” i LFM30 syftar på att bygg- och 
fastighetsbranschen ska vara klimatneutral till 2030 men i CCC 
Jönköpings län lutar vi oss tills vidare mot riksdagens beslut om 
nettonollutsläpp till 2045. 

Energikontoret Norra Småland är koordinator i den ideella 
förening och styrelsen består av åtta personer från alla delar av 
branschen.

Våra fyra fokusområden Projektering och beställarkrav, 
Materialval och byggproduktion, Förvaltning, drift och 
underhåll samt Demontering och återbruk utgår alla från ett 
livscykelperspektiv. Målen med föreningen är gemensamt 
erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, pilotprojekt, att 
synliggöra klimatarbetet och att skapa en kultur av att lösa 
utmaningar tillsammans.  

Just nu pågår flera parallella aktiviteter: att formera styrelsen, 
lära känna varandra, locka medlemmar och tydliggöra vad 
föreningen ska bidra med konkret – hands on. Vi förbereder 
föreningens första workshop utifrån fokusområdet ”projektering 
och beställarkrav”. 

Den 6 mars kastar vi oss ut med ämnet ”Hur ska Gnoogles 
(fiktiva) nya kontor i Gnosjö bli klimatneutralt?”. Efter några 
korta inspirationsinspel ska vi utifrån ämnet samskapa vad vi 
gemensamt behöver lära oss mer om och inspireras av för att 
nå målet nettonollutsläpp senast 2045.  

Mycket står och faller med att vi faktiskt lyckats komma igång 
och har hög energi i det vi gör. 
Vi behöver den innovation som 
uppstår ur nya kontaktytor. 
Lokala och regionala initiativ 
som detta i kombination med en 
delningskultur gynnar inte bara 
oss på Tengbom, utan även våra 
uppdragsgivare och vår planet.  

Det är flera städer där detta är på 
gång, så häng på!  

SANDRA SKOGLUND,  

ARKITEKT SAR-MSA OCH  

PARTNER, JÖNKÖPING 

Under 2022 formerade vi på Tengboms Jönköpingskontor 
tillsammans med likasinnade Jönköpings läns nya 
hållbarhetsnätverk, CCC Jönköpings län.

Hur ser potentialen ut för att även fastighetsbranschen ställer 
högre hållbarhetskrav och bidrar till klimatomställningen? 
Vilka hållbarhetsaspekter är viktigast att driva och är 
prioriterade av lokala aktörer, offentliga och privata? 
Jag tycker personligen att den gröna omställningen inom 
bygg- och fastighetsbranschen går alldeles för långsamt 
här uppe i norr. Jag tror att alla aktörer behöver göra så 
mycket mer om vi ska nå Sveriges miljömål och Agenda 2030. 
Kortsiktiga ekonomiska parametrar styr i för stor utsträckning 
och såväl ekologiska som sociala aspekter förbises eller 
nedprioriteras. Här finns det väldigt mycket att jobba med och 
genom att guida, inspirera och utmana våra beställare kan 
vi förhoppningsvis vara med och driva på utvecklingen så att 

högre hållbarhetskrav ställs i varje projekt, stort som litet, och 
på så sätt göra stor skillnad. Intresset för energibesparing och 
egen energiproduktion har fått ett rejält uppsving i och med 
höjda priser och energibrist. Så det har blivit en prioriterad 
fråga för många aktörer inom såväl det privata som det 
offentliga. Men överlag är det ett fåtal stora privata bygg- och 
fastighetsbolag som är mest drivande i att bygga hållbart. 

Hur kan MAF/Tengbom stötta lokala aktörer i att ställa 
skarpare krav och se till att dessa genomförs i projekt? 
Genom att bidra med kunskap, visa på goda exempel i 
referensprojekt och öka medvetenheten om ansvaret. Vi 
kan guida i vilka krav och mål som är rimliga i varje enskilt 
projekt, visa på fördelarna och förklara skillnaderna som varje 
medvetet val kan göra. 

Vilka är största fördelarna och utmaningarna från 
integrationen med Tengbom? 
En av de största fördelarna med integrationen är just att vi 
utökar vår kompetens inom hållbart byggande och även höjer 
ribban med utgångspunkt i ”Vår riktning”, vilket i sig gör att vi 
kan ta ett kliv framåt för att driva på branschen här uppe i norr 
i dessa otroligt viktiga frågor. 

Att återigen ha kompetens inom stads- och samhällsplanering 
samt landskapsarkitektur inhouse känns också superkul. Det 
ger möjlighet till roliga och utvecklande samarbeten där vi 
kan hjälpas åt att skapa bra affärer och leverera kompletta 
helhetslösningar till våra kunder. 

Initialt blir det förstås en utmaning att lära känna hela orga-
nisa tionen, att hitta vägarna till samarbeten över kontors-
gränserna och få en överblick över all kompetens som finns på 
Tengbom för att maximera affärerna och värdet för kunden. 

STINA VESTERBERG, KONTORSCHEF PITEÅ,  

MAF, EN DEL AV TENGBOM 

"

Kunskapshuset Gällivare. Fotograf: Anders Bobert

Den gröna omställningen går med en rasande 
fart i Norrbotten och Väster botten. Det pågår 
flera nya satsningar i regionerna, bland annat 
ska Europas största batteri fabrik byggas, det 
ska produceras fossilfritt stål och gruv industrin 
är på väg mot nollutsläpp.

Vi kan driva  
på utvecklingen" 

Jordbruksverket och Skogsstyrelsens huvudkvarter i 
kontorskomplexet Dialogen. Fotograf: Jansin & Hammarling

Fagerslätt Huskvarna. Bild: Billingham & Flygare/Tengbom
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Våra intressenters perspektiv
Tengbom har flera primära intressenter som alla 

påverkar vår affär och vår möjlighet att verka som 

arkitekter, stadsplanerare, landskapsarkitekter, 

byggnadsingenjörer och inredare.

Våra viktigaste intressenter är våra medarbetare, ägare 

och kunder. Vi är medvetna om vår stora påverkan 

på framtida brukare av de miljöer som vi utformar 

och på samhället som de vistas i. Miljön och framtida 

generationer ser vi också som intressentgrupper 

med särskild vikt vid hållbar hushållning av resurser, 

långsiktigt byggande och respekt för lokala ekosystem.

Vår påverkan sträcker sig också längre bakåt i 

värdekedjan, till de leverantörer och naturresurser 

som krävs för att genomföra projekt. Material och 

varor som används i projekt ska vara hälsosamma och 

ansvarsfullt producerade, såväl för de som utvinner 

råvaran och tillverkar produkter, som för de brukare 

som vistas i byggnaden idag och i framtiden. Vi 

ökar andelen återbrukat och återvunnet material i 

våra projekt för att minska vår negativa påverkan på 

naturresurser och miljön, medan vi främjar cirkulära 

lösningar och affärsmodeller som säkerställer deras 

långtidsanvändning. Vi lägger stort fokus på gestaltning 

som ökar attraktiviteten och bidrar till en starkare 

identitet för de miljöer som vi skapar. Detta i sin tur 

minskar risken för en framtida rivning. 

Vad säger då våra 
intressenter?
Det är viktigt för oss att ha kontinuerlig dialog med 

våra intressenter. Både för att vi ska förstå deras behov 

och förväntningar på oss som arkitekter och för att 

kunna kommunicera våra nyheter och resultat till dem. 

Resultaten presenteras i tabellen till höger.

• Långsiktigt stabil avkastning.
• Hög kundnöjdhet.
• Bra företagsprofil och prestation inom alla hållbarhetsdimensioner.
• Jämställdhet inom företaget. 
• Tengbom ska ha bra kontroll på risker och aktivt jobba med att hantera dem.

• Regelbundna styrelsemöten.
• Regelbundna partnermöten.

ÄGARE

FÖRVÄNTNINGAR FRÅN INTRESSENTGRUPP INTRESSENTGRUPP DIALOGFORM

• Tydligt arbete med hållbarhet, både som företag och mot marknaden.
• God arbetsmiljö och arbetsvillkor samt hantering av psykosociala förhållanden.
• Kontinuerlig utveckling inom hållbarhet och digitalisering.
• Ett företag som medarbetare känner stolthet över.

• Måldialoger.
• Medarbetarundersökningar (Winningtemp).
• Tengbommöten.
• Workshoppar inom olika forum.

MEDARBETARE

• Långsiktigt hållbar slutprodukt som håller i värde över tid.
• Aktivt hållbarhetsarbete med tydlig struktur, styrning, egna bindande krav, externt 

kommunicerade policyer (att vara ISO 14001 certifierade).
• Bra samarbete och kommunikation med kund.

• Kundundersökningar och kundmöten.
• TengbomTalks.
• Webbinarer och digitala panelsamtal.
• Samarbeten i FoU-uppdrag.

KUNDER OCH  
POTENTIELLA KUNDER

• Säker, trygg och hälsosam miljö att vistas i.
• God arbetsmiljö (ljus, ljud, luft, innehåll), funktionellt.
• Trivsamma, normkritiska och tillgängliga miljöer.

• Dialogmöten och avstämningar.
• Temaföreläsningar och TengbomTalks.
• Samarbeten i FoU-uppdrag.

BRUKARE

• Hållbar stads- och fastighetsutveckling som bidrar till hållbar samhällsutveckling.
• Långsiktigt och ansvarsfullt tänk, medvetenhet och ansvar för sitt avtryck.

• Närvaro och engagemang vid möten med intresse- 
och branschorganisationer, samråd. 

• Debatter i medier.
SAMHÄLLE

• God företagskultur.
• Hög hållbarhetsprofil.
• Bra arbetsvillkor med hälsosam balans mellan jobb och fritid.
• Vi tar ansvar och utvecklas samt skapar värde för samhället.

• Samarbeten med universitet och andra 
utbildningsorganisationer.

• Externa/interna events och seminarier.
• Närvaro vid mässor.

FRAMTIDA 
MEDARBETARE

• Miljöer som är långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara och resilienta.
• Flexibla och anpassningsbara, tidlösa och identitetsstarka och med hög kvalitet.

KOMMANDE 
GENERATIONER

• Är engagerade och bidrar till bra och ansvarstagande branschkultur.
• Aktiva i debatten om hållbara, resilienta och regenerativa lösningar i arkitekturen.
• Kompetensutvecklar branschen.

• Samarbeten med branschkollegor i utvecklingen av 
branschstandarder, rekommendationer och riktlinjer. 

• Engagemang i Sveriges Arkitekter, Innovations-
företagarna och andra branschorganisationer. 

• Webbinarer och digitala panelsamtal.

BRANSCHEN

• Följer lagar och regler.
• Engagerade i framtagande av nya krav.

• Deltar i framtagande och granskning av nya lagar 
och regler.

MYNDIGHETER,  
KOMMUNER MED FLERA

• Fungerande samarbeten med tydlig kommunikation.
• Kompetensöverföring och utveckling.

• Ställer krav via Uppförandekoden.

• Möten och olika dialogtillfällen.

SIDOKONSULTER

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

LEVERAN TÖRER AV  
MATERIAL OCH TJÄNSTER 

FRAMTIDA FÖRVÄRV • Bra och tydlig hållbarhetsprofil.
• Ett företag som ökar värde. 

• Leverantörsmöten för utvärdering av kraven  
inför upphandling. 

• Utvärdering av leverantörer. 
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Ett av Tengboms övergripande mål är att bygga 

långsiktiga relationer med våra kunder. Genom vår 

kundenkät följer vi på ett strukturerat och systematiskt 

sätt upp varje uppdrag och får ett underlag att dra 

lärdomar av, och bli bättre. På så vis kan vi följa hur vi 

utvecklas över tid. Enkäten hanterar väsentliga frågor 

som rör uppdragets genomförande, allt från uppfyllande 

av mål och förväntningar till våra medarbetares 

kompetens och bidrag till en mer hållbar produkt. 

Resultaten visar en hög grad av kundnöjdhet, och har 

legat stadigt under flera år.

Kraven på att arbeta med hållbarhetsfrågor har ökat 

exponentiellt och med detta även förväntningarna på 

vår leverans. Däremot varierar förväntningarna och 

målsättningarna hos olika aktörer. För att bättre förstå 

vilka hållbarhetsaspekter som är strategiskt viktiga för 

våra kunder och hur deras förväntningar på oss ser ut 

vad gäller kompetens och leverans genomförde vi under 

hösten 2022 en kundenkät. Av drygt 1 200 mottagare 

svarade 180 av våra kunder. 

Resultaten visar att över 80 procent anser att klimat 

och miljöfrågor kommer ha störst strategisk betydelse 

för deras affärer framåt. Cirka 50 procent ser välmående 

och hälsa som strategiskt viktigt. 40 procent anser att 

utvecklingen av cirkulära affärsmodeller är viktigt för 

affärerna. Mer än 50 procent av våra kunder tycker 

det är viktigt att vi utvecklar vår kompetens och vårt 

erbjudande inom jämlikhet och jämställdhet.

I början av 2023 genomförde vi en liknande 

undersökning hos våra medarbetare. Resultaten 

stämmer relativt bra överens med vad våra kunder 

svarade. Drygt 80 procent anser att klimat och 

miljöfrågor kommer att vara strategiskt viktigt för våra 

framtida affärer. För välmående och hälsa var samma 

siffra 48 procent och för cirkulära tjänster 40 procent. 

Medan över 70 procent av våra kunder tror att 

branschen kommer att nå målen om klimatneutralitet 

2045, är det bara 58 procent av våra medarbetare som 

är övertygade om samma sak. Förväntningarna är höga 

på kunder och myndigheter att ha skarpare krav som 

incitament för klimatomställningen. Ett annat tydligt 

budskap från våra kunder är att det behövs större 

samverkan mellan olika aktörer i branschen för att, 

samt att vi bör ta mer ansvar i projekten. Flertalet av 

våra medarbetare har identifierat nybyggnation som det 

största hindret för att branschen ska klara klimatmålen.

70%

80%

av våra kunder tror att  
branschen kommer att nå målen om  

klimatneutralitet till 2045.

anser att klimat- och miljöfrågor  
kommer ha störst strategisk betydelse för  

deras affärer framåt.

Östermalms saluhall och hotell. Fotograf: Åke E:son Lindman
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En byggnad i trä med solceller och gröna tak där hållbarhet går  
som en röd tråd genom hela projektet. Låter det som en brandstation?  
Varför inte?! Ioannis Moutsatsos, gestaltningsledare i Kalmar,  
berättar om idén bakom Norrköpings nya brandstation. 

En mer human och 
hälsosam fysisk miljö"

En av våra första ambitioner när vi ritade den nya brand-
stationen i Norrköping var att skapa en byggnad som är 
funktionell, med fokus på användarens vardagsupplevelse: ett 
nytt hem för brandmännen. En brandstation är en arbetsplats 
där personalen inte bara åker på larm utan de både äter, sover 
och tränar på arbetstid. Ofta under långa arbetspass. Allt 
behöver därför vara välplanerat.

Gestaltningen bygger på tre tydliga volymer: garaget, 
vagnhallen och administrationen som förbinds med sovsalar 
och ett vardagsrum som är strategiskt placerade mittemellan 
de två första funktionerna. I anslutning finns en generöst 
tilltagen och avskild takterrass. I markplan möts man av ett 
yttre torg som leder till huvudentrén med en utställningsyta och 
ett föreläsningsrum med utsikt mot staden. Den andra sidan 
av stationen inrymmer privata funktioner: verkstäder, larmrum 
och ett stort gym med flexibla omklädningsrum som kan skalas 
upp och ned för att möta framtida bemanningsmål på hälften 
kvinnor och hälften män. 

