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1. VD har ordet

ÅWLs mission är att skapa
arkitektur och välutformade
livsmiljöer som i sin helhet
bidrar till en positiv samhällsutveckling. Hållbarhet är
därför en självklar del av vårt
arbete.

Vi hjälper våra kunder att
väga de sociala, ekonomiska
och de ekologiska aspekterna
mot varandra och hitta en
balans som gynnar projektet,
kunden och allas vår framtid. På så sätt kan vi påverka
samhällsutvecklingen på ett
positivt sätt och göra skillnad
för så många människor som
möjligt.
För att säkra långsiktig
kvalité och hitta de mest
hållbara lösningarna i varje
projekt har vi utvecklat ett
arbetssätt där alla kontorets
discipliner samarbetar.

Arkitekter, landskapsarkitekter, byggnadsingenjörer
och specialister arbetar alltid
sida vid sida och kunskapsöverföringen mellan kollegor
skapar starka helhetslösningar,
hela vägen från idé till färdigställande.
I den här rapporten beskriver
vi vårt arbete med hållbarhet
under det gångna året.
Men vi ska bli ännu bättre.
Det här är bara början!

Jacob Haas, VD
ÅWL Arkitekter

”Vårt arbete präglas
alltid av de tre grundläggande aspekterna
inom hållbarhet;
de sociala, ekonomiska
och de ekologiska.”
Jacob Haas, 2018
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2. Varför en hållbarhetsredovisning?

Vi ville göra en hållbarhetsredovisning för att få en tydlig
överblick över hur ÅWL bidrar
till en långsiktigt hållbar
utveckling. I arbetet har vi
utgått från FNs Globala mål.
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FNs Agenda 2030 är den mest
ambitiösa agendan för hållbar
utveckling som världens
länder någonsin antagit och
finns till för att uppnå fyra
fantastiska saker till år 2030:
att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter
och orättvisor i världen och
att främja fred och rättvisa.

För ett arkitektkontor som
ÅWL är det vissa mål som är
mer relevanta och påverkbara
än andra. Arbetet med att
prioritera målens betydelse
har gjorts med hjälp av
workshops och interna
enkäter.
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3. ÅWL i korthet
ÅWL erbjuder arkitekttjänster
inom nybyggnad och ombyggnad
för hus och landskap i alla
skeden, från tidiga skisser till
färdiga projekt. Våra sex huvudsakliga affärsområden är: stadsutveckling, bostäder, landskap,
samhällsfastigheter, kommersiella
fastigheter samt inredning.
Vi erbjuder också process- och
analysstöd till beställare och tar
ansvar för att skapa långsiktigt
hållbara resultat för kund och
omvärld. Utöver detta har vi
specialistkunskap inom bland
annat tillgänglighet, projektledning, visualisering och
avancerad BIM.

Spetskompetens hållbarhet
Vi arbetar med etablerade
standarder BREEAM, Green
Building, Internationell
Passivhusstandard, LEED och
Miljöbyggnad samt med
fristående idéprojekt där
ambitionen är att bryta ny
mark och vara marknadsledande.
Inom social hållbarhet har vi tagit
fram en ny arbetsmetod som
bygger på hur det befintliga
beståndet av byggnader, skollokaler eller annat, kan användas
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för att lyfta och stärka utvecklingen
av ett lokalsamhälle.
Vidareutbildning och kompetensutveckling inom hållbarhet är något
som sker kontinuerligt.
Våra kompetenser inom hållbarhet
Ekologisk hållbarhet:
– Miljöbyggnad
– Svanen
– International Passive House
Association
– Ekosystemtjänster
– Dagsljusberäkningar
– Earthship
– LEED
– Träbyggnad
– GYF (Grönytefaktor)
– LCA (Livscykelanalys)
Social hållbarhet:
– Normkritisk analys
– Barnkonsekvensanalys
– Medborgardialog
– SVA (Socialt värdeskapande analys)
– LCA (Livscykelanalys)
Ekonomisk hållbarhet:
– Cirkulär ekonomi
– LCA (Livscykelanalys)
Hållbarhetsprocess:
– CityLab
– BREEAM-SE
– LCA (Livscykelanalys)
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Heltidsanställda
medarbetare

Stockholm (Huvudkontor)

Kontor i Norrköping

Kontaktperson:
Carolina Abarzua Vallejos
Hållbarhetsansvarig
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4. Vision och värdegrund

Vår uppgift är att skapa
arkitektur och välutformade
livsmiljöer som i sin helhet
bidrar till en positiv samhällsutveckling.

