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VI ÄR
  

HELHETSSYN PÅ ARKITEKTUR OM OSS 

SÅ HÄR JOBBAR VITJÄNSTER OCH ERBJUDANDE

Vi ritar staden - Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och en 
tongivande aktör i byggandet av staden. Styrkan ligger i det personliga mötet, vär-
men och öppenheten. En känsla av det lilla arkitektkontoret men med det stora 
kontorets muskler och möjligheter. En unik kombination. Starka team i Malmö, 
Halmstad, Göteborg, Borås, Stockholm, Uppsala, Östersund, Kristianstad och 
Oslo ger en geografisk spridning, kreativ mångfald och en gedigen kompetens-
bank, vilket säkerställer en hög kvalitet i alla typer av uppdrag.

Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vi kan 
stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning till produktdesign. 
Det skapar helhetssyn, verkshöjd och trygghet i genomförandet. 
Framför allt möjliggör vårt arbetssätt korta ledtider. Vår kompetens 
innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till hållbarhet 
och beständigt byggande och en fastighetsekonomisk insikt och 
förståelse. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med 
att rita byggnaden in i minsta detalj.

På Krook & Tjäder arbetar vi utifrån kompetensområden. Omvärlden 
förändras hela tiden och genom ett tydligt fokus på respektive om-
råde deltar vi i forskning och för en ständig diskussion kring arkitek-
tur, utveckling och gestaltning. Varje kompetensområde spänner 
över hela koncernen och säkerställer att vi, från alla kontor, alltid kan 
bistå med en gedigen kompetensbank och en kreativ mångfald inom 
respektive område.

Arkitekterna Krook & Tjäder startade år 1988 i Göteborg av  
Bengt-Ove Krook och Stefan Tjäder. 

Krook & Tjäder och är idag ett av Skandinaviens största arkitekt-
kontor med ca 300 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö, 
Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund, Kristianstad och 
Oslo. Tillsammans har vi byggt upp en stark position inom arkitek-
tur, stadsbyggnad, landskap, inredning och produktdesign. Krook 
& Tjäder präglas av omtanke, öppenhet och stort engagemang där 
alla arbetar under stort eget ansvar. Nyfikenheten, entreprenörsan-
dan med en känsla av att-allt-är-möjligt genomsyrar vår verksamhet, 
vilket skapar en lustfylld och dynamisk miljö. Arkitekterna Krook & 
Tjäder har även ett program för delägarskap som riktar sig till alla 
medarbetare i företaget. Det ger även dig som nyanställd spännande 
möjligheter!

Krook & Tjäder är en aktiv aktör på marknaden. Får någon en idé 
fångar vi upp den oavsett om det handlar om en vinstdrivande affär 
för kund, nytt Krook & Tjäder-kontor, ett eget förslag på projekt eller 
att agera och debattera i vår samtid. Vad kan vi göra för ökad integra-
tion, mångfald och internationalisering i arkitektbranschen? Vi bör-
jar med oss själva, vi sitter inte och väntar. Vår verksamhet bygger på 
starka personliga relationer och höga arkitektoniska ambitioner med 
en stor förståelse för kundens affär. Hos oss har över 50 procent av 
våra medarbetare kundkontakt med egna uppdrag. Den personliga 
relationen är vår styrka. Omtanken om kunden, medarbetaren och 
samhället går som en röd tråd i allt vi gör, det skapar stolthet och ger 
uppdragen en högre mening.

Vi anställer människor. Därför arbetar vi utifrån en specialframtagen, 
strukturerad utvecklingsmodell för varje enskild individ, där vi tillåter 
livets fläta av jobb, vardag och drömmar att ta plats. Arkitekterna 
Krook & Tjäder är medarbetarägt och det är öppet för alla att bli 
delägare.

Vårt erbjudande innebär tillgång till metoder, experter och digitala 
tjänster som säkerställer att projektets viktiga frågor integreras i hela 
processen och in i gestaltningen.

Vår vision är god arkitektur i gestaltning och genomförande. Genom 
lyhördhet och djup förståelse för affären tar vi oss an våra uppdrag. 
Det kan handla om att omvandla idéer och drömmar till verklighet, 
samordna komplexa projekt i rollen som generalkonsult eller samord-
na byggherredrivna planprocesser till att rekonditionera återbrukade 
möbler och få dem på plats.