Kommunens höga ambitioner för hållbarhet, som till exempel 
att bygga mer i trä, har varit till stor hjälp för oss i processen. 
Den nya brandstationen kommer mestadels byggas i 
korslimmat trä och fasaderna kommer bestå av hållbara 
naturmaterial som tegel och trä. Vår ambition att skapa en 
synlig träkonstruktion interiört var helt klart en utmaning, 
särskilt med hänsyn till gällande brandsäkerhetskrav. Detta 
landade sedan i en lösning med en partiell beklädnad av 
strukturen. Trots detta kommer en stor del av träkonstruktionen 
att vara synlig i garaget, administrationsytorna, sovsalarna och 
i vardagsrummet. Att öka kunskapen och kompetensen hos 
alla inblandade parter är en viktig aspekt att ta hänsyn till om 
vi vill bygga med trä i framtiden. Därtill kommer två av taken 
att vara så kallade gröna tak med dagvattenfördröjning, och 
det tredje kommer att ha integrerade solcellspaneler.

Slutligen har projektet haft en hög ambition för den akustiska 
inomhusmiljön där vi arbetat mycket med akustikabsorbenter 
av perforerad plywood eller gips som ska kännas väl-
integrerade med väggarna, för att skapa en lugnare 
upplevelse. Vi tror, att utöver de hållbarhetsvinster som detta 
ger, kan användandet av naturmaterial och upplevelsen av 
dem skapa en mer mänsklig och hälsosam fysisk miljö som 
kommer att uppskattas av både medarbetarna och staden.

IOANNIS MOUTSATSOS, ARKITEKT SAR/MSA 

GESTALTNINGSLEDARE KALMAR 

"
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Visualisering: Liam Smith, Tengbom
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Förskolor i Varberg 
Genom ett nytt, klimatsmart förskolekoncept 

finns nu tre nya förskolor i Varberg. Närhet till 

naturen, trämaterial och lekfulla färger ska ge 

barnen en positiv naturupplevelse – även inomhus. 

Gestaltningskonceptet utgår från visionen ”I en skog, 

på en sten” där idén är att naturens inslag och färger 

från utomhusmiljön ska upplevas även invändigt på 

förskolorna. De tre förskolorna skiljer sig lite inbördes 

men har samma grundidé om naturen och trä som 

material. Att jobba med skalbara koncept för förskolor 

är både hållbart och smart. 

Foto: Kalle Sanner och Carl Ander
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Risker och påverkan

Utifrån vår värdekedja, intressentanalys och utvärdering 

av våra miljöaspekter har vi analyserat de risker vi ser 

men också vår möjlighet att påverka. Våra hållbarhets

risker definieras utifrån den påverkan vi och vår 

verksamhet har på omvärlden – direkt och indirekt –  

i relation till affärsförbindelser eller aktiviteter.

Hantering av risker och 
möjligheter
Riskanalysen visar att majoriteten av hållbarhetsriskerna 

finns i våra uppdrag. När projekten verkställs och tas  

i bruk kan detta påverka både på klimat och miljö  

men även på brukaren och samhället i stort. I upp

drag finns även risker som uppkommer i kontak

ten med samarbetspartner och kunder, men också i 

leverantörsledet. Enligt våra rutiner hanteras risker 

redan i anbudsskedet. Då bedöms flera aspekter – 

från affärsrisker, finansiella och organisatoriska till 

hållbarhetsrisker, etiska risker och risker för korruption, 

samt arbetsmiljörisker. 

Samtidigt som vi analyserar och beaktar risker är det 

viktigt att vi även undersöker möjligheter. Ibland kan 

möjligheterna överväga riskerna, om vi hanterar och 

förebygger att identifierade risker blir verklighet. I vår 

egen organisation har vi identifierat risker kopplat till 

vår arbetsmiljö och våra medarbetare samt för den 

yttre miljön, i våra egna val som vi gör som företag. 

Inom varje område har riskerna identifierats och 

relaterats till värdekedjans olika faser. Och som vi 

tidigare nämnt är det i sälj och designfasen (sid 7–8) 

vi kan påverka mest.

Clarion Hotell i Sundsvall. Foto: Lasse Olsson
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MÖJLIGHETERANALYS HANTERING

Störst miljöpåverkan sker i våra uppdrag. Miljöförstöring 
och klimatförändringar kan leda till ökad förlust av 
den biologiska mångfalden, hälsorisker och dödlighet 
hos brukare och minskat fastighetsvärde på grund av      
potentiellt stora ombyggnationskostnader. Konsekvenser 
av att inte hantera klimat- och miljöfrågor i uppdrag 
kan vara att vi bidrar till ökad miljö- och klimatpåverkan, 
skadar förtroendet hos våra kunder och vårt varumärke, 
samt ekonomiska olägenheter.

Vi har ett ansvar att minska den negativa miljöpåverkan 
från vår egen verksamhet. Konsekvenser av att inte hantera 
miljöfrågor i vår egen verksamhet kan vara att vi bidrar till 
ökad miljö- och klimatpåverkan, skadar förtroendet hos 
våra kunder och medarbetare samt vårt varumärke. 

Vi har ett ansvar att skapa hälsosamma och inkluderande 
miljöer där människor trivs. I en värld som utvecklas i 
snabb takt är flexibilitet och resiliens lika viktigt. Detta 
påverkar direkt attraktiviteten i miljöerna som vi skapar, 
som i sin tur säkrar långtidsanvändning. Därför är det 
viktigt att vi alltid har ett normkritiskt perspektiv och 
arbetar med gestaltning som förebygger otrygga miljöer. 

Våra medarbetare är våra viktigaste intressenter.  
Deras hälsa och välmående är högst upp på vår agenda. 
En otrygg och exkluderande arbetsmiljö samt ett negativt 
arbetsklimat kan leda till en ineffektiv organisation. För 
att minska risken för psykiska och fysiska skador bedrivs 
därför ett aktivt arbetsmiljöarbete. Dålig arbetsmiljö kan 
skada vårt varumärke, minska konkurrenskraften och öka 
personalomsättningen, vilket riskerar att påverka resultatet 
och ge negativa ekonomiska konsekvenser.

Byggfel, skador och brister kostar byggbranschen över  
100 miljarder kronor per år. Sanering av skador har en 
negativ miljöpåverkan. 
Att vi levererar projekt av hög kvalitet, både arkitektoniskt 
och i genomförande bidrar till att våra projekt håller länge, 
att vi har nöjda och återkommande kunder, samt att vi 
minskar risker för eventuell sanering och reparation.
 

Kraven i uppdrag ökar, särskilt vad gäller hållbarhets-
frågor. Medarbetare behöver vara uppdaterade både 
inom sitt kärnområde och inom olika hållbarhetsaspekter, 
både vad gäller baskompetens och spetskompetens. 
Kompetensen måste också tas tillvara i våra projekt. 
Konsekvenser kan vara minskad konkurrenskraft, minskad 
kundnöjdhet och förlorad arbetskraft. 

Detta kan leda till skadat varumärke, ekonomisk förlust 
och förlorat förtroende hos kunder och medarbetare. 
För att minska riskerna behöver vi ställa krav vid både 
upphandling av leverantörer till egen verksamhet och 
samarbetspartner i uppdragen. Det är viktigt med 
uppföljning för att säkerställa att våra krav efterlevs.

Det är viktigt att vi agerar etiskt, att vi följer lagar och 
regler (internt och i uppdrag) och att vi inte orsakar, 
bidrar till eller kopplas till kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Konsekvenser kan vara skadat varumärke, 
minskad konkurrenskraft och ekonomiska förluster.

• Använda och följa Tengboms policy för hållbara 
inköp.

• Tillämpa Tengboms uppförandekod för leverantörer.

• Genom att ställa skarpa krav på oss själva och 
våra leverantörer minskar vi vår negativa miljö- och 
klimatpåverkan, samt påverkar indirekt leverantörers 
produkter. Vi ökar vår attraktivitet både som 
arbetsgivare och leverantör.     

• Med hjälp av vårt hållbarhetsverktyg Sustainable 
by Tengbom fångar vi upp relevanta ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter tidigt i upp-
dragen. Med särskilt fokus på normkritik och 
jämlikhet i våra projekt samt scenarioanalyser för 
framtidsanpassningar lägger vi grunden för en trygg 
och inkluderande miljö. 

• Tengbom stärker sitt varumärke.

• Främja samverkan mellan medarbetare, 
skyddsombud, chefer och företagsledning. 

• Kontinuerligt följa upp medarbetarnas välmående, 
arbetssituation- och belastning, både via 
medarbetar dialog och med verktyget Winningtemp. 

• Använda företagshälsovård och friskvård. 
• Genomföra ledarskapsutbildningar.  
• Genomföra och följa upp måldialoger. 
• Använda sig av visselblåsarfunktion.

• Medarbetare som mår bra stannar kvar längre på 
företaget, presterar bättre och bidrar till att stärka 
vårt varumärke.     

• Följa Tengboms ledningssystem, lagar och regler.
• Kontinuerligt utveckla rutiner och mallar som 

underlättar arbetet i våra uppdrag.
• Kontinuerligt utveckla vår kompetens.
• Göra egna kontroller och granskningar innan 

leverans.
• Göra regelbundna kunduppföljningar.

• Genom att utveckla vårt ledningssystem 
och effektivisera våra arbetssätt ökar vi vår 
konkurrenskraftig. 

• Starkare varumärke.  

• Ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas.
• Kontinuerligt arbeta med vår kompetens försörjningsplan.
• Genomföra regelbundna interna utbildningar och 

föreläsningar.
• Utveckla specialister via externa utbildningar.
• Rekrytera specialister.
• Måldialoger.

• Kontinuerlig kompetensutveckling höjer med-
arbetarnas engagemang och nöjdhet, samtidigt 
som det ökar vår attraktivitet som arbetsgivare och 
leverantör. 

• Att ha rätt kompetens och ligga steget före våra  
kunder ökar förtroendet och skapar bättre 
samarbete med dem. 

• Uppförandekod för leverantörer.
• Anbudsanalys.
• Policy för hållbara inköp. 
• Kontinuerlig uppföljning av leverantörer och 

samarbetspartner.

• Möjlighet att leverera helhetslösningar av hög 
kvalitet.

• Affärskod och etiska regler.
• Flertal policyer: Integritetspolicy, Policy för alkohol 

och drogprevention, Policy för mångfald och lika 
behandling, Policy för kränkande särbehandling, 
Policy för arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

• Uppförandekod för leverantörer.

• Bra anseende ökar vår attraktivitet som arbetsgivare 
och leverantör. 

• Stärker vårt varumärke.

• Med Sustainable by Tengbom fångar vi upp relevanta 
hållbarhetsaspekter tidigt i uppdragen. Det minskar 
risken för negativ påverkan och urskiljer områden 
där vi kan påverka resultaten positivt.     

• Arbeta med klimatanpassningslösningar.
• Använda hållbarhetskompetens.
• Avstå från rivning och öka återbruk, välja förnybara 

och återvunna material, jobba med ytoptimering 
och förbereda för framtidens återbruk.

• Genom att aktivt söka uppdrag med skarpa 
klimatmål kan vi minska negativ klimat- och 
miljöpåverkan från våra uppdrag.

• Uppdrag med hög hållbarhetsprofil utvecklar vår 
kompetens, ökar konkurrenskraften och bidrar till 
ett mer attraktivt företag för våra nuvarande och 
framtida medarbetare.

MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN I UPPDRAG
Byggbranschen ansvarar för ca 40 procent av 
klimatpåverkan, hög resursanvändning och står för  
ca 31 procent av allt genererat avfall i Sverige.

MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN I VÅR EGEN 
VERKSAMHET
Som ett tjänsteföretag är vår negativa miljöpåverkan 
mest förknippad med resor samt den energi och  
IT-utrustning som vi använder i vårt dagliga arbete.

TRYGGHET, HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
I våra uppdrag finns en risk att vi gestaltar miljöer som blir 
otrygga och bidrar till segregation.

ARBETSMILJÖ
Vår verksamhet är främst förknippad med risk för psykisk 
ohälsa, men också fysisk skada. 

KVALITET I LEVERANSEN 
Korta leveranstider och låg budget i våra uppdrag ökar 
risken för misstag i våra leveranser. 

KOMPETENS 
Medarbetarnas kompetens är avgörande för att vi ska 
kunna leverera en hållbar och bra produkt.

LEVERANTÖRER 
Leverantörer och samarbetspartner bedriver verksamhet 
som orsakar eller bidrar till kränkning av mänskliga 
rättigheter, korruption, dåliga sociala förhållanden och 
negativ miljöpåverkan.

ANSEENDE 
Minskat förtroende för Tengbom från företagets olika 
intressenter till följd av oetiskt beteende eller överträdelse 
av lagar och regler kan leda till att varumärket skadas.

RISKBESKRIVNING
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Ekonomisk risk i uppdrag
En av de största riskfaktorerna i våra uppdrag är 

kopplad till ekonomi och uppdragsgenomförandet. 

Därför har vi tydliga rutiner för ekonomihantering 

i våra uppdrag, som sträcker sig från anbudsarbete 

(genom till exempel kreditkontroll) till slutskede 

(genom ekonomiuppföljning av uppdrag). Enligt våra 

rutiner ska vi fortlöpande göra uppföljningar av bland 

annat ekonomiska nyckeltal samt riskbedömningar 

i alla våra uppdrag. Större uppdrag har styrgrupper 

som regelbundet identifierar potentiella risker, 

gör riskbedömningar och tar fram åtgärdsplaner 

som följs upp. Större uppdrag följs även upp av 

koncernledningen. 

Gemensamma riktlinjer
Tengboms centrala processer, det dagliga arbetet, 

involverar framförallt alla våra medarbetare, 

leverantörer, samarbetspartner och kunder. Det kan 

finnas risk för korruption i kontakten med kunder och 

övriga intressenter, men även risk för arbetsskador 

på de byggarbetsplatser som Tengbom är kopplade 

till. För våra medarbetare bedöms risken för fysiska 

arbetsskador vara väldigt låg, däremot finns den 

ofrånkomliga risken för stress och psykisk ohälsa 

kopplat till hög arbetsbelastning i perioder. Under 

2022 har vi haft högre närvaro på kontoret jämfört 

med året innan. Medarbetarna har haft möjlighet till 

hybridarbete. Våra riktlinjer hjälper oss att minimera 

risken för arbetsmiljöproblem genom regelbunden 

uppföljning med våra medarbetare.

Leva som vi lär
Vi minimerar negativ påverkan på klimat och miljö 

genom att i så hög utsträckning som möjligt köpa 

miljömärkt energi (Bra Miljöval), leva efter vår 

resepolicy, kontinuerligt utvärdera våra leverantörer  

och upphandla enligt vår policy för hållbara inköp.

Risker som skiljer sig åt
Tengboms tio kontor har olika förutsättningar och därav 

skillnader i identifierade miljöaspekter. Storstad eller 

mindre ort – här ser det olika ut. Även möjligheterna 

att hantera risker och kunna påverka, skiljer sig åt. 

Skillnaderna gäller främst interna aspekter. Medan 

de externa, som oftast är indirekta som exempelvis 

pandemin ser ganska lika ut i hela landet. Några av de 

vanligaste miljöaspekterna som vi direkt kan påverka 

är energi, inköp av förbrukningsmaterial och resor. 

De viktigaste aspekterna att jobba med i uppdrag rör 

energi, materialval, vatten och biologisk mångfald.

Riskhantering i uppdrag.

Inventering av  
befintliga och  
nya risker.

Beskrivning av risk 
utifrån påverkan av 
affär, kvalitet i leverans, 
arkitektonisk kvalitet, 
ekonomi, medarbetare.

Bedömning av 
inventerade risker 
utifrån sannolikhet 
och påverkan.

Beskrivning 
av åtgärd och 
prioritering.

Tilldelning  
av ansvar för  
hantering av risk.

Löpande  
uppföljning inom 
styrgrupp.

RISKIDENTIFIERING BESKRIVNING RISKBEDÖMNING ANSVARRISKHANTERING/ 
ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING

Säby gård. Foto: Jansin & Hammarling
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Med hållbarhet som ledstjärna

Bergianska trädgården. Foto: Felix Gerlach
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Våra hållbarhetsmål är kopplade till FN:s globala mål 

och Agenda 2030. När målen sattes 2019 tog vi också 

hänsyn till europeiska och svenska miljömål, ambitionerna 

med att skapa ett fossilfritt samhälle 2045 (2030 i vissa 

kommuner) och kraven i FN:s projekt Global Compact. 