I vår vardag har vi stöd av vår
värdegrund. Den fungerar som
en kompass för varje enskild
medarbetare och enar oss i
hur vi ska arbeta för att bidra
på rätt sätt.

Värdegrunden stöttar oss i hur
vi arbetar med våra kunder,
med varandra och gentemot
alla våra intressenter.

Vi vill påverka

Vi tar initiativ

Vi är omtänksamma

Varje dag tar vi beslut som formar morgondagens städer och
livsmiljöer. Genom vårt arbete
har vi en fantastisk möjlighet
att påverka framtiden.
Därför ska vi alltid söka bästa
möjliga lösning, för människa
och omvärld.

På ÅWL arbetar vi tillsammans
för att hitta lösningar.
I samarbetet är varje medarbetare värdefull och ges bästa
möjliga förutsättningar att
bidra med sin kompetens och
sin initiativkraft.

Vår företagskultur är unik
och skapas av respekt för och
omtanke om varandra.
Vi vet att goda relationer är
en förutsättning för långsiktig
lönsamhet och goda resultat.
Därför vill vi erbjuda
branschens bästa arbetsplats.
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5. Värdekedja

Livsmiljö
21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser kommer från bygg- och fastighetssektorn
(Boverket 15 maj 2019). Våra livsmiljöer har stort
inflytande på sociala aspekter av hållbarhet,
som välmående och hälsa.
Vårt inflytande:
Påverkan på miljön:
Social påverkan:

Produktion

Behov

Produktionen har stor påverkan på
miljön genom transport, produkter,
byggmaterial och råmaterial.
Dessutom ger själva produktionen en
social påverkan genom arbetstillfällen samt både positiva och
negativa konsekvenser för närmiljön.

Omvärlden förändras ständigt och så
även människans behov. Vi är delaktiga i diskussionsforum och nätverk
där vi utvärderar vilka konsekvenser
dessa förändringar får, både i det lilla
och i det stora perspektivet.
Vårt inflytande:
Påverkan på miljön:
Social påverkan:

Vårt inflytande:
Påverkan på miljön:
Social påverkan:

Idé
Kreativitet och problemlösning är en
av arkitektens verkliga styrkor.
Vad som ska göras och hur,
sammanfattas i ett koncept som bär
idén vidare genom hela processen.
Vi har även kunskap att leda och
genomföra medborgardialoger och
platsanalyser för att allmänhetens
röster ska bli hörda.

Design
På designbordet har vi stort inflytande
över kvalitet, gestaltning, pris och
material. Genom gedigen kunskap och
effektiva arbetsprocesser bidrar vi till att
skapa välplanerade hus och stadsmiljöer.
Vår ambition är att bli ännu bättre på att
inspirera våra kunder att välja energisnåla
byggnadslösningar.
Vårt inflytande:
Påverkan på miljön:
Social påverkan:
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Vårt inflytande:
Påverkan på miljön:
Social påverkan:

Här redovisar vi de faktorer som påverkar
vårt hållbarhetsarbete
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6. Företagskultur och medarbetare

Jämställdhet och mångfald

Vår företagskultur är
avgörande för vår framgång
Våra medarbetare är det
viktigaste vi har och vi är
otroligt stolta över att så
många kompetenta och
duktiga människor arbetar
tillsammans för att åstadkomma värdeskapande
lösningar. Hos oss har alla
möjlighet att påverka
verksamheten.

Anställda

Vi är övertygade om att
mångfald är en framgångsfaktor. Hos oss bidrar den
stora andelen utrikes födda till
en företagskultur som präglas
av öppenhet, kreativitet och
empati. Fördelningen mellan
kvinnor och män är jämn.
Men diskussionen om hur vi
säkrar en jämställd arbetsplats är hela tiden pågående.
Här finns en mångfaldsgrupp
som tillsammans med
ledningen aktivt arbetar med
den mångfaldhetspolicy som
företaget implementerat.