Tillsammans kan vi agera på våra gemensamma samhällsutmaning-
ar, där väl gestaltad och hållbar arkitektur är en del av lösningen. För 
att uppnå de globala måla målen är det viktigt att vi siktar högt. Vår 
ambition utgår från vår gemensamma drivkraft och vilja. Vår vilja att 
lösa problem, vilja att bidra, vilja att bli bättre, helt enkelt vår genui-
na vilja att göra gott.

Med arkitektur driver vi utvecklingen 
mot goda och klimatpositiva miljöer.

Strategisk partner med inflytande 
över arkitekturen och gestaltningen 
av framtidens goda livsmiljöer.

Relation + Ambition

VISION

MÅL

LEDORD 

Vårt arbetssätt och 
företagskultur är vår 
största framgångsfaktor. 
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HÅLLBAR 
RIKTNING 
I EN
FÖRÄNDERLIG 
VÄRLD
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IPCC kom med en delrapport som visar på att vi människor med ännu 
större säkerhet driver på klimatförändringarna, och att vi måste job-
ba från två håll. Dels minska vår påverkan i branschen, dels arbeta 
förebyggande med riskhantering och klimatanpassning.  

New European Bauhaus markerar ett skifte där arkitekturen har en 
ledande roll i omställningen mot en mer hållbar värld. Med EU:s tax-
onomi kommer styrande ekonomiska incitament. Toppmötet om bi-
ologisk mångfald blev delvis förskjutet men vi förväntar oss starkare 
styrning kopplat till biodiversitet i framtiden. 

I skrivande stund är det också krig i Europa som ytterligare driver på 
den råvarubrist som vi upplevt under pandemin. 

Efter en dip i branschen 2020 på grund av osäkerhet om hur pan-
demin skulle påverka våra affärer var 2021 ett bra år ekonomiskt. 
Vi gör vårt bästa resultat någonsin över koncernen trots stora ut-
maningar på marknaden kopplat till Coronapandemin. Vår stora 
framgångsfaktor här har varit vår starka kultur och organisation där 
majoriteten av våra medarbetare har egna kundkontakter. Det ger 
en stark kraft att tillsammans kunna påverka utvecklingen, identi-
fiera möjligheter i förändring, vilket i sin tur leder till en snabbare 
omställning. 

Under året har vi välkomnat 65 nya kollegor, vilket säkerställer att vi 
även framöver kan möta våra kunders efterfrågan och leverera god 
arkitektur. Vi har fortsatt att jobba hemifrån med de utmaningar det 
innebär, men vi har längtat efter varandra. Vi har ställt om snabbt 
och tekniken har möjliggjort att vi har kunnat fortsätta att samarbeta 
och kunnat göra ett fantastiskt jobb. 

Vi har också kommit ännu längre i ökade samarbeten mellan våra 
kontor. Det har blivit tydligare att det är möjligt med utvecklande och 
givande utbyten oavsett var vi sitter, vilket tillgängliggör våra lokala 
specialister inom hela koncernen på ett enklare sätt. 

Johan von Wachenfeldt  
VD 
Arkitekt SAR / MSA 
Företagsledning

Malin Sjölund Olsson
Hållbarhetsstrateg
Arkitekt SAR/MSA

Vi har historiskt sett jobbat med hållbarhetsfrågor utifrån devis-
en vi bryr oss om och vill göra gott. Den sociala hållbarheten finns 
med i vår värdegrund och har under åren vävts ihop med ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Vi bygger inte enbart för mänskliga be-
hov. Vi måste även ta hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald. 
Sen några år tillbaka är de globala målen grunden för våra val då de 
globala målen visar på alla de hållbarhetsområden som vi måste ta 
hänsyn till i vår profession. I takt med vår starka tillväxt ger det oss 
utökat handlingsutrymme och mandat att göra gott. Under 2021 tog 
vi beslut om en ny vision och ett långsiktigt mål som tydligt pekar 
ut att vi vill vara med och driva utvecklingen mot goda och klimat-
positiva miljöer. Vi startade också upp processer och arbetssätt för 
starkare implementering i våra uppdrag, samt bättre uppföljning och 
dokumentation av vårt hållbarhetsarbete. 