Vi tog också hänsyn till våra egna möjligheter och var 

vi som branschaktör har störst möjlighet att påverka 

uppfyllandet av Agenda 2030. Därför har vi valt att 

fokusera på fem av de globala målen, 3, 9, 11, 12 och 13, 

som vi kan konkretisera till våra egna. Dessa har vi sedan 

brutit ner till delmål – som är relevanta för oss som: 

• företag T, att utveckla rutiner, policyer, riktlinjer och  

 verktyg

• våra medarbetare, M, att använda och följa våra   

 rutiner, policyer och verktyg 

• våra uppdrag, U, att påverka dem att bli mer hållbara. 

Vi gör årliga uppföljningar av våra delmål och kontrollerar 

status för hur vi ligger till i måluppfyllnaden. Pandemiåren 

har påverkat våra möjligheter att arbeta med alla delmål 

och uppfylla dem enligt våra ursprungliga planer. Men vi 

anser fortfarande att delmålen är relevanta och arbetar för 

att vi ska nå dem fram till referensåret 2025. 

2022 har varit ett år med större fokus på hållbarhet jämfört 

med tidigare år. Analys av status kring våra hållbarhetsmål 

visas i tabellen. Grönt innebär att målet är uppfyllt, orange 

indikerar att målet är delvis uppfyllt medan rött betyder 

att vi inte har kommit igång med arbetet. Resultaten ligger 

till grund för arbetet med våra årliga affärsplaner – detta 

för att säkerställa att vi prioriterar rätt aktiviteter som kan 

hjälpa oss att uppfylla våra hållbarhetsmål.

STATUS 2022

•= MÅLET ÄR UPPFYLLT 
•= MÅLET ÄR DELVIS UPPFYLLT

•= HAR INTE KOMMIT IGÅNG MED ARBETET 

DELMÅLENS RELEVANS 

T = FÖR TENGBOMS SOM FÖRETAG 

M = FÖR VÅRA MEDARBETARE 

U = I VÅRA UPPDRAG

GLOBALA MÅL
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande 
för alla i alla åldrar.

TENGBOMS MÅL
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättringar av vårt 
kunnande och vår produkt för att skapa effektiva 
förutsättningar för ”God hälsa och välbefinnande”.

TENGBOMS DELMÅL

• 3.4.1 Före utgången av 2023 har Tengbom inga med-   
 arbetare som är sjukskrivna pga jobbrelaterad stress.   
 T, M

• 3.4.2 Före utgången av 2024 använder vi 
 evidensbaserade designprinciper i varje lämpligt 
 uppdrag för att säkerställa att våra projekt bidrar till 
 välmående och välfärd. U

• 3.9.1 Före utgången av 2020 följer alla de produkter  
 som vi föreskriver i våra uppdrag rekommendationer  
 för begränsning av farliga ämnen enligt 
 100GRUPPEN:s kriterier. U

• 3.9.2 Före utgången av 2021 är alla produkter vi   
 upphandlar miljömärkta och/eller ekologiska. T

GLOBALA MÅL
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. 

TENGBOMS MÅL
I alla våra stadsutvecklingsprojekt ska vi verka för 
inkluderande och innovativ stadsplanering för att göra 
städer säkra, hållbara och resilienta inför framtiden. 

I våra byggprojekt tar vi hänsyn till hur projektet 
kompletterar och bidrar till stadsområdens 
hållbarhetsprestanda.

TENGBOMS DELMÅL

• 11.1.1. Varje år väljer vi minst ett uppdrag där vi kan 
 utveckla och skapa särskilt ekonomiskt tillgängliga 
 och hållbara bostäder. U• 11.1.2. Vi är aktivt engagerade i debatten kring 
 byggnormen med relevanta aktörer som till exempel 
 myndigheter, kommuner, branschorganisationer, 
 beställare. T

• 11.3.2. Före utgången av 2023 har vi utvecklat ett eget 
 interaktivt dialogverktyg som vi använder i egna 
 projekt och erbjuder på marknaden (före 2024). U

• 11.3.2. Före utgången av 2024 är normkreativitet en 
 integrerad del av vår metodik. U

• 11.4.1. Vi skyddar vår kultur och vårt naturarv genom 
 att stödja Världsarvskonventionen. I uppdrag jobbar 
 vi med att bevara och förstärka platsens historiska 
 värden och naturvärden. T, U 

• 11.6.1. Före utgången av 2022 genomgår våra 
 stadsutvecklings- och A-uppdrag en mobilitets- 
 analys som utreder och verkar för miljövänliga 
 transportlösningar. U

• F11.6.2 Före utgången av 2021 verkar vi i alla våra 
 uppdrag för lösningar som möjliggör återbruk och   
 återvinning av avfall. Senast 2025 följer vi upp 
 resultaten i våra uppdrag. U

GLOBALA MÅL
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation. 

TENGBOMS MÅL
Vi är aktivt engagerade i forsknings- och utvecklings-
uppdrag som främjar innovation och hållbara lösningar 
för en inkluderande och tillgänglig infrastruktur för alla.

TENGBOMS DELMÅL

• 9.1.1. Med hjälp av Sustainable by Tengbom kan vi i 
 varje uppdrag ha stort fokus på att leverera projekt 
 av hög kvalitet, både funktions- och gestaltnings- 
 mässigt och med val av hållbara, godkända material 
 och produkter. Vi har människan i fokus och säker-  
 ställer att vi alltid engagerar våra specialister. U

• 9.1.2. Vi utvecklar ständigt vår kompetens 
 och erbjuder de bästa lösningarna för samhället, 
 miljön och ekonomin. Det sker genom utveckling av 
 specialkompetenser, rekryteringar, föreläsningar och 
 i största mån via våra projekt. M

GLOBALA MÅL
Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.

TENGBOMS MÅL
Vi arbetar aktivt med att minska användning av 
råresurser, öka återbruk och bidra till ett cirkulärt 
samhälle. I branschen driver vi och tillämpar cirkulära 
affärsmodeller. 

TENGBOMS DELMÅL

• 12.5.1. Före utgången av 2021 verkar vi i alla våra 
 uppdrag för lösningar som minskar avfall och 
 möjliggör återbruk och återvinning av det. U• 12.5.2. Före utgången av 2020 har alla våra kontor 
 infört avfallssortering och arbetar aktivt med att 
 minska mängden av avfall, underlätta återvinning 
 och återbruk av produkter. Vid flytt väljer vi i första 
 hand återbruk. T, M

• 12.6.1. Genom aktivt hållbarhetsarbete i våra
 uppdrag och med hjälp av Sustainable by Tengbom 
 verkar vi för, och synliggör mätbara hållbara 
 lösningar i våra uppdrag. U 

GLOBALA MÅL
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

TENGBOMS MÅL
Vi arbetar aktivt med att minska vår klimatpåverkan, 
både som företag och branschaktör. I alla våra upp drag 
ska vi med hjälp av design och produktval arbeta för att 
minska klimatpåverkan och öka takten i omställningen 
till en klimatneutral, resilient och klimatanpassad 
framtid. Utöver minskning av klimatpåverkan är vi  
aktivt engagerade i utvecklingen av klimat-
anpassningslösningar för miljöer som vi skapar.

TENGBOMS DELMÅL• 13.2.1. Vi är aktiva förespråkare för klimatåtgärder i 
 stadsplanering, fastighetsutveckling och genom- 
 förande.T, M• 13.2.2. Klimatanpassning är en obligatorisk del i alla 
 våra lämpliga uppdrag. Vi värnar om, och med hjälp 
 av hållbara och regenerativa designprinciper 
 arbetar vi med ekosystemtjänster i alla våra 
 byggnads- och stadsutvecklingsprocesser. U

• 13.2.3 Före utgången av 2022 gör vi livscykelanalyser 
 i alla våra lämpliga uppdrag för att styra våra val och 
 minska klimatpåverkan från våra uppdrag. U

• 13.3.3 Före utgången av 2021 (2022) erbjuder vi   
 intern (och extern) utbildning för att bli ”Sustainable 
 by Tengbom trained architect”. Gärna före 2022 har 
 vi minst 30 utbildade arkitekter. M, U• 13.3.4 Vi är en aktiv samarbetspartner med akademi, 
 näringsliv och offentlig sektor för att främja och ta 
 fram nya lösningar som minskar klimatpåverkan. T• 13.3.5 Vi integrerar klimatfrågor i vår kommunikations- 
 strategi och kommunikationsplan. T
  

Prioriteringar fram till 2025
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Bergianska trädgården 
Vid Brunnsvikens strand i Stockholm ligger natursköna 

Bergianska trädgården. Här finns växter från hela 

världen: frukt och bärträdgårdar och växtsystematiska 

kvarter, som visar växternas släktskap. Här räcker det 

inte att vara skicklig på gestaltning och ha ett stort 

kulturhistoriskt kunnande. Det är också viktigt att 

balansera den historiska miljön med nutidens krav. 

Bland annat har vi utfört antikvarisk kontroll och 

rådgivning vid restaurering och underhåll av Bergianska 

trädgårdens alla träbyggnader. Dessutom har ett 

vårdprogram för mark och byggnader upprättats. 

Trädgården ska vara en plats för alla. 

Foto: Felix Gerlach
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SÄKRAD

ARKITEKTUR

VÄRDE-
SKAPANDE

ARKITEKTUR
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FRÄMJANDE
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VÄLMÅENDELCA

EVIDENS-
BASERAD

DESIGN

TRÄ-
BYGGNATION

JÄMTJÄMLIKT

TILLGÄNG-
LIGHET

Allt hänger ihop, hållbarhet är en förutsättning för 

vår arkitektur och kommer att vara allt viktigare i våra 

leveranser. Att jobba med hållbarhet genomsyrar vår 

verksamhet, oavsett om man arbetar i projekt eller 

i affärsstöd. Men det är viktigt att komma ihåg att 

hållbarhet är ett komplext och brett område som  

kräver både grundkompetens och specialist

kompetens. I våra uppdrag är vi medvetna om att 

vi inte behöver ha spetskompetensen och vara bäst 

på allt själva. Vi har de processer, verktyg och de 

samarbeten som krävs för att säkerställa att vi kan 

leverera hållbar arkitektur. 

HUR GÖR VI FÖR ATT LYCKAS?

För att kunna förflytta oss behöver vi jobba med 

helheten. Därför har vi definierat fyra områden som 

vi jobbar med både långsiktigt strategiskt arbete, våra 

årliga affärsplaner, och dagligen som till exempel när vi 

fattar interna beslut och externt när vi jobbar i uppdrag. 

Vägen till en hållbar framtid
TENGBOMS MISSION

Med arkitektur förflyttar vi gränser, 
uppfattningar och positioner för att göra 
världen till en bättre plats.

Vår mission sammanfattar vår drivkraft att 
utveckla, att utvecklas och att göra gott. 
Den sätter ord på varför många av oss har 
valt att jobba med just arkitektur – och just 
på Tengbom.

För att göra hållbarhet till en integrerad del av våra 

strategiska och dagliga val, både inom företaget och 

i uppdrag, finns en tydlig struktur och organisation 

som stöttar verksamheten inom olika områden. För 

medarbetarfrågor har vi ett dedikerat team med HR

specialister (se separat avsnitt om Social hållbarhet, s 41).

• Vi levererar hållbar arkitektur.
• Vi ska vara en drivande aktör 

inom hållbar arkitektur.
• Vi utvecklar specialkompetens.
• Vi är ett hållbart företag.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 27



och utbyts erfarenheter i föreläsningar och i  

en gemensam Teamsgrupp.

TENGBOM TIMBER 

Intresset för trä i branschen ökar och sedan fyra år 

tillbaka finns Tengbom Timber – ett internt nätverk  

med särskilt fokus på trä. Syftet med nätverket är 

att dela, sprida och öka kunskapen om trä inom 

Tengbom. Vi arrangerar interna föreläsningar som lyfter 

genomförda och pågående projekt, samt föreläsningar  

av branschens specialister kring specifika fråge

ställningar som rör trä. Vi fördjupar oss i produkter 

som finns på marknaden och vi närvarar i olika forum 

kring trä för att hålla oss uppdaterade. Intresset inom 

Tengbom är stort, dialogen är aktiv och medarbetare 

från alla kontor engagerar sig alltmer i nätverket.

DIGITALA KOMPETENSNÄTVERK

På Tengbom har vi sedan flera år byggt och utvecklat  

en organisation som består av Kontorsansvariga 

Digitala Metoder (KDMnätverk), i linje med 

branschens fokus på informationsmodellering, för att 

effektivisera våra leveranser. Men vi inser att branschen 

är i behov av en större förändring. Den eviga jakten 

på effektivitet och kostnader vi befinner oss i räcker 

inte längre. Vi tror att framtidens affär finns mellan 

information, teknik och kompetens. Därför är 

Tengboms satsning på digitala kompetensnätverk också 

en långsiktig satsning för att utveckla mer värdefulla 

och meningsfulla affärer. KDMnätverket samarbetar 

med hållbarhetsspecialister för att utveckla våra BIM

mallar och rutiner som underlättar hållbarhetsanalyser 

och beslutsfattande i uppdrag.

Hållbarhetsorganisation
Övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet har vår 

hållbarhetschef som samordnar arbetet och driver 

utvecklings och förändringsprocesser.  

HÅLLBARHETSKÄRNGRUPP 

Tengboms hållbarhetskärngrupp består av hållbarhets

ansvariga i våra fem regioner (Stockholm, Mitt & Syd, 

Väst, Norr och Finland) som lokalt implementerar vår 

hållbarhetsstrategi, driver det lokala hållbarhetsarbetet 

och tillsammans med hållbarhetschefen sätter och 

arbetar med strategi och mål för kommande år. 

Hållbarhetsansvariga möts regelbundet under året.

LOKALA HÅLLBARHETSGRUPPER

I varje region finns en grupp medarbetare med håll

barhets kompetens och intresse att utveckla och driva 

lokal hållbarhetsprofil i linje med vår övergripande 

hållbarhetsstrategi. De stöttar sina kollegor i frågor som 

rör hållbarhet i uppdrag, fångar viktiga frågeställningar 

och utvecklingsbehov, avvikelser från vårt miljö lednings

system och tar fram förbättringsförslag. 

HÅLLBARHETSSPECIALISTER  

På Tengbom finns ett flertal hållbarhetsspecialister med 

specialkompetens inom olika områden. De arbetar i 

uppdrag med exempelvis miljösamordning, WELL

samordning, dagsljusberäkningar, sol och vindstudier, 

energianalyser, LCA, dialogprocesser, kalkyl, sociala 

konsekvensbeskrivningar, jämlikhetsfrågor och normkritik.

HÅLLBARHETSNÄTVERK 

Vårt hållbarhetsnätverk är ett intresseforum för alla som 

är intresserade av hållbarhet. Här sprids det kunskap 

Sustainable by Tengbom 
höjer värden i projekt

Tänk dig att du har ett projekt i startgroparna. Hållbarhet 
och återbruk är en självklarhet i uppdraget och intentionen 
är att skapa en långsiktigt hållbar lösning för klimatet, miljön, 
människan och samhället. Såklart har du också en budget 
att förhålla dig till, liksom flera intressenter – alla med sina 
förväntningar, krav och förutsättningar. Ambitionerna i 
projektet är höga. Du är överöst med hållbarhetstrender men 
har svårt att välja den mest relevanta för ditt projekt. Kanske är 
du orolig för att något hållbarhetsperspektiv ska tappas bort, 
det finns ju så många. Var börjar du?

Sustainable by Tengbom möter alla hållbarhetsperspektiv
Utifrån Tengboms roll som arkitekter och samhällsutvecklare 
ville vi hitta ett konkret men kreativt sätt att stötta dig som 
kund i ovan scenario, och lyfta alla hållbarhetsperspektiv 
som skapar ett långsiktigt värde för fastigheten, dig som 
kund och samhället. Vi tog fram Sustainable by Tengbom. 
Ett samarbetsverktyg kring hållbarhetsfrågor i alla typer 
av arkitekturprojekt. Verktyget utgår från bland annat 
globala målen, Sveriges miljömål, miljöcertifieringssystem, 
samhällskrav och politiska beslut.