Chefer

Sedan flera år har ÅWL ett
samarbete med Portalen (en
satsning i Norrköping baserad
på Asset Based Community Development) och Korta
vägen (arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker). Samarbeten som bland
annat resulterat i att både
David Malki (Portalen) och
Jelena Milosevic (Korta vägen)
arbetar på ÅWL sedan 2017.

79%

födda
utanför
Sverige

Ledning

23%

Hälsa och välbefinnande

62%

83%

Delägare

42%
77%

58%

Kvinnor
Män

– Timmar som dedikeras till
utbildningar: cirka 2900 timmar
– Regelbundna föreläsningar om
stresshantering och psykisk hälsa
– Ergonom, körsång och massage
finns som en förebyggande friskvårdsresurs för alla anställda
– Fikapauser varje dag för att
uppmuntra återhämtning och
social samvaro

Några resultat från 2018 års medarbetarundersökningen, Great Place to Work:

81% 86% 77%
Anser att ÅWL är en
mycket bra arbetsplats

– Jag trivs väldigt bra med
att jobba på ÅWL, tack vare
spännande uppdrag och
en härlig företagskultur.
Kulturen stämmer väl överens
med mina egna värderingar,
här finns det en gemenskap
och generositet hos de
anställda. Nivån på uppdragen är hög, vilket var
viktigt för mig när jag

sökte jobb. Jag vill ju påverka
omgivningen och samhället
med mitt arbete. Jag ser nu
fram emot att vara en del av
företaget och fortsätta
utveckla projekten tillsammans med mina kollegor.

– Hos ÅWL får man växa som
arkitekt och hela företaget har
ett starkt driv för att ständigt
bli bättre. Här får, och ska,
man ta initiativ. Alla goda
idéer tas vidare. Det finns en
positiv och stöttande
stämning på kontoret som
jag uppskattar. Under de fem
år som jag har jobbat här har

jag fått en större förståelse
för hur företaget och hela
branschen fungerar och vart
vi är på väg. Jag började som
medverkande arkitekt men
fick snabbt mer ansvar och
jobbar idag som handläggande arkitekt, gruppchef/coach
och har nu blivit delägare.

födda i
Sverige

Styrelse

38%
54%

Lars-Erik Elmqvist, arkitekt
baserad i Norrköping,
om varför han nyligen
sökte sig till ÅWL.

21%

17%
46%

”Kulturen
stämmer väl
överens med
mina egna
värderingar”

Trivsel med kollegor

ÅWLs förtroendeindex

”på åwl
får man
verkligen
växa som
arkitekt ”
Emma Hulaud, arkitekt
baserad i Stockholm om hur
det är att arbeta på ÅWL.
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7. Hållbarhet i projekt

Hållbarhetsguide och checklistor finns som styrdokument
och hjälpmedel i vårt dagliga
arbete.

God resurshushållning,
minskad klimatpåverkan,
sunda materialval och
hållbara livsmiljöer är
några exempel på våra
verktyg. ÅWL stödjer även
färdplan för en klimatneutral
bygg- och anläggningssektor.
Vi har en hållbarhetsgrupp

som lyfter upp viktiga fokusområden och ser till att
kontoret som helhet har
koll på nyheter, krav och
möjligheter.

Tre Kronors Backe, Nacka

Kvarnholmen
– en magisk plats
Innan jag kom hit första
gången, var Kvarnholmen för
mig en mytisk plats som jag
bara hört talas om under
studietiden på KTH.
Historien berättar om KF
industriers hjärta och
funktionalismens nollpunkt.
Här skapades de första
smalhusen med utsikt åt
minst två håll, något som då,
på 30-talet, upplevdes både
radikalt och lyxigt. Här uppfanns även radhusområdet
som koncept, med tomten
mot söder och med fönster
som fick sitta ihop i ett
större parti.

2011 blev vi det vinnande
kontoret bland 68 anmälda,
i en tävling om att utveckla
Kvarnholmen. Det var ett
uppdrag vi tog oss an med
stor respekt.

kan trivas hela livet. Punkthus,
småhus, smalhus och en
fantasifull lekplats skapar
en stad som sitter ihop och
som är relevant för alla,
oavsett livsfas.

De projekt som vi sedan dess
har arbetat med, har alla
präglats av platsens magi.
Dels genom ett samspel
mellan natur och plats.
Dels genom att använda
genuina och hållbara material.
Men framförallt har vårt fokus
varit att skapa en långsiktigt
hållbar social miljö.