För att ytterligare bidra till att styra mot hållbara affärer har vi un-
der 2021 byggt upp kompetensområdet Transformation, då vi ser 
att behålla, utveckla och omvandla det som redan finns är det mest 
hållbara valet. Vi har satsat på utbildning i klimatberäkning, där vi ut-
bildat ca 35 medarbetare inom koncernen, vilket ger oss tillgång till 
kompetens på alla våra kontor. Vi kan nu leverera tjänster kopplade 
till lagen om Klimatdeklarationer som trädde i kraft 1 januari 2022.  

Krook & Tjäder Labs är vår plattform för utforskande. Under 2021 
nystartade vi Labs med en ny ansvarig och en breddad inriktning.
Med hjälp av LABS tar vi ett större mer distruptivt och transformativt 
grepp på hållbarhetsfrågorna. Vi ser längre in i framtiden.  Med LABS 
kan vi stärka våra samarbeten med andra aktörer och ytterligare un-
dersöka nya möjligheter.

Vi har under 2021 även släppt en ny version av vårt Hållbarhetsverktyg 
LOG. Med LOG kartlägger vi tillsammans ett projekts hållbarhets- 
profil. Vi ser fram emot att träffas och diskutera hållbara värden med 
LOG som utgångspunkt. 
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Just nu lever vi i en omvälvande tid där flera faktorer styr vår bransch i nya 
riktningar. Om vi ser på året 2021 i retroperspektiv handlade året dels om 
att hållbarhetsfrågan accelererade i betydelse samtidigt som pandemin 
ändrade vårt sätt att se på användningen av vår byggda miljö. 



MEDLEMSKAP: VI HAR ANTAGIT: 

• Sweden Green Building Council (SGBC) 

• Centrum för cirkulärt byggande (CCbuild)

• Viable Cities

• CSR Västsverige 

• Lokal färdplan Malmö (LFM-30) 

• EMC - Energi och miljöcentrum Halland 

• Uppsala Klimatprotokoll  

• Architects Declare

• Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom  
 Bygg- och anläggningssektorn 

• Fossilfritt Sverige 

Samarbete är en 
förutsättning för 
genomförande. 

För att ha en chans att hitta lösningar för våra globala 
utmaningar krävs samarbete mellan aktörer branschen. 
Under senare år har det tagits flera bra initiativ både 
nationellt och lokalt. Vi är medlemmar i ett antal bran-
schorganisationer som driver på omställning mot en mer 
hållbar byggbransch. Vi är aktiva i arbetsgrupper och 
driver hållbarhetsfrågor tillsammans med andra.

SAMARBETEN 
GÖR OSS 
BÄTTRE  
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Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det inkluderar i högsta 
grad byggsektorn som står för cirka 20 procent av Sveriges koldioxidut-
släpp. Genom samarbete med andra som också vill ha förändring, är vi 
beredda att göra banbrytande resor tillsammans. 

Vi har både tekniska lösningar och kunskap att kunna halvera utsläp-
pen redan i dag. Men vi måste öka takten och våga sätta höga mål! 

Monika Rahm, arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder 
Uppsala är en av många engagerade inom företaget. 

Bostadsbyggandet och investeringsviljan inom byggsek-
torn i Uppsala och på många håll i landet är på stark tillväxt. 
Samtidigt måste vi minska klimatpåverkan. Hur ska vi lösa 
det? 

“Det är naturligtvis en jätteutmaning att med stor utbygg-
nadstakt samtidigt åstadkomma en kraftigt minskad klimat-
påverkan, menar Monika Rahm. För att lyckas gäller det att 
planera klimatsmart tidigt i processen vid utveckling av nya 
bostadskvarter och stadsdelar. Här måste vi tänka nytt och an-
norlunda. Vi måste bättre än hittills ta vara på och implemen-
tera alla goda intentioner, nya idéer, innovationer, ny teknik, 
nya material och nya sätt att bygga och bo. Bidra med andra 
kvaliteter och utnyttja varje kvadratmeter bättre. Framför allt 
måste vi bli bättre på att nyttja det vi redan har, tänka om och 
optimera. Allt detta kombinerat med nya lagkrav.” 

Som representant för Krook & Tjäder är Monika engagerad i 
Uppsala Klimatprotokoll, ett nätverk och motor i klimatarbe-
tet lokalt. Hon deltar bl.a. inom fokusgruppen Hållbar stads-
delsutveckling i Uppsala. Här jobbar man nära akademin och 
har stor nytta i den unika lokala kompetensen som finns i 
klimatfrågor. Syftet är att samverka för att uppnå Uppsalas 
klimatmål.  