– Kraven på fastighetsägare kommer öka utifrån klimat-
målen och de nya regelverken, säger Ivana Kildsgaard, 
hållbarhetschef på Tengbom. De kommer att behöva jobba 
mycket mer proaktivt med resurs- och klimatfrågan i både 
nyproduktion och förvaltning. Samtidigt kan de inte tappa 
fokus från andra hållbarhetsperspektiv – miljömässiga, sociala 
och ekonomiska. En fastighet ska kunna öka i värden över lång 
tid. Sustainable by Tengbom fångar just det – värdet utifrån 
miljö, användare och ekonomi.

Hur går det till då?
I en gemensam workshop samlar vi projektets aktörer där vi 
med hjälp av Sustainable by Tengbom skapar engagemang, 
samsyn och ägarskap kring projektets hållbarhetsmål. Vi 
utreder och identifierar systematiskt de viktigaste aspekterna 
att satsa på – för att höja värdet i projektet. Allt det som bidrar 
till en mer attraktiv fastighet, stadsutveckling eller inredning.
Projektets förutsättningar kartläggs. Vad säger kommunen, 
hyresgästen, du som kund, lagen? Vad kan vi påverka? 
Utifrån förutsättningarna sätts tydliga mål, som sedan följs av 
prioriteringar. Det spelar ju faktiskt ingen roll hur många bra 

idéer du har om du inte vet hur du ska prioritera. Sist reder vi ut 
eventuella synergier och konflikter.

– Att arbeta tillsammans med våra kunder på det här sättet 
ger samsyn och tydlighet. Och det är roligt! Vi fokuserar både 
på funktion, kvalitet i gestaltningen och hållbara lösningar. Det 
här hjälper också kunden att inte tappa bort ambitionerna som 
fanns i början av projektet – de som höjer värdet, säger Ivana 
som redan nu har flera lyckade workshoppar bakom sig.

Bara de mest energieffektiva fastigheterna kan klassas som hållbara 
investeringar enligt EU:s nya taxonomi. Men alla större företag ska 
enligt lag redovisa sin klimatpåverkan redan idag. Hur får du som 
fastighetsägare grepp om alla hållbarhetsaspekter i ett projekt 
och hur höjer du samtidigt projektets långsiktiga värde – utan att 
äventyra klimat eller miljö? Vi svarar: Sustainable by Tengbom.
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LEVERERA
HÅLLBAR 

ARKITEKTUR

Med arkitektur gör vi världen till en bättre plats. Det 

innebär att vi alltid är på väg – mot djupare kunskap, 

bredare perspektiv och större påverkan. Att vi alltid 

strävar mot arkitektur som håller högre kvalitet idag än 

igår. Och att vi inom varje uppdrag hittar möjligheter 

att förflytta, inte bara våra kunder och oss själva, utan 

samhället i stort.

För att skapa bra arkitektur krävs förmågan att jobba 

med komplexa frågor samtidigt som vi utmanar vår 

kreativitet och gestaltningsförmåga. Varje projekt är unikt 

och kräver erfarenhet, kompetens och samarbete med 

andra discipliner för att det ska bli bra. Men det som 

sysselsätter oss varje dag har trots allt störst påverkan 

på klimat, miljö och samhälle. Liksom värdet vi skapar 

för både kund och samhälle. Att jobba med hållbarhet, 

på riktigt, kräver såväl kompetens som engagemang och 

tid. Varje uppdrag har unika förutsättningar, utmaningar 

och möjligheter. Vi måste anta varje uppdrag både 

arkitektoniskt och utifrån hållbarhet. 

För oss har hållbarhet, med sina tre perspektiv: miljö, 

socialt och ekonomiskt även ett fjärde; god arkitektur. 

Genom att arbeta med alla dessa perspektiv, skapar vi 

goda förutsättningar för att våra projekt blir hållbara 

över tid.

SUSTAINABLE BY TENGBOM

Sustainable by Tengbom är ett omfattande verktyg 

för samarbete kring hållbarhetsfrågor i alla typer av 

arkitekturprojekt – från stadsutveckling och byggnader 

till landskap och inredning. Verktyget består av tre delar: 

huvudverktyget ”The Wheel”, verktygslådan ”The 

Toolbox” och själva processen, ”The Process”.  

Med hjälp av The Wheel kan vi driva ett aktivt 

hållbarhets arbete genom hela projekt och synliggöra och 

verka för mätbara hållbara lösningar. Vi kan fokusera på 

funktions och gestaltningsmässig kvalitet och samtidigt 

välja de mest hållbara lösningarna för varje uppdrag.

Som arkitekt är nyckeln att lyfta hållbarhetsfrågor så 

tidigt som möjligt i uppdrag. Tillsammans med kunden 

och andra intressenter undersöker vi förutsättningar och 

tar fram projektspecifika hållbarhetsmål. Sustainable by 

Tengbom säkerställer att hållbarhetslösningarna blir en 

integrerad och naturlig del av arkitekturen, vilket gör 

det svårare att ”förhandla bort dem”.

THE WHEEL

The Wheel är ett huvudverktyg inom hållbarhet.  

Det hjälper oss att i tidiga skeden fånga upp hållbarhets

kraven i uppdrag. Det ger oss också förutsättningar 

att på ett enkelt sätt kunna identifiera projektspecifika 

hållbarhetsmål – ekologiska, sociala och ekonomiska. 

För att verktyget ska kunna vara användbart för olika 

typer av uppdrag har vi anpassat det till olika format: 

The Lab, The Map och hållbarhetschecklistorna. Sedan 

tidigare har vi haft The Lab – en konceptworkshop i 

digitalt format, som samlar projektets aktörer för att 

med hjälp av The Wheel skapa engagemang, samsyn  

och ägarskap kring projektets hållbarhetsmål. Detta 

har visat sig väldigt uppskattadt av både beställare och 

våra medarbetare. I början av 2022 paketerade vi en 

analog version av The Lab för att verktyget skulle kunna 

användas vid workshoppar som inte är online. 

En spännande approach, som 
resulterade i många bra idéer. 
Att sätta hållbarhetsmål tidigt är  
en mycket bra grund att bygga på.

DELTAGARE PÅ THE LAB WORKSHOP 

“
”
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KOPPLING TILL DE GLOBALA MÅLEN 

Tengboms hållbarhetsmål bygger på de globala 

målen vilka också är integrerade i grundverktyget The 

Wheel. Genom att använda Sustainable by Tengbom 

kan vi få resultat som hjälper oss, våra kunder och 

samarbetspartner att möta de globala målen.

VÅRA GRUNDKRAV

För att våra projekt ska kunna kallas hållbara bör de 

hantera tre grundläggande aspekter:

Klimat

• Projektet är anpassat för dagens och framtidens klimat.

• Projektet har så låg klimatpåverkan som möjligt 

 under hela sin livslängd.

Hälsa och välmående

• Projektet skapar förutsättningar för god hälsa och 

 välmående. 

• Projektet har arbetat med det normkritiska och 

 inkluderande perspektivet. 

Funktion

• Projektet ska tåla förändringar och vara 

 anpassningsbart för framtida behov.

Utöver detta kan varje projekt ha ytterligare 

projektspecifika hållbarhetsmål och krav. Till exempel 

kan det hjälpa projektet i ambitionen att klassas för 

gröna lån.

SKARPARE HÅLLBARHETSAMBITIONER I 

PROJEKT

Vårt hållbarhetsverktyg kan användas för att kartlägga 

kraven i olika miljöcertifieringssystem, men också 

för att hjälpa våra kunder att komma fram till vilket 

certifieringssystem som passar bäst för deras projekt. 

EU:s nya taxonomi skapar incitament för företag att 

höja sina hållbarhetsambitioner. Ett tydligt tecken 

på det ökande intresset för certifieringar. På grund 

av kriget i Ukraina, och ökade materialpriser och 

byggkostnader har vi däremot under 2022 inte sett 

en ökning i certifieringskrav i praktiken. Under 2022 

arbetade vi i över 50 projekt som ska certifieras eller 

uppfyller kraven för ett certifieringssystem. Majoriteten 

av projekten har kraven Miljöbyggnad Silver men vi har 

även projekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad 

Guld, Svanen och de internationella systemen LEED, 

BREEAM och WELL. 

Undersökningar som vi har gjort visar att miljö

certifiering i projekt ofta bidrar till att projekten även 

arbetar med andra hållbarhetsaspekter, något som stödjer 

användningen av Tengbom Wheel. Nya lagkrav för 

klimatdeklarationer har skapat intresse hos våra beställare 

för livscykelanalyser, dock handlar det oftast enbart 

om att uppfylla lagkraven. Hos beställare ser vi ett ökat 

intresse och krav på återbruk och minskad rivning.

Under senare år ser vi också ett ökat intresse för 

välmående och hälsa och certifieringssystemet WELL. 

Intresset finns främst hos större fastighetsägare som 

äger kontorsfastigheter. Men även hos entreprenörer 

och alltmer hos företag som vill jobba strategiskt med 

att förbättra sina medarbetarnas välmående och hälsa. 

GOD GESTALTNING – NYCKELN TILL ATT SKAPA 

HÅLLBAR ARKITEKTUR 

Vi sätter tonen för vad arkitektur är och kan vara.  

Det gör vi genom att var och en av oss på Tengbom  

tar ansvar för att skapa arkitektur som gör världen till 

en bättre plats – på riktigt. Vår arkitektur ska inte ”bara” 

vara vacker, hållbar och berika människors liv. Den 

ska också fungera, möta helheten och vara samskapad. 

Ju fler relevanta och kvalitetsdrivna perspektiv vi 

inkluderar, desto bättre arkitektur kan vi skapa.

Sedan två år tillbaka använder vi oss av vår Gestalt

nings process i våra uppdrag. Det är en iterativ process 

som bygger på Tengboms metodik. Syftet är att hjälpa 

oss att nå hög arkitektonisk kvalitet och att inkludera 

våra medarbetare, kunder och användare i varje projekt. 

Med arkitektonisk kvalitet menar vi långsiktigt hållbara 

lösningar som inte bara möter kundens, brukarens 

och samhällets behov utan som också bidrar till dess 

utveckling. Genom allt från funktionella, kontextuella, 

ekonomiska, tekniska och konstruktionsmässiga värden 

till sociala, miljömässiga, estetiska och kulturella. 

Sustainable by Tengbom är en integrerad del av 

Gestaltningsprocessen. På så sätt säkerställer vi att 

hållbarhet alltid är en integrerad del av vår arkitektur. 

DET DIGITALA – EN MÖJLIGGÖRARE

Världen digitaliseras i en allt snabbare fart, och vi går i 

takt med den. De digitala kunskaperna och verktygen 

vi investerar i gör det lättare att skapa högre kvalitet 

och fler mervärden för oss själva och våra kunder. 

Vi använder digitala metoder som gör det möjligt 

för oss att utveckla än mer värdefull arkitektur och 

innovativa lösningar. Till exempel genom mer komplexa 

och detaljerade analyser och mer evidens. Samt 

bättre kommunikation mellan projektpart och bättre 

samarbete mellan konsulter från tidiga skeden och hela 

vägen fram till leverans och underhåll. Mer omfattande, 

hållbara och långsiktiga lösningar. Och inte minst, 

genom att frigöra utrymme för kreativitet.

Klimatomställningen bidrar till en förändring av våra 

traditionella roller. Våra uppdrag kommer att bli större 

och längre över tid då vi tar en mer samordnande 

roll som styr, samordnar och utvecklar den digitala 

leveransen genom alla skeden. Genom ett djupare 

engagemang skapar vi också långsiktiga värden för 

samhället, våra kunder, deras kunder och användare – 

värden som vi kanske inte ens känner till idag. 

MÅL 2023 

År  2023 ska vi fortsätta tillämpa Sustainable by 

Tengbom brett i projekt, utbilda fler ”superusers”, 

färdigställa The Wheel för inredningsuppdrag 

och utvärdera behovet för vidare anpassning för 

landskapsprojekt (delmål 9.1.1).  Verktygslådan ska 

fyllas på med ytterligare verktyg, kopplade till alla 

kategorier och aspekter i The Wheel. Bland annat 

kommer vi tydligare koppla JämtJämlikt till The 

Wheel och våra grundkrav (delmål 11.3.2) och öka 

användningen av våra digitala hållbarhetsverktyg 

samtidigt som vi utvecklar och tillämpar nya i uppdrag 

(delmål 12.6.1). Arbetsprocessen ska under projektets 

gång utvecklas och konkretiseras. Vi kommer att 

fortsätta verka för att ha nya bostadsprojekt som 

är hållbara och särskilt ekonomiskt tillgängliga 

(delmål 11.1.1), men vi ska också utöka antalet 

renoveringsprojekt med fokus på både anpassning 

till nya behov (delmål 12.5.1.) och skydd av vårt 

kulturarv (delmål 11.4.1). Sist men inte minst kommer 

vi att öka fokus på regenerativa designprinciper 

och ekosystemtjänster i våra stadsbyggnads och 

landskapsprojekt (delmål 13.2.2.)

Med vår påverkanskraft har vi bara 
ett alternativ: det hållbara. Därför 
lovar vi att skapa arkitektur som 
verkar återhämtande för klimatet, 
samhället och människan. Våra 
lösningar är långsiktigt hållbara, 
resilienta och hjälper våra kunder 
och samhället att ställa om till en 
klimatneutral framtid. 
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En integrerad designprocess
är första steget mot 
nettonollutsläpp"

Vad ser du för potential med en integrerad designprocess för 
att arbeta med hållbarhetsfrågor i projekt? 
Jag anser att en integrerad designprocess är det första steget 
mot att uppnå målet om nettonollutsläpp senast 2045. Det 
är viktigt att redan från början veta hur byggnaden presterar 
i förhållande till alla olika parametrar. Om man till exempel 
bedömer dagsljusnivån i inledningen av ett projekt och endast 
fokuserar på att förbättra det naturliga ljuset i byggnaden, 
men inte tar hänsyn till effekterna av solvärmevinster, 
termisk komfort, energianvändning för uppvärmning och 
kylning eller glasmaterialets  inbyggda klimatpåverkan från 
materialproduktionen , skulle man få större fönster, högre 
solvärmevinster och större energibehov för kylning. 

Ett integrerat tillvägagångssätt gör det möjligt att hitta rätt 
balans mellan flera faktorer och minimera användningen av 
primärenergi för tillverkning av byggprodukter samt driftenergi 
för uppvärmning, kylning och elektricitet och att verkligen 
förstå byggnadens prestanda under hela dess livscykel. 
Det gör det möjligt att prioritera de viktigaste behoven och 
krav samt identifiera de delar av byggnaden som har högst 
klimatpåverkan. 

Vilka är de största hindren för att det här ska bli standard-
processen? Vad är utmaningarna? 
Jag ser två huvudsakliga hinder för att införa en integrerad 
designprocess.  

Även om ett integrerat tillvägagångssätt kan göra de senare 
faserna effektivare och minska byggnadens totala kostnad och 
miljöpåverkan så krävs större investeringar, i tid och pengar, i 
de tidiga faserna.

Den andra utmaningen är att många arkitekter idag är 
vana vid att göra saker på ett visst sätt och använda redan 
beprövade metoder och verktyg. Gamla vanor är svåra att 
bryta. Det kan därför kännas svårt att övergå till en datadriven 
eller evidensbaserad metod för design. Men tack vare den 
snabba teknikutvecklingen har vi nu många digitala verktyg 
som förenklar data och presenterar den både interaktivt 

och på ett grafiskt lättillgängligt sätt. Det gör det lättare att 
bearbeta och filtrera för att fatta bättre beslut. 

Hur tror du att vi kommer att arbeta med hållbarhet i 
uppdrag om fem år? 
Arkitektens roll förändras. Om fem år tror jag att system-
tänkande och en integrerad designprocess kommer att 
vara standard. Jag tror att arkitekturens huvudfokus under 
de kommande fem åren kommer att vara att arbeta med 
strategier som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande, att 
återanvända och utforma anpassningsbara fastigheter och 
miljöer samt minska byggnaders miljöpåverkan genom att 
välja rätt material. Vi kommer också att se högre efterfrågan 
på både återbrukade och lokala material samt färdigheter. 