Människor ska trivas, känna
sig trygga och välkomna i
de bostäder vi skapar. När vi
lyckas, bidrar vi till långsiktig
trivsel där både kropp och själ
mår bra.

Peter Henriksson, arkitekt

På Kvarnholmen hittar vi olika
bostadstyper som tillsammans
skapar en livsmiljö där man

Tre Kronors Backe, Nacka

15

16

7. Hållbarhet i projekt

En överraskande dialog
När jag klev in på Ungdomens
Hus i Solberga hade jag
huvudet fullt av frågor till ett
gäng tjejer. Jag visste precis
vad jag ville prata om under
den planerade medborgardialogen. Men samtalet tog
snabbt en helt annan riktning.
Tjejerna drev samtalet och de
ville inte alls prata om ”mysiga
sittplatser och funktionella
ytor”.
– Ni bygger bort våra minnen, säger en av tjejerna med
bestämdhet. Det är tryggt i
Solberga och vi trivs här, men
vi vill inte att ni kommer hit
och förändrar saker till det
sämre!
De andra tjejerna håller med
och jag inser att min roll i det
här samtalet är att lyssna.
Inte ställa frågor. Två timmar
senare steg jag ut med ett
brett leende och nya insikter,
långt mer djupgående än jag
någonsin hade kunnat
drömma om.

Tjejerna beskrev hur de upplever det när platser som är
en del av deras historia
förändras, byggs om eller
rustas upp. De vill inte bara
ha nytt, det gör att de inte
känner igen sig längre.
– Våra minnen sitter i de
träkojor och rutschkanor som
tagits bort, i de stora sittvänliga stenarna som forslats bort
och i det grus som nu ersatts
av gräsmattor, berättar de.
Det är vår barndom som byggs
bort!
Jag försökte berätta att gräsmattan skulle vara en naturlig
picknick-plats för barnfamiljer
som vill umgås tillsammans.
Tjejerna förstod, men höll inte
med.
Det var när tjejerna berättade
för mig att gruset var en viktig
del av deras uppväxt, att
grusets robusta kvalité lärde
dem något om livet, som jag
påmindes om att alla platser
står för viktiga minnen.

Att vara arkitekt är idag
så mycket mer än att ”rita
nya bostäder och offentliga
platser”. Det handlar om att
ta hänsyn både till brukarens
upplevelse av platsen och de
ständigt förändrade behoven
i den växande staden.
Att varsamt balansera befintliga minnen med allt det nya
som ska tillföras, är samhällsutveckling i praktiken. Det är
det som räknas när uppdraget
är avslutat, våra projektbilder
är plåtade och uppdragsgivaren fakturerad.

Döne Delibas, arkitekt

Lusten och Välgången, Kungsholmen (t.v.)
Trekantens Terrass, Gröndal (t.h.)

Bostadsgårdarnas betydelse
för ekosystemet
Bostadsgården har många
uppgifter att fylla. Det är
en plats för social samvaro,
avkoppling i vardagen, lek och
barndomsminnen, fina
planteringar att njuta av
under alla årstider. Men här
finns också möjligheter för
ekosystemtjänster. Grönskan
bidrar inte bara till att skapa
en vacker utemiljö, den hjälper
även till att fördröja och rena
regnvatten, minska risken för
översvämningar, reducera
buller och lagra koldioxid.
Den bidrar också till
pollinering och att reglera
temperaturen, samt ge skydd
åt insekter och fåglar.
När städerna växer med allt
fler hårdgjorda ytor, växer
också hotet mot de ekologiska
sambanden. Biologisk mång-
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fald, infiltration av dagvatten,
luftrening och temperaturreglering får allt svårare att
fungera.
En viktig åtgärd för att bidra
till biologisk mångfald är att
stärka de ekologiska
sambanden genom grön
infrastruktur, så att arter kan
röra sig mellan olika livsmiljöer. Här fyller bostadsgårdarna en viktig funktion
genom att vara länkar mellan
grönytor. Ges bostadsgårdarna förutsättningar
till det, genom solljus och
ordentligt jorddjup så att
växter trivs, så kan de alltså
generera dessa ekosystemtjänster.

förvaltning. I våra projekt
strävar vi därför alltid efter
att i tidiga skeden ge bostadsgårdarna så bra förutsättningar som möjligt. Då blir de en
del i den gröna infrastrukturen
och genererar ekosystemtjänster som både bidrar till
vackra och attraktiva gårdar,
samtidigt som de ökar de
ekologiska sambanden.