Monika Rahm, arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder Uppsala 
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ATT GÖRA 
GOTT   
Krook & Tjäder bedriver ett 
kontinuerligt och långsiktigt 
Pro Bono-arbete, nationellt 
och internationellt. 

Under 2021 har vi satsat på en solcellsanläggning för att säkra ström-
försörjningen till läkarstationen som vi ritat och genomfört i Guinea i 
Västafrika. Läkarstationen är ett samarbetsprojekt med Pingstkyrkan, 
och vi har utöver vår egen finansiering av projektet även erhållit bidrag 
från flera av våra generösa beställare och samarbetspartners.

Vårt projekt med utbildningslokaler i Zambia rullar vidare. Efter genom-
fört projekt med lärarbostäder är vi nu igång med att rita och finansiera 
elevhem för flickor. Detta för att möjliggöra även för unga flickor på 
landsbygden att ta del av skolundervisningwen. Projektet genomförs i 
samarbete med ZASP - Zambian Association for Sustainable Projects.

Mer begränsade insatser på det internationella planet utgörs av 
arkitekttjänster till Östhjälpens seniorboende för utsatta personer i 
Rumänien, fadderbarn i tre världsdelar samt bidrag till Water Aid som 
arbetar med vattenförsörjning i världens fattigaste länder. 

Nationellt stöder vi ett flertal organisationer i deras angelägna och 
samhällsviktiga verksamheter. Våra insatser på hemmaplan går bland 
annat till Stadsmissionen, BRIS, Faktum och Barncancerfonden.

Vill du veta mera om vår Pro Bono-verksamhet är du 
välkommen att kontakta Stefan Tjäder på telefon 
070-575 28 01 eller tjader@krook.tjader.se
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Vår ambition är att utveckla områden och platser för människor. 
Platser där vi kan göra stor skillnad men där det saknas resurser.

13
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Krook & Tjäder LABS är en laborativ verksamhet med 
syfte att proaktivt utforska strategisk innovation i gräns-
snittet mellan kreativitet, hållbarhet och arkitektur. 

Är du nyfiken och vill veta mer om Krook & Tjäder 
LABS är du välkommen att kontakta:

IngaKarin Sundqvist, arkitekt SAR / MSA
ingakarin.sundqvist@krook.tjader.se 

KREATIVITET, 
HÅLLBARHET 
OCH ARKITEKTUR  
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Ett gränsöverskridande samarbete mellan olika discipliner och 
kreativa verksamheter för att hitta nya vägar för ett hållbart 
samhällsbyggande. 

LABS fyller en viktig funktion för att ständigt vara i rörelse och ut-
vecklas både som individ och företag. Syftet är att främja kreativ-
itet, fördjupa hållbarhetsarbetet och medverka till en utforskande 
och nyfiken kultur. Framför allt genom att erbjuda en plats för dig 
att testa idéer, utmana dig själv och våra kunder. Våra idéers rele-
vans garanteras genom samarbete, forskningsförankring och bred 
representation.



    

FOKUS 
HÅLLBARHET 
I VÅRA 
UPPDRAG  
Vi utgår från vår vilja att göra gott, för alla och allt levande. 

Vi har Agenda 2030 de globala delmålen som utgångspunkt för hur 
vi styr vårt hållbarhetsarbete. Agenda 2030 ger den helhetsbild av 
hållbarhet som vi kan identifiera oss med, där ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet är integrerade och odelbara. Det är i våra up-
pdrag vi kan göra mest skillnad och där har vi integrerat arbetssätt, 
roller, metoder och rutiner för att säkerställa att hållbarhet alltid 
blir en del av våra uppdrag och en naturlig del av alla medarbetares 
mindset. 

Vårt erbjudande sträcker sig genom hela kedjan i processen och vi 
har bred kompetens och erfarenhet genom våra medarbetare. Vi kan 
Stadsbyggnad, Arkitektur, Landskap, Inredning samt Produktdesign. 
Vi gestaltar nya miljöer och strukturer men har också fokus på ut-
veckling av den befintliga miljön. Vår kompetens innefattar kreativ 
gestaltning med tydlig koppling till ett större samhällsperspektiv, 
samt insikt och förståelse för vad som är långsiktigt värdeskapande.

För att hållbarhet ska bli en viktig förutsättning och utgångspunkt i 
alla projekt är det viktigt att de blir integrerade i övergripande pro-
jektmål. För att det ska bli möjligt är det avgörande att vi gör det 
tillsammans med övriga aktörer. 