ZAHABIA GANDHI, HÅLLBARHETSSPECIALIST  

OCH ARKITEKT, HELSINGBORG

Om Sverige ska nå klimatmålet nettonollutsläpp av växthusgaser 
till 2045 så måste byggsektorn vara drivande. I vår roll som 
arkitekter kan vi påverka utfallet och hjälpa våra uppdragsgivare 
att nå sina klimatmål. Våra specialister kan, med hjälp av digitala 
verktyg och en integrerad designprocess, ge evidensbaserade 
underlag till såväl arkitekter, kunder och övriga konsulter.

Vad behövs för att vi ska fortsätta leverera bra arkitektur som 
samtidigt är hållbar och cirkulär?  
Våra verktyg är inte statiska, det sker kontinuerligt en 
förflyttning som gör det möjligt att ha större kontroll på 
effekterna av det vi ritar. Detta gäller särskilt delar som är 
mätbara och kopplat till exempelvis väderfenomen (sol, 
vind, värme) eller verktyg för inventering och kartläggning av 
befintlig miljö. Här behöver vi vara proaktiva och öppna för att 
arbeta med nya verktyg. 

Jag tycker det är intressant att tänka på hur liten del 
byggkostnaden utgör om vi tänker på en byggnads livslängd, 
ännu mer om vi tänker på hela verksamhetens kostnad. Om 
vi exempelvis tänker på vad en skola kostar varje år i drift, 
underhåll och löner till personal och tänker att livslängden ska 
vara 100 år så utgör byggkostnaden till slut en marginell del. 
Förhoppningsvis kan detta fokus leda till en ökad långsiktighet 
och satsning på kvalitet i hela byggsektorn. 

Och hur ser du arkitektens roll förändras i den cirkulära 
ekonomin?
Vissa fält har utvecklats snabbare än vad vi kanske hade trott, 
och det dyker upp olika typer av tjänster som tillgängliggör 
komplicerade beräkningar och möjligheter att ta fram 
nya typer av ritningar och analyser. Det kan påverka hur vi 
producerar handlingar internt men också tillgängliggöra 
verktyg på ett sätt som gör att vår roll blir lika mycket 
rådgivande som den blir producerande.

ERIK WINGQUIST, KREATIV LEDARE TENGBOM

Klimatomställningen ställer allt högre krav och som en  
nyckeldel av omställningen kommer vi att byta ut linjära 
affärsmodeller och lösningar till cirkulära. Arkitektens roll  
kommer att bli mer omfattande och viktigare. 

Våra uppdrag kommer i större 
utsträckning att handla om 
att förvalta och utveckla" 

Hur kommer klimatomställningen påverka kvaliteten i 
grundleveransen i arkitekturen?
Det första jag tänker på är ett diagram från den brittiska 
utredningen, The Farrel Review, som beskriver arkitektrollens 
förändring genom en serie tårtdiagram. I mitten av 1700-talet, 
när arkitekter som Ledoux och Boullée verkade, var 
arkitektrollen väldigt bred och det fanns relativt få personer 
som utövade vårt yrke. Som arkitekt ansvarade du då för 
helhetsvisionen och var såväl samhällsplanerare som ingenjör, 
landskapsarkitekt och konstnär. Idag är det långt mycket fler 
roller inblandade i byggd miljö men det finns också många fler 
olika typer av specialiseringar och kompetenser. Att gestalta 
byggnader är numera en mindre tårtbit vid sidan av andra 
kompetenser och ansvarsområden. Om vi föreställer oss att 
den här utvecklingen fortsätter kommer vi att ha ännu fler 
specialiserade roller som ansvarar för ännu smalare tårtbitar,  
som exempelvis kan handla om frågor kopplade till återbruk 
och cirkulär ekonomi.

Vad får det här för effekter? 
När det gäller kvaliteten på det vi bygger finns det ju många 
exempel på fantastisk byggd miljö, skapad helt utan digitala 
verktyg och stora team av specialiserade konsulter. Det finns 
en viss risk att helhetsansvaret för det byggda är svårare att 
överblicka, ju fler olika beslutskedjor som vi skapar. Jag tror 
att det finns en stor potential om vi som arkitektföretag kan 
komma in och påverka i tidiga skeden. Om vi utvecklar nya 
arbetsmodeller som utgår från ett mer cirkulärt och långsiktigt 
förhållningssätt så kan vi bevaka helheten.

När vi bedömer arkitektonisk kvalitet är hållbarhetsfrågor 
en aspekt. Men den är mer komplex än att bara handla om 
energiprestanda. Det är inte helt enkelt att utveckla en matris för 
att mäta kvalitet eftersom det innefattar olika prioriteringar och 
parallella spår som ibland står i konflikt med varandra. Sociala 
hållbarhetsfrågor behöver hanteras med andra typer av verktyg 
och processer. Sen finns det etiska frågor som vår bransch 
behöver hantera som kan kopplas till cirkulära ekonomiska 
modeller. Om vi aktivt arbetar med att undvika rivning kan det 
ibland leda till nya typer av byggnadsuttryck där gränsen mellan 
nya och gamla tillägg inte alltid blir läsbara. 

" "
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VARA 
AKTIVA PÅ 

MARKNADEN
INOM HÅLLBAR

ARKTIEKTUR

VARA EN 
DRIVANDE AKTÖR

INOM HÅLLBAR
ARKITEKTUR

H22 CITY EXPO I HELSINGBORG 

2022 var Tengbom partner till Helsingborgs stads och 

utvecklingsmässa, H22 City Expo, som pågick mellan  

30 maj och 3 juli. Det här var ett viktigt tillfälle för oss 

att i samarbete med andra drivande samhällsaktörer 

arbeta med innovativa lösningar för framtida hållbara 

städer. Resultatet blev bland annat kunskapspaviljongen 

Havoteket och jämlikhetsprojektet People’s Walk. 

FORSKNING OCH UTVECKLING

För frågeställningar och nya samhällsutmaningar där 

kompetens och arbetsmetoder saknas engagerar vi 

oss i forsknings och utvecklingsprojekt. Tillsammans 

med andra aktörer tar vi fram nya lösningar som 

gynnar både bransch och samhälle. Främst fokuserar 

vi på tillämpad forskning där vi i samarbete med 

akademi och näringsliv utvecklar lösningar med hög 

marknadstillämpningspotential. Det flyttar fram våra 

positioner, ökar kompetensen och bygger en nära 

kontakt med kunder som vill vara ledande i branschen.

I början av 2022 lanserades JämtJämlikt – en oberoende 

certifiering av stadsutvecklingsprocesser med fokus 

på offentliga platser och byggnader ur ett jämlikhets 

och inkluderingsperspektiv. Projektet finansierades 

av Vinnova och genomfördes i samarbete med RISE, 

Helsingborgs stad och Raoul Wallenberg Institute. 

Arbetet har gått in i nästa fas där pilotprojekten börjar 

genomföras och systemet görs tillgängligt för andra i 

branschen. JämtJämlikt användes under 2022 bland 

annat i Oceanhamnen i Helsingborg för promenadstråket 

People’s Walk i samband med Helsingborgs stadsmässa 

H22 City Expo. 

För att bidra till omställningen till en klimatneutral och 

hållbar framtid behövs vårt engagemang i branschen. 

Omställningen kräver produktinnovation men också 

innovativa processer och metoder, där vår roll som 

arkitekter får en ny betydelse och status. Därför är vi 

aktiva i många olika lokala forum, som alla arbetar med 

klimatomställningen, liksom i branschorganisationer. 

Vi deltar som föreläsare och debattörer på konferenser, 

mässor och andra event. Vi närvarar och syns i medier, 

debatter i branschtidningar och på bloggar. Under 

2022 har vi arrangerat egna event och deltagit på större 

evenemang. Digitala event bidrar till en större och 

bredare räckvidd. 

 

TENGBOMTALKS OCH EVENT 

Tengboms egna kunskaps och föreläsningsevent 

TengbomTalks genomförs på alla våra kontor och 

drar till sig besökare från vår egen bransch men även 

andra närliggande branscher. Majoriteten av våra 

TengbomTalks lyfter ämnen som är kopplade till 

hållbarhet. Under 2022 har vi genomfört sju Tengbom 

Talks i Stockholm, Borås, Förslöv, Jönköping och 

Karlstad. Vi har också anordnat en nätverksträff för 

Architects Declare på vårt Stockholmskontor. Eventet 

anordnades i hybridform, på plats hos tre arkitektkontor 

i Stockholm (Tengbom), Malmö (Kjellander & Sjöberg) 

och Göteborg (White) samt digitalt. Eventet lockade till 

sig drygt 200 deltagare.

Vi har även genomfört rundabordssamtal och varit 

aktiva i Almedalen med deltagande på seminarier med 

fokus på olika hållbarhetsfrågor. 

Under flera år samarbetade Tengbom med byggkoncernen 

OBOS och förvaringsexperterna Bruynzeel Storage 

Systems i ett innovationsprojekt med syfte att ta fram 

en flyttbar vägg med integrerad förvaringsyta, säng, 

arbetshörna och ellösning. Resultatet blev Movable 

Wall System som varken kräver skenor i golv eller tak. 

Produkten lanserades på marknaden under 2022. 

Vi har varit också projektdeltagare i följande projekt:

• Skapade sociala värden i skolbyggnader 

 (Vinnovafinansierad projekt).

• Hållbar interiör, Steg 2, avslutat under året 

 (Vinnovafinansierat projekt).

• INDAIRPOLLNET (INDoor AIR POLLution 

 NETwork – EUfinansierat COSTprojekt.

• Digital Twin Cities, där vi utforskar parametrisk och 

 generativ designteknik i samband med utvecklingen 

 av Digital Twins. 

• Systematiskt informationsutbyte för cirkulära 

 affärsmodeller (Smart Built Environment).

Digitala tvillingar kommer bli viktiga i framtidens 

stadsplaneringsprocess och arbete. Ett nyckelverktyg 

för att möjliggöra den hållbara staden, miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt.

 

SAMVERKAN MED BRANSCHEN 

Vi medverkar på olika plattformar och i samarbeten 

med branschens ledande aktörer med syfte att utveckla 

nya processer, metoder och verktyg, och för att driva 

fram en långsiktigt hållbar utveckling av branschen.  

Det bidrar i sin tur till att vi stärker vår kompetens.
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85 procent återbrukad 
inredning när internethubben 
Goto10 Linköping öppnar

Stockholm 2017. Malmö 2020. Och nu Linköping. Mer bestämt 
Linköping Science Park – ett växande område för akademi, 
techföretag och innovationshubbar. På Goto10 kan 16 000 
med lemmar kostnadsfritt jobba, ha meetups, arrangera 
event, 3D-skriva, podda och nätverka. En självklar plats för en 
internet-lover.

700 kvadrat tennishall
Vi är i en gammal tennishall. Till storlek den största av de 
tre Goto10-lokalerna hittills och med en unik utformning. 
Det tekniska uttrycket i lokalen med träbalkar, exponerade 
rördragningar och installationer blev starka identitetsbärare 
när vi utformade lokalen och tog fram inredningskonceptet.

Tillsammans med Internetstiftelsen ville vi sätta Linköping 
på kartan. Ett starkt koncept för innovation, det digitala, 
professionella men ändå personliga. En inspirerande och 
inkluderande mötesplats med smarta funktioner. Funktioner 
som också speglar Internetstiftelsens värderingar och passion 
för internet.

Inrednings(tech) möter natur i Goto10 Linköping
Lokalens förutsättningar med flera våningsplan och befintliga 
rumsplaceringar krävde en tydlig tanke kring flöden och 
zoner. Som kontrast till det tekniska, och för att bidra till ökat 
välbefinnande i lokalen, blev zonerna förstärkta med inslag 
av naturkänsla och växtlighet. I entrén, som bjuder in till 
möten och aktivitet, betonas öppenheten och rymden av 
hängande grönskande växter. I de ”Digitala gläntorna” är du 
omsluten av pixlig mossa som dämpar ljud och uppmuntrar till 
fokuserat samarbete. Neon och färgskiftningar i olika former 
i arbetsloungen spinner i sin tur på lekfullhet, samarbete och 
aktivitet. Samtidigt råder lugn och fokus ”Under molnet”. 
Gradängen är tänkt att funka för både häng och större event. 
Den starka och tydliga färgpaletten som finns på alla Goto10-
kontor förstärker både identitet och det tekniska i lokalen.

”Tänk hållbart i alla led!”
Medskicket från Internetstiftelsen var tydligt och innebar att 
vi till stor del kom att arbeta med återbrukad inredning. Dels 
i nära samarbete med återbruksleverantören Rekomo som 
utifrån tydliga produktbeskrivningar gjorde ett detektivarbete 
för att hitta inredning som matchade inredningskonceptet. 
Men också genom att återanvända inredning från Internet-
stiftelsens andra kontor.

– På Tengbom jobbar vi väldigt aktivt med klimatsmart 
anpassning av lokaler och det är alltid lika spännande. 
Med Goto10 gav hållbarhetsfokuset i projektet oss stor 
tolkningsfrihet – en utmaning och samtidigt en möjlighet till 
utveckling och att testa nytt, berättar Johanna Garheden på 
Tengbom.

Att jobba med en återbruksleverantör är ett annat sätt att 
jobba med gestaltning. Ramarna för gestaltningen måste 
vara tydliga då det inte går att styra vilka produkter man till 
slut landar i. Vi tog fram beskrivningar för de produkter vi sökte 
utifrån bland annat funktion, önskat uttryck, material och mått 
som stämdes av med återbruksleverantören. Resultatet blev en 
riktigt bra helhet som inte gör avkall på vare sig identitet eller 
uttryck. Utifrån förutsättningar behöll vi så mycket som möjligt i 
lokalen, anpassade och återbrukade.

Lyckat samarbete med agila former
Många projekt, men kanske specifikt återbruksprojekt, kräver 
bra och iterativa samarbeten. Med Goto10 i Linköping arbetade 
vi, Internetstiftelsen och Ciceron i nära dialog vilket också hjälpte 
oss att ta snabba gemensamma beslut längs vägen.

Nu så, internetälskare. Internetstiftelsen har öppnat sin 
tredje kontorshubb Goto10 i Linköping. Här möts tech, natur 
och innovation i återbrukad kostym och med samma starka 
varumärkesidentitet som övriga kontor.

Fakta
Teamet från Tengbom tog fram kalkylunderlag, 
planlösning inredningskoncept och förslag, 
projektering av inredning, bygghandlingar och  
bestod av Linn Sylvan, Johanna Garheden,  
Mårten Tovle, Nils-Olof Ljunggren och Linus Fridén.

Samarbetspartners och leverantörer:  
Internetstiftelsen (beställare), Ciceron projekt 
(projektledare), Idé design (snickeri), Go gently 
(scenograf, installationer och robot), Rekomo 
(leverantör begagnade möbler), Senab (leverantör 
kompletterande nyinköp), Castellum (fastighetsägare), 
Kron & Karlsson (byggentreprenad).