Karin Axi, landskapsarkitekt

För att bevara och skapa
framtidens hållbara samhälle
i våra växande städer, måste
hänsyn tas till ekosystemtjänster i planering och
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8. Hållbarhet på kontoret

För oss är det viktigt att
ständigt förbättra och
utveckla hållbarhetsarbetet
och samtidigt vara stolta över
det som vi redan gör:

Vår kontorspolicy för hållbarhet hjälper oss att fatta
bästa möjliga beslut när vi
bland annat gör våra inköp
eller åker på studieresor.

– Vi är anslutna till Nollzon och
prioriterar elbil när vi beställer
taxi till eller från vår företagsadress.

– I Norrköping finns vårt
kontor i en byggnad som har
miljömärkning Miljöbyggnad
guld.
– Vi har en kontorscykel för att
ta oss till möten och platsbesök.

– Vi klimatkompenserar för
flygresor. 2018 gavs 110.000kr
till Asante och ECONEF Children’s center. Läs mer på
http://www.asante.se/econefcc.php
– Vi är med och efterfrågar
förnybar el på hög nivå med
vårt avtal med Telge Ener.
Vi köper ursprungsmärkt
vind-el.

0,2%

1,5%

Koldioxidutsläpp per område

3,8%

t/CO2

Totalt koldioxidutsläpp
8,6%

0,3%

6,4%

60,9%

130,79

17,6%

0,7%

Elektricitet 60,9%
Papper 17,6%
Flyg utrikes 8,6%
Elektronik 6,4%
Energi (värme, kyla) 3,8%
Flyg inom Norden 1,5%
Livsmedel* 0,7%
Bil och taxi 0,3%
Kollektivtrafik 0,2%
Flyg studieresor** 0%
* Avser måltider vid ÅWL-lunch och ÅWL-kväll.

1 334,59

kg/CO2

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

Källa: Indata för verksamhetens klimatpåverkan är uppgifter från fastighetsförvaltare,
elleverantör, resebolag och sammanställning från vår ekonomiavdelning. En del av
beräkningarna för koldioxidutsläpp har gjorts med hjälp av kalkylatorn från ZeroMission.

** År 2018 åkte vi tåg till studieresor.
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Intressent

Kanaler för dialog

Viktigaste hållbarhetsfrågor 2018

Medarbetare

– Medarbetarundersökning
(Great Place to Work)
– Intervjuer
– Kontorsmöten
– Workshop
– Utvecklingssamtal

– Ledarskap
– Arbetsmiljö och hälsa
– Ansvarsfullt agerande

Beställare

– Kundundersökning
– Kommunikation mellan
kundansvariga och kund

– Kunskap inom hållbarhet i
projektgenomförandet

Samhälle
(vid stadsplanering)

– Rundabordssamtal
– Medborgardialoger

– Hållbara livsmiljöer
– Biologisk mångfald
– Social hållbarhet

– Årstämman, styrelsearbete
– Delägarträffar
– Rapporter om finansiell
utveckling

– Långsiktig lönsamhet
– Ansvarsfullt agerande
– Strategiskt hållbarhetsarbete

Delägare

Värden för intressenter

9. Intressentgrupper och dialogform

Marknad efterfrågan
Intressegrupper och dialogform

Väsentlighetsanalys

Att lyssna på såväl våra interna som externa intressenter är en viktig del i det
löpande arbetet med att utveckla ÅWL som företag. Genom en ständigt pågående
dialog balanserar och optimerar vi olika intressen, förväntningar och önskemål.
På så sätt skapas största möjliga värde.

Analys av de olika hållbarhetsaspekternas betydelse för ÅWL och våra intressenter har tagits
fram med hjälp av enkäter riktade till medarbetare och kundansvariga arkitekter.
Hållbarhetsgruppen har bearbetat och sammanställt resultatet.

Vill du veta mer?
Kontaka Jacob Haas eller Carolina Abarzua Vallejos.
awlark.se

21

22

ÅWL Arkitekter
Nytorgsgatan 30
Box 4113
102 62 Stockholm
awlark.se

Lilla Kvarnholmen, Nacka