För att styra våra projekt i en mer hållbar riktning i ett tidigt skede 
har vi ett hållbarhetsverktyg vi kallar LOG. Med LOG identifierar vi 
vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast för varje uppdrag tillsam-
mans med övriga aktörer i en workshop. 

Creative direction är dels ett förhållningssätt för psykologisk säker-
het och kreativitet i våra möten och dels en workshopmetod som i 
ett tidigt skede ger oss en samsyn kring värdeskapande och mål i 
våra uppdrag. 

Samskapande förankrar våra val och ger starkare driv i 
genomförandet.

För att säkerställa att vi jobbar mot rätt saker inom varje kompeten-
sområde kartlägger varje kompetensområde sina hållbarhetsaspek-
ter mot delmålen i Agenda 2030. Högst viktade hållbarhetsaspekter 
blir en del av kompetensområdets strategi framåt. Våra medarbetare 
som arbetar med ett visst projekt vet då också genom vilka åtgärder, 
tjänster och strategier man kan göra mest nytta.

I vår uppdragsprocess ingår att kartlägga uppdragets mest betydan-
de hållbarhetsaspekter och vi har ett systematiskt arbetssätt för im-
plementering och verifiering. 

I varje uppdrag finns en Hållbarhetssamordnare som säkerställer 
uppdragets hållbarhetsarbete och tar in de hållbarhetsspecialister 
som behövs. 

Vi har certifierade och diplomerade specialister inom flera områden. 
De finns nära till hands som stöd i våra uppdrag, vilket bidrar med 
samordning, kunskap, dokumentation och verifiering av våra pro-
cesser. Vi har medarbetare som är certifierade och diplomerade 
inom Citylab, Miljöbyggnad, Breeam, Tillgänglighet, Kulturvärden, 
Fukt och Arbetsmiljö. Utöver det har vi kunskap och erfarenhet av 
våra vanligaste certifieringssystem, återbruk, dialogprocesser, eko-
systemtjänster samt träbyggnad för att nämna några områden där 
vi kan bistå. 

Digitala verktyg ger möjligheter att göra rätt val och optimera vår 
arkitektur. Vi kan göra simuleringar och beräkningar av en mängd 
parametrar. Under 2021 startade vi upp en grupp för parametrisk 
design. 

Vi har en egenutvecklad metod för dagsljus och solljus-simuleringar, 
där vi under 2021 påbörjade implementering att även se solvärme-
last parallellt. 

Vi byggde under 2021 upp riktlinjer för klimatberäkning, där vi bl.a. 
alltid gör en screening av våra nybyggnadsprojekt i tidigt skede för 
att se vilka förbättringar vi kan bidra med. Till detta använder vi 
Carbondesigner som finns på alla våra kontor. Vi kan även gör full-
ständiga klimatberäkningar i oneclickLCA.  

Att använda det som redan finns är centralt hos oss. För inventer-
ing och hantering av återbruk använder vi oss av två olika verktyg. 
Vi är partners inom Centrum för cirkulärt byggande (ccbuild), med 
tillgång till metoder och verktyg för återbruk. Vi har även samarbete 
med Palats. Det ger oss möjlighet att välja det återbruksverktyg som 
passar projektet bäst. 

Inom Stadsbyggnad har vi verktyget PUD-Effektkarta som ger oss 
bättre möjlighet att koppla dialogarbete med fokus på användarens 
behov till konkreta förslag. 

Utöver nämnda verktyg och metoder har vi tillgång till andra ved-
ertagna verktyg för olika hållbarhetsaspekter.
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HELHETSBILD ÖVER VÅR PÅVERKAN

SAMSKAPANDE FÖR GENOMFÖRBARHET

SAMORDNARE OCH SPECIALISTER

VERKTYG OCH METODER

FOKUS PÅ DET SOM GER EFFEKT

 › minskad klimatpåverkan och   
 energi

 › dagsljus och solljus

 › klimatanpassning och    
 mikroklimat
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TJÄNSTER

 » Hållbarhetsstrategi kopplad till  
 varumärke och värdeskapande

 » Cirkulär arkitektur och återbrukstjänster

 » Kulturmiljövård och ombyggnad

 » Simuleringar och beräkningar för t.ex:  

 » Ekosystemtjänster

 » Dialogprocesser

 » Social konsekvensbeskrivning

 » Barnkonsekvensbeskrivning 

 » Innemiljö och fukt
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Det vi bestämt tillsammans ger 
en tydlig förankring vilket gör 
att besluten lever vidare genom 
hela projektet. 