Foto: Kristina Alexanderson och Linn Sylvan
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och konsulter. Föreningen lanserades 2019 och stöttar 

stadens övergripande mål, det vill säga att Malmö ska 

vara Sveriges mest klimatsmarta stad år 2030. Tengbom 

deltar i Arbetsgrupp 1: Affärsmodeller, incitament och 

samverkan, där vi är sammankallande i ett utskott kring 

klimatneutralitet i planprocesser/skeden. Utskottets 

uppgift är att bereda ett arbete för att se över aspekter 

som är kopplade till process och värdeskapande, 

regelverk och styrmedel, samt kunskapshöjning och 

kunskapsspridning. Utskottet tittar närmare på frågor 

som till exempel: På vilket sätt kan vi arbeta för att 

utveckla detaljplaner och processer som främjar 

klimatneutralitet och klimatpositivt byggande? Finns 

det incitament för att prioritera klimatet? Vad finns för 

regleringar, styrning eller förordningar? För det här 

arbetet fick arbetsgruppen som består av Tengbom, 

White, IVL (leder gruppen), Treano och Skanska, delvis 

Några plattformar och organisationer där Tengbom är en 

aktiv partner: 

• Sveriges Arkitekter 

• Sweden Green Building Council 

• Innovationsföretagarna 

• Uppsala Klimatprotokoll 

• 100Gruppen 

• LFM30 – lokalfärdplan för fossilfritt Malmö 

• Smart Housing Småland 

• Färdplanen för fossilfritt Sverige 

• Centrum för Cirkulärt Byggande (CCbuild)

• Nätverket CCC

• Klimatarena Stockholm

NÄTVERKET CCC

År 2022 startades Nätverket CCC, i Jönköping. Nät

verket samlar Jönköpings läns bygg och fastighets sektor 

för att de tillsammans, och mer effektivt ska kunna 

arbeta mot målet klimatneutralitet till senast år 2045. 

Arbetet i nätverket utgår ifrån fyra olika fokusområden: 

1. Projektering och beställarkrav

2. Materialval och bygg produktion

3. Förvaltning, drift och underhåll

4. Demontering och Återbruk.  

Sandra Skoglund arkitekt i Jönköping och 

Tengbompartner är en av styrelseledamöterna i 

Nätverket CCC.

PLATTFORM FÖR KLIMATNEUTRALT BYGGANDE  

I GÖTEBORG

Under året har Tengbom anslutit sig till en nystartad 

Plattform för klimatneutralt byggande i Göteborg. Där 

samlas hela värdekedjan kring tio konkreta åtagan den 

som tar avstamp i de fem nyckelfaktorerna i färd planen 

för en fossilfri bygg och anläggningssektor:

• Samverkan, ledarskap och kunskap.

• Långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och 

 omställning till klimatneutrala material och processer.

• En utveckling från linjära till cirkulära processer.

• Tillgång och effektivt nyttjande av biobaserade råvaror.

• Offentlig upphandling som motor för omställning.

KLIMATARENA STOCKHOLM

Stockholm har initierat Klimatarena Stockholm 

för bygg och anläggningsaktörer i Stockholms län. 

Tengbom har varit engagerat från början med arbetet 

att starta arbetsgruppen Cirkulär Planering. Inom 

arbetsgruppen kommer vi att arbeta för att i den fysiska 

planeringen maximera användningen av befintlig 

bebyggelse, planera för återbruk av byggmaterial och 

designa nyproduktions och ombyggnationsprojekt på 

ett cirkulärt sätt.

UPPSALA KLIMATPROTOKOLL 

Sedan 2019 är Tengboms Uppsalakontor aktiv medlem 

i Uppsala Klimatprotokoll. Uppsala Klimatprotokoll är 

en samverkan mellan kommun, näringsliv, universitet 

och ideella föreningar som syftar till att nå Uppsalas 

långsiktiga klimatmål, att vara fossilfritt år 2030 och 

klimatpositivt år 2050. Under 2022 har vi arbetat efter 

målen som har antagits 2021 för Period V (2021–2024). 

LFM30 

LFM30 eller Lokal färdplan för en klimatneutral bygg 

och anläggningssektor i Malmö 2030 samlar allt från 

byggherrar och entreprenörer till materialleverantörer 

extern finansiering av SBUF.  Tengbom deltar också i 

Arbetsgrupp 3: Design, process och klimatkalkyl. Här 

är vi från 2022 delprojektledare för designutskottet 

som kommer arbeta med kunskapsdelning och 

processutveckling. Möten hålls månadsvis i de olika 

forumen där Tengbom deltar genom Ulrika Lundquist, 

affärschef på Tengbom i Malmö.

INNOVATION FÖR KLIMATET  

År 2021 drog Hållbarhetsrådet vid Innovations företagen 

igång initiativet Innovation för klimatet. Initiativet 

undertecknades av 19 medlemsföretag, däribland 

Tengbom, och flera medlemsföretag har tillkommit 

sedan dess. Initiativet har drivits vidare i projektform 

under 2022 inom ramen för tre arbetsgrupper. Tengbom 

ingår i arbetsgruppen Kravnivåer som har uppdraget att 

utveckla och sammanställa en metodik för att ta fram 

utsläppskrav och kravnivåer som minst linjerar med 

relevanta färdplaner.

100GRUPPEN – EN PLATTFORM FÖR 

SAMARBETE INOM INREDNINGSBRANSCHEN 

Sedan ett antal år tillbaka har Tengbom varit engagerat 

i 100Gruppens arbete. 100Gruppen har med tiden 

vuxit och hade i slutet av 2022 över 80 medlems

organisationer som representerar aktörer från hela 

branschen och värdekedjan. Gruppens medlemmar är 

drivande inom utveckling av nya produkter, lösningar 

och tjänster för hållbar och cirkulär inredning. Många 

medlemmar är framåtlutade och synliga i debatten i olika 

forum och flera av medlemmarna är även engagerade 

i olika forsknings och utvecklingsprojekt. I början av 

2022 utsågs 100Gruppen till mäktigast i branschen av 

tidskriften By RUM.
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Tengbom deltar i ett forskningsprojekt som ska skapa innovativa  
design- och verksamhetslösningar i skolbyggnader. Syftet är att  
stärka elevernas tillit till samhället. Karolina Lorentzi, arkitekt på 
Tengbom, deltar i projek tet och är även ordförande i den ideella 
föreningen Skolhusgruppen. 

Vi vill stärka elevernas 
tillit till samhället"

Berätta om projektet, vad vill ni åstadkomma? 
Projektet finansieras av Vinnova inom utlysningen Social 
hållbarhet inom den fysiska miljön. Syftet är att ge aktörer 
möjlighet att undersöka, utveckla och testa lösningar som ska 
lyfta och stärka sociala perspektiv och värden i utvecklingen 
av den fysiska miljön i skolan. Det övergripande målet är att 
utformningen av den fysiska miljön ska bidra till att ge invånare 
förutsättningar för välbefinnande samt ett jämlikt och tryggt liv. 
I projektet vill vi stärka elevernas tillit till samhället. 

Vilka deltar i projektet? 
Förutom Tengbom deltar Högskolan i Gävle, Huddinge 
kommun och Huddinge Samhällsfastigheter i forsknings-
projektet. Alla har stor erfarenhet av skolbyggnader.  

Vid Högskolan i Gävle finns landets ledande forskare 
inom lärmiljöer, Anneli Frelin och Jan Grannäs. Inom 
forskningsprogrammet Research On Learning Environments 
ligger fokus på didaktiska och pedagogiska aspekter av 
utbildningsmiljöer, särskilt hur fysisk miljö, organisering och 
arbetssätt kan fås att samspela för bättre lärande och 
undervisning i skolor och förskolor. I Huddinge, en växande 
kommun i Stockholms län, planeras och utvecklas ett stort 
antal skolor. Huddinge samhällsfastigheter, kommunens 
fastighetsbolag, bygger och förvaltar de flesta av dessa skolor. 
Vi på Tengbom har lång erfarenhet av att rita skolor.  

Tanken är att forskning och praktik ska mötas. Att vi ska lära av 
varandra och bidra med våra olika kunskaper och erfarenheter. 

Vad har ni gjort hittills? 
Projektet startade 2021 och ska pågå till 2024. Den 12 maj 2022 
anordnades ett nationellt event för erfarenhetsutbyte “Trygga 
skolor – men hur?”, där jag föreläste om hur designen påverkar 
skolmiljön. Vi har även besökt ett antal skolor och träffat 
pedagoger och rektorer. Just nu pågår ett arbete med att ta 
utveckla kommunens funktionsprogram för grundskola och ett 
programarbete för en ny F–6-skola. 

Vårt mål med projektet är att kunskapen kring detta ska öka 
och att både vi på Tengbom och andra ska kunna förbättra 
skolan som både lär- och livsmiljö! 

KAROLINA LORENTZI, ARKITEKT SAR/MSA, 

STOCKHOLM

"

Widerströmska gymnasiet. Foto: Felix Gerlach
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TENGBOM + AKADEMI

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår kompetens för 

att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna i 

våra uppdrag. Via medarbetare som har deltidsuppdrag 

på universitet som KTH och Chalmers är vi tydligt 

länkade till akademin med tillgång till den senaste 

forskningen.

FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER

Via deltagande på olika externa events som talare, 

workshopledare, i rundabordssamtal eller som panel

debattörer kan vi vara aktiva och synliga i debatten om 

hållbar arkitektur.  Under året har vi deltagit på flera 

event, både i Sverige och internationellt.

MÅL 2023

Vi fortsätter vårt engagemang med både Tengbom

initierade och externa events och i FoUprojekt 

utifrån vår strategiska inriktning, våra hållbarhetsmål 

och behov av kompetensutveckling (delmål 13.3.4). 

Några av våra fokusområden, förutom arbetet med 

den breda implementering av resultaten från tidigare 

projekt som Normkritisk designprocess och JämtJämlikt 

(delmål 11.3.2), inkluderar uppstart av nya projekt 

inom klimatanpassning (delmål 13.2.2), välmående 

och hälsa (delmål 3.4.2). Att vara en aktiv deltagare 

på konferenser, event och i medier är en självklarhet 

(delmål 13.2.1 och 13.3.5). Vi kommer även fortsatt 

vara aktiva och ha en drivande roll i 100Gruppen 

(koppling till Tengboms delmål 12.5.1) och även i 

initiativ som Innovation för klimatet, LFM30, Uppsala 

Klimatprotokoll, CCC Nätverket, Plattform för 

klimatneutral byggande i Göteborg, och Klimatarena 

Stockholm (delmål 11.1.2). Tengboms delmål redovisas 

på sidan 25.

Linnéuniversitetet. Foto: Felix Gerlach
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Kraven, förväntningarna och komplexiteten inom 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ökar. 

Vi behöver bygga upp en baskompetens hos våra 

medarbetare, men också utveckla specialistkompetens 

inom de områden där vi och våra kunder ser störst behov. 

Det gäller klimatomställning, materialval, normkritik, 

ekosystemtjänster, välmående och hälsa för att nämna 

några. I det här arbetet tänker vi strategiskt och tittar på 

synergier med andra områden. När arbetet genomsyrar 

flera av våra satsningar blir det tydligare och lättare 

för våra medarbetare att följa upp och bli inspirerade. 

Vår kommunikationsstrategi för hållbarhet hjälper 

oss att på ett tydligt sätt rikta våra budskap som rör 

hållbarhet – både internt och externt. Klimatfrågan har 

fått en betydligt större betydelse både hos allmänheten 

och i branschen. Därför är det viktigt att vi lyfter fram 

metoder, verktyg och kompetens som kan hjälpa både 

våra kunder och samhället i arbetet med att ställa om.

Kompetensen utvecklas som bäst i våra projekt och vi 

jobbar kontinuerligt och strategiskt med att få in projekt 

till företaget där kompetensutveckling kan ske.

BASKOMPETENS 

För att höja vår generella hållbarhetskompetens, öka 

intresset och engagemanget för hållbarhetsfrågor och 

dela med oss av våra erfarenheter och goda exempel 

anordnar vi regelbundna lunchföreläsningar. Ämnen 

väljs ut utifrån våra hållbarhetsmål, våra egna grundkrav, 

kompetensanalys samt omvärldsanalys, lagkrav och behov 

hos kund. Föreläsningarna spelas in och är tillgängliga 

för alla medarbetare. Externa engagemang som till 

exempel med 100Gruppen tillgängliggör vi för Tengboms 

medarbetare via webbinarier. 

VÅRA SPECIALISTER

Flera av våra medarbetare är specialister inom miljö

inventering, miljösamordning och certifiering enligt olika 

volontära system. Specialisterna stöttar våra projekt i 

arbetet kring val av material, metod och utformning. 

Energi och fuktfrågan är fortsatt viktig samtidigt som 

livscykelanalys efterfrågas alltmer. 

Tengbom har sedan några år tillbaka identifierat 

behovet av att höja våra medarbetares kompetens inom 

hälsa. Det är en viktig del av Tengboms strategiska 

erbjudande inom hållbar arkitektur, och något som 

efterfrågas allt oftare av våra kunder. Det attraherar 

också nya medarbetare som vill arbeta med just 

hälsofrämjande arkitektur. Att skapa miljöer där 

människor trivs och mår bra innebär inte minst att 

våra medarbetare har en normkritisk utgångspunkt 

och arbetar utifrån en tydlig process som tar med 

alla perspektiv och säkerställer inkluderande miljöer. 

Resultaten av det Vinnovafinansierade projektet Testlab 

– normkreativ arkitektur och även JämtJämlikt har 

spridits inom organisationen och är nu en del av våra 

grundkrav att hantera inom alla relevanta uppdrag. 

MÅL 2023

Utifrån våra hållbarhetsmål (se Tabell 1 Tengboms 

hållbarhetsmål på sidan 25, och särskilt Tengboms delmål 

9.1.2) och vår utveckling av egna grundkrav kommer 

vi att fortsätta med kompetensutveckling inom sociala, 

ekologiska och ekonomiska hållbarhetsområden för 

alla våra medarbetare. Det gör vi bland annat genom 

UTVECKLA
SPECIAL-

KOMPETENS

Klimatfrågan har fått en  
mycket större betydelse både  
hos allmänheten och i branschen, 
därför är det viktigt att vi även 
lyfter fram metoder och verktyg 
samt kompetens som kan
hjälpa både våra kunder och 
samhället att ställa om.

“

”
lunchföreläsningar, internt utvecklade utbildningar och 

externa utbildningar. 2023 ligger vårt fokus fortsatt 

på klimat (klimatneutralitet, återbruk, livscykelanalys 

och klimatanpassning), funktion (flexibilitet och 

anpassningsbarhet) samt på välmående och hälsa (WELL 

i arkitekturuppdrag, normkritik och JämtJämlikt). 
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KLIMATNEUTRALT TENGBOM 

Vårt långsiktiga mål är att bli ett klimatneutralt före

tag. Kontinuerligt och målmedvetet arbetar vi för att 

minska våra utsläpp och vi har tagit beslut om att klimat

kompensera tills vi når målen. Under 2022 klimat

kompenserade vi våra utsläpp för 2021, totalt 152 ton 

CO2, som var en minskning med 25 procent jämfört med 

föregående år. Vi klimatkompenserade med hjälp av Atmoz 

Consulting (tidigare Tricorona) som investerar i projekt 

som är tredjepartscertifierade med CDM – God Standard. 

För våra utsläpp 2021 klimatkompenserade vi med 

projektet Bhadla 2 – en solcellspark i Indien.

MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN

Som företag kan vi aktivt verka och arbeta för att 

minska vår negativa miljö och klimatpåverkan, till 

exempel genom att göra kloka val vid inköp och vid 

användning av produkter och tjänster. Resultaten av 

vår analys av Tengboms betydande miljöpåverkan har 

bland annat använts som underlag för framtagandet 

av vår policy för hållbara inköp där vi definierar 

upphandlingskrav för produkter och tjänster. 2022 

genomförde vi en analys av flera av våra leverantörer. 

Lokalvård har vi identifierat som en aktivitet där vi kan 

påverka både den miljömässiga, sociala och ekonomiska 

prestandan genom att ställa krav och välja företag som 

systematiskt arbetar med miljöcertifierade produkter 

och arbetsmiljöfrågor för sina medarbetare. Genom att 

upphandla ett företag i stället för flera olika, hittade vi 

också ett bättre ekonomiskt alternativ för oss. 

TENGBOMS KLIMATPÅVERKAN 

Årligen genomför vi en klimatberäkning av våra egna 

utsläpp, en så kallad Carbon Footprint Analys (CFA), 

med hjälp av en oberoende miljökonsult. Totala utsläpp 

för perioden 20211201 till 20221130 beräknades 

enligt GHG Protocol till 165 206 kg CO2ekvivalenter. 

Resul taten är uppdelade i fossila och biogena  

utsläpp, samt utsläpp från landstransformation.  

Den utsläpps mängd som ligger till grund för bland 

annat klimatkompensation är det fossila bidraget på 

154 800 kg CO2ekvivalenter. De fossila utsläppen 

ökade med 18 procent jämfört med föregående år. 

Resultatet gav 391 kg CO2ekvivalenter per anställd 

(19 procent ökning jämfört med föregående år). 

Antalet anställda har under perioden beräknats till 396 

heltidsanställda, jämfört med 400 under år 2021. Viktigt 

att nämna är att i årets rapport har utsläppen för 2021 

korrigerats eftersom en tio gånger för hög siffra för 

värmeanvändningen på Karlstadkontoret rapporterades 

in förra året. Detta upptäcktes i årets inventering. 

Vårt mål för 2022 var att minska de fossila utsläppen 

med 15 procent jämfört med året innan, men 

resultaten visar en ökning istället. En anledning till 

det är att året innan påverkades mycket av pandemin. 

CFA TENGBOM 2019

Samtliga miljöaspekter för Tengbom 2018-12-01–2019-11-30

CFA TENGBOM 2021 CFA TENGBOM 2022

Samtliga miljöaspekter för Tengbom 2020-12-01–2021-11-30 Samtliga miljöaspekter för Tengbom 2021-12-01–2022-11-30

2021 hade vi 2019 som referensår, som var innan 

pandemin. Om vi jämför våra fossila utsläpp med 

2019 så var vår minskning under 2022 totalt 42 

procent. De här resultaten påverkas av en förändring 

i beräkningsmetoden av biogena och fossila utsläpp 

från uppvärmning och kyla av våra kontor via 

fjärrvärme. För räkenskapsåret 2021 har metodiken 

för beräkning av utsläpp från fjärrvärme uppdaterats 

så att majoriteten av utsläppen klassas som fossila 

istället för biogena. Uppdateringen beror på en ny 

tolkning av konsultföretaget Miljögiraff, konsulten 

som står bakom klimatberäkningar, om ursprunget av 

utsläppen. Tidigare år har cirka 99 procent av utsläppen 

från fjärrvärme klassats som biogena. Anledningen 

till detta var att andelen fossila bränslen var satta 

till cirka 1 procent för de flesta fjärrvärmenät och 

därmed gjordes tolkningen att resterande var biogena. 

Närmare granskning av datakällan för miljövärdering 

av fjärrvärme visade att de enbart rapporterar fossila 

utsläpp (Energiföretagen Sverige, 20221). Rena biogena 

utsläpp räknades som 0 kg CO2ekvivalenter. 

VÄRME

EL

TJÄNSTERESOR BIL

FLYGRESOR EUROPA/SVERIGE

FLYGRESOR INTERNATIONELLT

TÅGRESOR

BUSSRESOR

UTSKRIFT PAPPER

INVENTARIER

HOTELL

VARA ETT 
HÅLLBART 
FÖRETAG

Det är värt att poängtera är att under de fyra senaste åren 

har insamlingen av data blivit bättre och mer noggrann 

för varje år. Särskilt tjänsteresor med bil och tåg som nu 

bokas och redovisas individuellt. 

Resultaten visar att utsläppen för 2022 främst kommer 

från tjänsteresor med bil, inköpt värme och tjänste

resor med flyg. Jämfört med 2021 har utsläppen för 

2022 ökat för tjänsteresor med bil, flyg och tåg. Även 

utsläppen från pappersutskrifter och hotell har ökat. Det 

här är en konsekvens av ökat resande och högre närvaro 

på kontoren. I stort har vi oförändrade utsläpp från 

inköpt el. Mängden inköpt el är högre 2022 än 2021 

(174 procent), men en större del är certifierad förnybar 

el, vilket håller utsläppen nere. 

År 2022 är det första mer eller mindre ”normala” året 

efter pandemin och det kommer vi att kunna använda 

som referensår framöver. Och medan vi fortsatt kommer 

att arbeta strategiskt med att minska våra fossila 

utsläpp lägger vi särskilt fokus på resor, och även nya 

upphandlingar av leverantörer.
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I analysen har parametrar enligt tabellen nedan 

inkluderats.

MÅL 2023 

I vår affärsplan för 2023 har vi satt ett mål på 15 procent 

minskning av växthusgaser jämfört med år 2022. Även 

om 2022 har visade på en ökning av utsläpp jämfört med 

året innan så kommer vi att ha en hög ambition om att 

minska vår klimatpåverkan. Utifrån resultaten av CFA har 

vi definierat ytterligare mål för 2023: 

• Vi ska fokusera på att ha ett lågt antal flygresor, både 

 nationellt och internationellt.

• Vid ny eller omförhandling av hyresavtal ska vi  

 arbeta aktivt för att omvandla avtalen till gröna  

 hyresavtal och säkerställa att uppvärmning och 

 eventuell kyla kommer från förnybar energi. 

• Vi kommer att fortsätta minska antalet bilar och byta  

 till mer miljövänliga alternativ såsom el och hybrid bilar. 

SCOPE SOM INGÅR I CFA FÖR TENGBOM 

DEC 2021 TILL OCH MED NOV 2022 

SCOPE 1 – Direkta utsläpp av växthusgaser, 

obligatorisk

• Användning av egna och leasade 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 inventarier som till 

exempel nytillverkade och återbrukade möbler.

Utsläppskällor av växthusgaser som ingår i de tre olika Scopen 
i CFA för Tengbom. 

Paviljongen People’s Walk i Helsingborg.  
Foto: Felix Gerlach
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När vi säger att vi vill skapa framtidens lösningar måste vi 
vara innovativa – tillsammans. Vi vet att innovation genererar 
sysselsättning och välmående. Vi vet att rätt använd ger 
den oss en bättre och mer hållbar framtid. Men det är först i 
samverkan mellan olika perspektiv, drivkrafter, kunskaper och 
drömmar som den mest slagkraftiga innovationen sker. När 
offentlig sektor, forskarvärld och näringsliv möts blir resultatet 
kraftfullare. Det ville vi vara en del av. 

People’s walk – utformat av invånarna själva 
När stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs kommun 
genomförde en trygghetsenkät i stadsdelen Söder visade 
den att nästan en av fyra i området upplevt olika typer av 
otrygghet. Då startades ett långsiktigt trygghetsarbete 
med syfte att skapa platser där medborgarna skulle 
känna sig delaktiga och trygga. Ett första trygghetsprojekt 
genomfördes på Gustav Adolfs torg. Projektet blev startskottet 
för ett certifieringssystem för jämlikhet i byggd miljö och 
i stadsutvecklingen. Promenadstråket People’s Walk i 
Oceanhamnen är det första projektet inom certifieringen 
JämtJämlikt – ett tryggt promenadstråk utformat av 
invånarna själva. Bakom projektet stod Helsingborgs stad och 
OBOS med Tengbom som samarbetspartner. 

Flaskpost med jämlikhetsbudskap 
I mitten av stråket fanns paviljongen People’s Voice, byggd 
av 3 000 returbackar. Det var det vinnande förslaget i en 
arkitekttävling med studenter från Arkitektskolan vid Lunds 
universitet. I de klarröda backarna finns pantflaskor fyllda 
med vatten i olika färger som förde tankarna till sol, vind och 
regn. I ett tio meter högt, rött torn kunde besökarna lämna 
sina budskap och tankar om jämlikhet i en tom läskflaska. 
Budskapen blästrades sedan i återbrukade naturstenar och 
ställdes ut på People´s Walk. De blästrade stenarna kommer 
att bli permanent markbeläggning på promenadstråket. 

Inkludera äldre för tryggare kvällar på stan 
I Oceanhamnen bor många äldre i åldern 67 år och uppåt. 
I den åldern rör sig en stor del alltmer sällan i staden under 
kvällstid. För att ändra på det tog man tillvara deras 
synpunkter under projektet. I JämtJämlikt finns ett krav på att 
varje plats medvetet ska hitta en strategi för att föra samman 
de grupper som vanligtvis inte möts. Stråket People’s Walk gick 
mellan Dockanparken och Redaregatan i Helsingborg. 

Tengbom på H22 City Expo  
och People's walk

People’s Walk jämlikhetscertifierat 
Under H22 City Expo delade forskningsinstitutet RISE 
ut det första JämtJämlikt-certifikatet till Helsingborgs 
Stad för People´s Walk. JämtJämlikt ger ett ramverk 
för att arbeta systematiskt och förebyggande med alla 
diskrimineringsgrunder, samt att förverkliga mänskliga 
rättigheter och uppnå social hållbarhet. Målet har 
varit att skapa en systematik för innovativt arbete med 
jämlikhet och mänskliga rättigheter i arkitektur- och 
stadsutvecklingsprocesser. Förhoppningen är att JämtJämlikt 
ska inspirera och vägleda en förändring i hur branschen 
arbetar konkret med jämlikhet.

Sommaren 2022 hölls Helsingborgs stadsmässa H22 City Expo.  
Temat var stadsutveckling och innovativa lösningar för den smarta  
och hållbara staden – i samverkan. Tengbom var partner till H22 och  
ett av våra projekt var Peoples Walk.

Foto: Felix Gerlach
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Ett socialt hållbart företag
Social hållbarhet på Tengbom handlar om att ge våra 

medarbetare förutsättningar som är jämställda och 

jämlika. Men också om att skapa en arbetsplats där 

människor trivs och har goda förutsättningar att kunna 

må bra. Hos oss är detta en självklarhet vilket tydligt 

framgår i våra värderingar och ledarprinciper, vår 

mission, riktning och affärsplan.

Vi arbetar medvetet med social hållbarhet även i vårt 

dagliga arbete. Vi följer upp sjukfrånvaron och arbetar 

strukturerat med vår arbetsmiljö, för att se hur vi kan 

stötta både proaktivt och direkt, medan vi också har ett 

pulsmätningsverktyg där vi veckovis följer medarbetarnas 

engagemang och hälsa. 

Tengbom har policyer för arbetsmiljö, arbetsrätt och 

mänskliga rättigheter, för pensioner och försäkringar, 

för nödberedskap, mångfald och likabehandling, 

kränkande särbehandling, alkohol och drogprevention, 

uppvaktning, gåvor och avtackning. De tydliggör hur vi 

verkar och agerar som ett socialt hållbart företag.

Värderingar för ett socialt hållbart företag

En framstående del i vår värdegrund är humanism.  

Vi värnar om mångfald, våra medmänniskor, varandra 

och oss själva. 

Tengboms mission – vad vi gör på jobbet varje dag!

Med arkitektur förflyttar vi gränser, uppfattningar och 

positioner för att göra världen till en bättre plats.

Ledarprinciper på Tengbom

I våra ledarprinciper tydliggörs ledarens ansvar att 

kommunicera riktning och mål, bygga hög tillit, 

psykologisk trygghet samt skapa förutsättningar för ett 

naturligt och utvecklande självledarskap.

Riktning och affärsplanering för ett hållbart 

arbetsliv

I vår strategibok Vår riktning på väg mot 2025 framgår 

tydligt att vi värnar om mångfald, ett hållbart, inklu de

rande och kreativt arbetsliv för våra medarbetare med 

kontor där vi trivs och mår bra. 

I augusti 2019 undertecknade Tengbom en avsikts

förklaring om att implementera de tio principerna 

för UN Global Compact i vår strategi, vår kultur 

och vår dagliga verksamhet. Vi jobbar proaktivt 

med implementeringen i våra policyer, rutiner och 

dokument. 

HÅLLBART MEDARBETARSKAP I DET DAGLIGA 

ARBETET

På en trygg och inspirerande arbetsplats där 

medarbetarna mår bra och utvecklas kan vi fortsätta 

leverera en arkitektur som tillfredsställer människors 

grundläggande behov idag och i framtida generationer.

Sedan flera år tillbaka bedrivs vårt systematiska 

arbets miljö arbete som en del av vårt ledningssystem, 

som en naturlig del av den löpande verksamheten 

och i samverkan med våra medarbetare. År 2022 

implementerade vi ett digitalt pulsmätningssystem 

för att mäta medarbetarupplevelse och engagemang. 

Det gör att vi veckovis kan följa hälsa och välmående. 

Genom verktyget fångar vi upp tidiga signaler på  

ohälsa och vi kan hålla relevanta diskussioner om  

vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas.  

I affärsplaneringen för 2023 har alla kontor mål för  

att nå identifierade nyckeltal i pulsmätningssystemet. 

Frågor som rör mångfald och likabehandling 

följs upp löpande i centrala och lokala arbets

miljö kommittéer, individuella måldialoger samt 

medarbetarundersökningar. Vi arbetar även aktivt med 

att förhindra diskriminering vid rekrytering genom 

kompetensbaserade intervjumallar och utbildning för 

rekryterande chefer. Vid minst en arbetsplatsträff i 

månaden har respektive arbetsgrupp och/eller kontor 

en dialog om arbetsförhållanden, arbetsbelastning 

och arbetsfördelning.Två gånger per år har chefer och 

medarbetare måldialog för att undersöka och bedöma 

medarbetarens arbetsförhållanden och för att se till att 

medarbetaren har tillräckliga resurser för att kunna 

utföra sitt uppdrag. Utöver detta har vd och Chief 

Human Resources Officer arbetsmiljöforum med alla 

lokala skyddsombud två gånger per år.  

Mångfald och likabehandling mäts bland annat genom 

könsfördelning. Fördelning av kvinnor och män samt 

fördelning på olika hierarkiska nivåer under 2022 finns i 

matrisen här bredvid. Fördelningen av kvinnor och män 

på Tengbom är i linje med hur fördelningen ser ut på 

arkitekturutbildningar.

Tengboms könsfördelning

Av samtliga medarbetare är 
det 64% kvinnor och 36% män.

I koncernledningen är det  
50% kvinnor och 50% män.

Bland chefer är det  
65% kvinnor och 35% män.

Partners i Tengbom är  
55% kvinnor och 45% män.
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Arbetet med den 2 700 kvadratmeter stora arbetsplatsen 
startade redan 2013. I en utredning konstaterade kommunen 
att arbetsmiljön för de anställda inom de offentliga köken 
behövde bli bättre. Samtidigt måste ett modernt storkök möta 
dagens krav på miljö- och hållbarhet. Detta utöver att leverera 
god mat till kommunens invånare. Med i projektgruppen från 
Tengbom är Magnus Nilsson, som själv är före detta kock. 

– Allt måste optimeras i ett storkök, säger Magnus Nilsson. Hur 
varor kommer in, hur livsmedel hanteras i ett stort flöde av 
mat. Säkerhet och hygien men även matlagning för dieter och 
hållbarhet är annat viktigt att ta hänsyn till. 

Arbetszoner för bättre arbetsmiljö 
Varje dag serverar Oden storkök 400 portioner om dagen på 
plats till högstadieskolan där storköket finns. Resterande 4 200 
portioner levereras till andra verksamheter i kommunen. De 
nya lokalerna är planerade med arbetszoner där arbetslaget 
slipper gå onödiga vändor mellan arbetsstationerna.

– Receptet för ett lyckat storkök är att kunna kombinera bra 
funktioner och bra flöden för personalen utan att det är en för 
stor arbetslokal, säger Magnus Nilsson. 

Förutom att packa och kyla ner nylagad mat finns nu även ett 
dietkök och ett så kallat superdietkök för allergianpassad kost. 

Oden storkök: Godare 
mat i smart arbetsmiljö 
Receptet för ett lyckat storkök är att kunna kombinera bra funktioner 
och bra flöden för personalen utan att det kräver en för stor arbets-
lokal. För Vänersborgs kommun skapade vi 2021 Oden storkök.  
I de nya loka lerna har personalen fått en bättre arbetsmiljö,  
där det går att laga god och hållbar mat.

Här isoleras maten på ett sätt som inte gick tidigare. Det finns 
också ett nytt bakrum där man bakar bröd till skolrestaurangen 
samt gör så kallade timbaler för personer som har tugg- och 
sväljsvårigheter. 

Miljövänligt i varje beståndsdel 
På taket till den nya byggnaden finns solceller som genererar 
energi för motsvarande tio villor. Allt grönt avfall blir omvandlat 
till biogas och det finns planer på en egen kompost för 
matavfallet.

– Mantrat har varit att vi ska ta tillvara på allt, säger Anna-
Karin Svensson, som är kostchef i Vänersborgs kommun. 

Godare mat 
En viktig förändring jämfört med tidigare är att måltiderna 
till äldreomsorgen inte längre hålls uppvärmd efter tillagning. 
Istället kan personalen nu kyla ner den direkt i en speciell 
process som bevarar näringen och smaken. Reaktionerna från 
de som äter maten från Oden storkök är att den nu både ser 
mer aptitlig ut, och att den smakar godare. 

– De boende tycker att maten har blivit godare och bättre nu 
och det är ju nästan det bästa med det här, tillsammans med 
arbetsmiljön för personalen, säger Anna-Karin Svensson.

Foto: Felix Gerlach
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SJUKFRÅNVARO

På Tengbom vet vi att det finns ett positivt samband 

mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg 

sjukfrånvaro. Vi ser att ledning och chefer kan göra 

mycket för att påverka sjukfrånvaron. De kan arbeta för 

att säkra ett positivt arbetsklimat genom att leva efter 

gällande ledarprinciper, målsättningarna i affärsplanen 

och Tengboms värde ringar. I det dagliga arbetet följs det 

här upp löpande med hjälp av pulsmätningar som gör 

att vi tidigt kan agera på negativa trender. Systematiskt 

arbetar vi med arbetsmiljön, vilket tydligt framgår i våra 

policyer. Vi erbjuder friskvård och företagshälsovård, 

utbildar chefer och arbetsmiljöombud i systematiskt 

arbetsmiljöarbete.

Under ett antal år har Tengbom även arbetat 

systematiskt med att fånga upp tidig och upprepad 

ohälsa samt eventuella rehabiliteringsbehov. Genom 

ett digitalt gränssnitt stöds närmsta chef med tidiga 

larm vid sjukfrånvaro och behov av att initiera ett 

rehabiliteringsarbete.  

Den totala sjukfrånvaron 2022 låg på 5,9 procent vilket 

är en minskning med 1,4 procentenheter från året innan.  

Vad gäller sjukdag 15–90 ser vi en positiv trend, vilket 

i sin tur indikerar att medarbetare är relativt snabbt 

tillbaka i arbete efter sjukdom. Att sjukperiod 1–14 

dagar varierar kan förklaras av pandemin. Sedan 2019 

har Tengbom minskat personalstyrkan med cirka 150 

medarbetare.

KOMPETENS SOM FÖRFLYTTAR TENGBOMS 

KOLLEKTIVA INTELLIGENS

Kompetens uppstår och skapar värde när medarbetarens 

kunskaper och färdigheter möter ett behov, en orga ni

sa tion, ett ledarskap och en miljö som ger möjlighet att 

få utlopp för kreativitet. Varje medarbetares individuella 

kompetensökning förflyttar Tengboms kollektiva 

intelligens. Den strategiska riktningen för Tengboms 

generella kompetensförflyttning fastställs i affärsplanen 

och bryts ner – via kontors, studio och funktionsnivå – 

till medarbetarens individuella utvecklingsplan och mål.

Tengbom har en tydlig struktur för kompetensutveckling. 

Vi har även implementerat individuell utvecklingstid 

vilket möjliggör självledarskap och känsla av tillit från 

företaget. Under 2022 har vi också definierat och för tyd

ligat befattningarna i uppdragsorganisationen i syfte att 

tydliggöra karriärvägar, upplevd meningsfullhet i arbetet 

samt att kunna sätta relevanta utvecklingsmål  

på individnivå.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

För oss är respekt för mänskliga rättigheter 

grundläggande för hur vårt företag styrs och utvecklas. 

Det innebär att vi identifierar, förebygger och hanterar 

faktisk eller möjlig påverkan inom hela verksamheten. 

För oss är det självklart att vår verksamhet och de 

miljöer vi gestaltar skapar förutsättningar för jämlika 

villkor och delaktighet i enlighet med FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter, samt vår policy om arbetsrätt 

och mänskliga rättigheter. Diskriminerande eller 

otrygga miljöer kan aldrig göra världen till en bättre 

plats och står därför i direkt motsatsförhållande 

till vår strategi och våra mål. Genom att ständigt 

uppmärksamma och identifiera utmaningar i relation 

till mänskliga rättigheter kan vi påverka samhället 

positivt. I vår medarbetarhandbok uppmuntrar vi till en 

öppen och ansvarstagande företagskultur där situationer 

med missförhållanden och allvarliga händelser kan 

förebyggas. Visselblåsarfunktionen finns lättillgänglig 

genom vårt AIbaserade verktyg. 2022 rapporterades 

inga händelser kopplade till kränkande särbehandling.

Vi leder våra uppdrag med fokus på kvalitet och 

långsiktigt värdeskapande. I gestaltningen av miljöer 

agerar vi utifrån rutiner i vårt ledningssystem. 

Människan står i centrum med tillgänglighet och 

hållbarhet som utgångspunkt för vår roll som rådgivare. 

Tengbom kan skapa miljöer där brukare inte utsätts för 

risker när det gäller till exempel hälsa eller välmående. 

Därför har vi under många år arbetat med att utveckla 

verktyg och kompetens inom gestaltning för god hälsa, 

normkritik och jämlikhet. Vi känner ansvar gentemot 

kunder, brukare och andra intressenter och påtalar de 

risker och utmaningar vi ser i relation till leverantörer 

och projekt. Vi väljer material som inte är skadliga vid 

kontakt eller avger skadliga emissioner. 

För att kan minimera risker för brott mot mänskliga 

rättigheter kan vi också följa upp om utvinning 

och tillverkning av byggmaterial som föreskrivs i 

Total sjukfrånvaro Tengbom 2019–2022.

SJUKDAG 1–14

SJUKDAG 15–90

>SJUKDAG 90

TOTALT

2,6%

1,6%

2,0%

6,2%

2,5%

1,7%

1,2%

5,3%

2,1%

2,3%

2,8%

7,3%

2019 2020 2021

2,6%

0,8%

2,5%

5,9%

2022

Hållbarhet på Tengbom 
För mig personligen handlar hållbarhet ur ett socialt perspektiv 
om att skapa psykologisk trygghet och mening i vardagen. Det 
har en direkt koppling till effektiva och välmående team, och 
motverkar stress och ohälsa. Samtidigt behöver vi hela tiden 
utvecklas och utmanas i våra invanda tankebanor vilket vi 
bland annat gör genom mångfald och heterogena team. 

En av mina största läromästare inom detta område är mitt 
femtonåriga barn. Inte bara lär hon mig att ta emot löpande 
konstruktiv feedback, hon delar också med sig av kloka insikter 
– som nyligen. ”Mamma, man ska inte behandla andra som 
man själv vill bli behandlad”. Oj, tänkte jag och funderade 
snabbt över var min uppfostring gått snett, men hon fortsatte: 
”Man ska behandla andra som de själva vill bli behandlade”. 
Och det har hon såklart helt rätt i. 

På Tengbom lyser dessa tankar och förhållningssätt igenom 
allt från affärsplanering till värderingar, ledarprinciper och 
måldialoger, och jag är stolt över att få vara en del av den 
kulturen. 

MARIA WAHLSTRÖM

HR-CHEF, CHRO TENGBOM

projekt sker på ett socialt ansvarsfullt sätt, då det 

påverkar många människor i leverantörsledet. Med 

hjälp av vår uppförandekod för leverantörer och 

genom att föreskriva produkter som är godkända i 

miljöbedömningssystem, som ställer krav både på 

begränsning av uppkomst av farliga ämnen och socialt 

ansvarstagande vid tillverkningen, säkerställer vi att 

våra leverantörer agerar i enighet med både våra och de 

internationellt accepterade värderingarna för mänskliga 

rättigheter, via UN Global Compact.
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Vi gör också insatser för utsatta människor i världen. 

Varje år skänker vi en gåva till ett stödprojekt. Under 

2022 gjorde vi med hjälp av UNHCR:s insamlingssida 

en gemensam insamling från Tengbom och MAF som 

stöd till drabbade av kriget i Ukraina. I slutet av året 

skänkte vi en gåva till UNICEF som hjälper barn och 

familjer i Ukraina.

TRÄFFSÄKERHET I LÖNEKARTLÄGGNINGAR

Årligen genomför Tengbom systematiska löne kart lägg

ningar för att säkerställa att det inte finns några skillnader 

i lön på grund av kön. De senaste åren har vi tack vare 

systematiken med lönekartläggningar inte identifierat 

någon strukturell skillnad i lön på grund av kön.

AFFÄRSETIK

För oss på Tengbom är hållbarhet en bra affär. Som 

samhälls byggare värnar vi om sunda affärsmetoder i såväl 

vår egen verksamhet som i relation till leverantörer och 

andra partner. Vi accepterar inga former av korruption. 

För att minimera risker i affärsförbindelser med leveran

törer och kunder ställer vi tydliga krav både internt och 

på samarbetspartner. Våra policyer för representation, 

upp vaktning och gåvor reglerar hur vi arbetar för att 

hjälpa medarbetarna att leva upp till våra krav. I vår rutin 

för visselblåsning framgår hur medarbetarna ska agera 

vid misstanke om klandervärt beteende. 

2022 rapporterades inga misstänkta försök till mutbrott 

eller kränkande särbehandling. 

NYHETER 2022

Under 2022 införde Tengbom ett AIbaserat verktyg för 

att mäta engagemang, hälsa och välmående. Det här är 

ett hjälpmedel för cheferna i vardagen att följa upp och 

uppmärksamma relevanta områden. Verktyget innehåller 

även en funktion som visar att Tengbom lever upp till  

de nya lagstadgade visselblåsarkraven.

2022 gjordes ett stort arbete med att tydliggöra 

alla befattningar i uppdragsorganisationen – för att 

säkerställa tydliga karriärvägar och förväntningar. 

Tengbom har arbetat fram och implementerat 

ledarprinciper under 2022. 

MÅL 2023 

Förutom fortsatt arbete med våra tidigare mål har vi 

identifierat några nya mål: 

• Tydliggörande av befattningarna för alla chefer i 

uppdragsorganisationen för att säkerställa tydliga 

karriärvägar och förväntningar.

• Utifrån ledarprinciper, värderingar och affärsmål 

kontinuerligt utbilda chefer så att de känner 

sig trygga och motiverade i sina chefs och 

ledaruppdrag.

• Alla Tengbomkontor kommer få en Psykisk 

förstahjälpentavla, precis lika viktig som den 

traditionella med plåster och förband. Syftet är att 

göra det lättare att kunna vara en god medmänniska 

i vardagen, till exempel om man misstänker att 

någon mår dåligt eller far illa, samt själv snabbt få 

kunskap om hur man kan få hjälp om man mår 

dåligt eller blir illa behandlad, eller till exempel 

hamnat i missbruk.

• Uppföljning av obligatoriska KPIer (Genomsnittlig 

temperatur på Engagemang 7.0, Personlig 

Utveckling 6.6 samt ENPS 20) i alla affärsplaner 

kopplat till engagemang samt uppföljning av 

obligatoriska teamaktiviteter kopplade till hälsa.

• Implementera individuell kompetensutvecklingstid 

som medarbetaren själv bestämmer över. Syftet är  

att främja självledarskap och personlig utveckling.

JämtJämlikt ger ramarna för att arbeta systematiskt och 
förebyggande med alla diskrimineringsgrunder. Men också för 
att kunna förverkliga mänskliga rättigheter och uppnå social 
hållbarhet.

– Om vi vill ha en jämlik stad kan vi inte fortsätta planera och 
bygga som vi alltid har gjort, säger Vesna Vasiljkovic, tidigare 
affärs- och kontorschef på Tengbom som varit projektledare 
och initiativtagare för JämtJämlikt tillsammans med 
Helsingborgs stad. Målet har varit att skapa en systematik för 
innovativt arbete med jämlikhet och mänskliga rättigheter i 
arkitektur- och stadsutvecklingsprocesser. Vår förhoppning är 
att JämtJämlikt ska inspirera och vägleda en förändring i hur 
branschen arbetar konkret med jämlikhet.

Vi har skapat världens första certifieringssystem för att  
skapa jämlika offentliga miljöer och städer tillsammans  
med Helsingborgs stad, Raoul Wallenberg Institute och RISE.  
Målet med JämtJämlikt är att säkerställa att den byggda  
miljön och stadsplaneringen tar hänsyn till alla diskriminerings-
grunder, social hållbarhet och de mänskliga rättigheterna.

Nu finns världens första 
certifiering av jämlika miljöer

Under 2022 startar JämtJämlikt flera pilotprojekt
En betaversion av certifieringen finns nu på plats att börja 
använda i praktiken. Och systemet går att använda i många 
olika skalor. Exempelvis i översiktsplaner, planprogram, 
detaljplaner och placemaking eller i fastighetsutveckling 
och gestaltning. Flera städer har redan börjat använda 
JämtJämlikt. Det första projektet lanserades tillsammans 
med Helsingborgs stad, som varit med i utvecklingen av 
JämtJämlikt. Nu kommer Arvika kommun certifiera hela sin 
process för att ta fram en översiktsplan och därmed öka sin 
kompetens i jämlikhetsledning. Ängelholmshem ska certifiera 
sin process för att ta fram en utvecklingsplan för ett nytt 
bostadsområde.

Foto: Felix Gerlach
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Vi vill göra skillnad på riktigt. För att det ska hända 

behöver vi dra nytta av vår kollektiva intelligens. Att 

jobba med ständiga förbättringar får aldrig bli en 

sekundär uppgift för ett företag, inte heller för oss. 

Framgång samt kort och långsiktig utveckling vilar på 

en kultur som dels uppmuntrar kreativitet och dels tar 

tillvara på sina medarbetares idéer och tankar om hur 

företaget kan utvecklas.

På Tengbom arbetar vi varje dag med förbättringar. Det 

kan gälla uppdateringar av riktlinjer, mallar eller rutiner 

som ser till att vi följer lagar och krav. Det kan också 

gälla hur vi effektiviserar våra processer och metoder 

i vårt ledningssystem som hjälper oss att leverera en 

bättre produkt. Oavsett är det vår kollektiva intelligens 

som förflyttar oss – där finns kraften och de stora 

vinningarna. Via två länkar på intranätet @bättre och  

@avvikelser kan medarbetare maila in förbättringsförslag 

och anmäla avvikelser som uppstår inom den löpande 

verksamheten, kopplat till ledningsystemets funktion 

och kvalitet, samt rutiner och mallar. Avvikelser som 

sker i uppdragen inklusive kundklagomål, sammanställs 

av uppdrags och kvalitetsansvariga och dokumenteras 

i uppdragens dokumentsystem. Dessa lyfts fram och 

diskuteras löpande på studio och kontorsmöten. 

Återkommande avvikelser eller avvikelser som 

har betydelse för andra på företaget lyfts fram via 

kvalitetsansvariga till kvalitetskärngruppen som utreder 

och tar fram åtgärder. Avvikelser och förbättringar 

som är relevanta för ansvariga inom affärsstöd, som 

till exempel HR, IT, juridik, hållbarhet eller ekonomi 

lyfts fram via kontorschefer eller kvalitetsansvariga till 

ansvariga personer. På ledningens genomgångar lyfts 

avvikelser och förbättringar fram och diskuteras inom 

koncernledningen. 

Kollektiv intelligens
Genom interna och externa ISOrevisioner utvärderar vi 

hur vårt ledningssystem följs och hur det kan förbättras. 

Efter avslutade uppdrag tar vi också med oss insikter 

och erfarenheter. Vi har uppföljningsmöten med kunder 

och teammedlemmar samt genomför vår obligatoriska 

kundenkät. Fler än 60 procent av våra kunder som har 

svarat på enkäten tycker att vi under uppdragets gång 

hjälpt dem att skapa hållbara lösningar. Samma siffra 

talar för att vi bidragit med någon form av innovativ 

lösning i våra kunders projekt.

Att vara bättre varje dag i allt vi gör
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