LOG  
HÅLLBARHETSVERKTYG  

LOG Hållbarhetsverktyg används i workshop för att 
identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta i 
projektet med syfte att driva och kvalificera hållbarhet-
sarbetet. Men även för att tydliggöra, engagera och säk-
erställa riktning kring målbilden för hållbarhetsarbetet. 

I verktyget ingår också en digital databas där vi log-
gar relevanta aspekter vilket visualiserar vad som är 
väsentligt för projektet samt sammanställer och doku-
menterar projektets hållbarhetsmål. Databasen väver 
samman olika hållbarhetsparametrar från vanligt före-
kommande certifieringar tillsammans med Agenda 
2030, relevant forskning inom hållbarhet samt Krook 
& Tjäders egna erfarenheter. 

Under 2021 släpptes vår version 2.0 där vi uppdaterat 
databasen bland annat med certifieringar för befintligt 
bestånd samt drift och förvaltning. I samband med det 
fortbildade vi våra superusers över koncernen i att lära 
upp sina kollegor. Under hösten påbörjades utbildnin-
gar på alla kontor med målet att samtliga medarbetare 
med kundkontakt ska känna sig trygga att använda 
LOG-Hållbarhetsverktyget i våra uppdrag. 

LOG kan användas i alla typer av projekt, oavsett skala 
och skede. Syftet är att ta fram en uppdragsspecifik 
profil utifrån vad som är ger mest nytta utifrån gällande 
förutsättningar. Mest nytta får vi av att använda LOG 
i tidiga skeden då verktyget kan ge input till målsät-
tningar och strategiska beslut kring certifieringar, men 
LOG kan användas även i senare skeden och då går 
man in mer i detalj på vad man kan hitta förbättringar 
inom hållbarhet.  

LOG hjälper oss att kartlägga alla typer av hållbarhet-
saspekter, ekologiska, ekonomiska och sociala frågor, 
att få upp dem på bordet för att se dem i sin helhet. På 
så vis kan vi hantera synergier och målkonflikter på ett 
effektivt sätt.

Malin Sjölund Olsson, 
Arkitekt och Hållbarhetsstrateg på Krook & Tjäder.

Spelbrickorna lyfter de frågor som är viktiga och är ett 
enkelt sätt att grafiskt få en överblick kring valda om-
råden och hållbarhetsaspekter. Det kan hjälpa oss att 
se vilka värden vi vill bygga och koppla dem till målsät-
tningar och varumärke för att få driv i arbetet.

Men det viktigaste är att vi gör detta tillsammans. En 
workshop ska göras med olika aktörer runt bordet som 
bidrar med sin kunskap och tar gemensamma beslut. 
Det vi bestämt tillsammans ger en tydlig förankring 
kopplat till syfte och genomförbarhet, vilket gör att 
besluten lever vidare genom hela projektet. 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Krook & Tjäder vill genomföra hållbara och certifierade projekt i enlighet med de 
Globala målen. Därför har vi tagit fram ett grafiskt dialog- och analysverktyg som 
vi kallar LOG Hållbarhetsverktyg. Verktyget används tillsammans med kund eller 
internt i uppdagsteamet.
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Under en workshop lär 
vi oss av varandras 
utmaningar och lösningar 
samt fördjupar förståelsen 
för hållbarhetsarbetet.



TITTERIDAMM
BESTÄLLARE:

OMFATTNING: 

PLATS:  

Framtidens Byggutveckling AB 
med Lindbäcks som entreprenör

Två punkthus och fyra lamellhus, 
sammantaget 152 hyresrätter

Angered, Göteborg

Göteborg växer och i Angered har Krook & Tjäder ritat 
ett bostadskvarter i helt i trä, vilket är ett resultat av 
en tävlingsvinst. Kvarteret består av två punkthus och 
en länga i vinkel, som i sig består av ett antal lamell-
hus med loftgångar. Sammanlagt innehåller kvarteret 
152 ljusa och rymliga hyreslägenheter. Ett spännande 
träprojekt i nära samarbete med beställare och ett krea-
tivt team av såväl husarkitekter som landskapsarkitek-
ter. Projektet har ett tydligt fokus på hållbarhet och 
beständigt byggande där man valt trä både i konstruk-
tion och fasad. Loftgångar med generösa ljusschakt 
mot fasad, ger både avskildhet för privatliv samtidigt 
som det skapar sociala ytor att vistas på vid entréer.  
Markarbeten påbörjades i september år 2019.  Produktion 
av färdiga moduler i Lindbäcks nya fabrik på Haraholmen 
i Piteå, drog igång i januari år 2020. Poseidon kommer att 
äga och förvalta lägenheterna i Titteridamm, Angered.
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KVARTETTEN
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BESTÄLLARE:

OMFATTNING: 

PLATS:  

Wihlborgs

16 000 kvm

Hyllie, Malmö

Kvarteret Kvartetten är ett nytt kontorshus i Hyllie, 
Malmö, med byggstart 2020. Här kan bolag växa och 
krympa allteftersom hur de utvecklas dvs en byggnad 
som lever genom alla konjunkturer. Byggnaden inne-
håller cirka 16 000 kvm uthyrningsbara lokaler, inklu-
sive butikslokaler och restaurang på bottenvåningen.  
Kvarteret Kvartetten har fått sitt namn p.g.a. av de fyra oli-
ka fasaderna som alla representerar Öresundsregionen 
och Skåne. En del är i tegel och anknyter till den svensk- 
danska traditionen. En annan del har en keramisk fas-
ad, och är tänkt att leda tanken till den feta jorden här i 
Skåne, som i sin tur lett fram till den skånska keramik-
produktionen. En tredje del är grön, vilket symboliser-
ar Malmö, parkernas stad. En fjärde del är klädd med 
flintasten, som är Skånes landskapssten och förekommer 
ymnigt i sydvästra Sverige och i stora delar av regionen.  
Byggnaden kommer att certifieras enligt både 
Miljöbyggnad Guld och WELL. Miljöbyggnad är en svensk 
certifiering där bara de mest ambitiösa byggnaderna når 
upp till guldnivåns krav på miljöprestanda och en myc-
ket god arbetsmiljö. WELL är en hälsocertifiering som 
fokuserar på de områden som enligt forskning har störst 
inverkan på vårt välmående, såsom kost, sinne, gemen-
skap, ljud, ljus, luft, vatten och rörelse.
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DJUNGELLEKAN

PÅ VÅRA 
RITBORD  
2021 
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BESTÄLLARE:

PLATS:  

Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

Helsingborg

Dockanparken där Djungellekan är belägen, ligger i och 
kring en gammal torrdocka i Helsingborg. Gestaltningen 
tar avstamp i platsens historia men adderar samtidigt 
nya element för att forma dess identitet. Djungellekan 
spelar en viktig roll som en av få parker i H+-området. 
Parken är den första kontakten med området från sta-
den då en ny cykelbro från Helsingborg centrum landar 
här. Parken innehåller lekplats - Djungellekan, prome-
nadstråk, solplatser, vattenkontakt, tillgång till en gam-
mal kranstruktur och en stor grönyta för rekreation. 
Biodiversiteten kommer att förbättras avsevärt i området 
med många olika planteringstypologier och artrikedom.   
Lekplatsens tema är resultatet av en tävling utlyst bland 
barn i Helsingborgs stad där det vinnande och mest 
önskade förslaget var djungeltema. Här väcks barnens 
upptäckarlust och nyfikenhet i en prunkande miljö med 
fullskaliga gorillor, giraffer och elefanter i origamitema. 
Lekutrustningen är skapad unikt för platsen och parkens 
rutschkana går bland annat genom elefantens snabel.   
Dockanparkens gestaltning bygger på de övergripande 
målen för hela H+ området med 5 gemensamma ledord 
på T:

Teknologi: Vi utvecklar och testar nya idéer.

Tid: Vi skapar närhet i vardagen, service och rekreation inom 600 
meter.

Talang: Vi bejakar kreativitet och företagsamhet. Genom att involvera 
invånare och näringslivet.

Tolerans: Mångfald i allt. Vi bjuder in och involverar invånare, samar-
betspartners och andra aktörer i olika typer av medskapande processer.

Men inte Tillrättalagt: Vi går utanför ramarna. Visar öppenhet och 
transparens om att utveckla mötesplatser, innehåll och stadsdelar 
utan att veta hur dessa ska se ut.



Vårt arbetssätt 
och företagskultur 
är vår största 
framgångsfaktor. 

Vi hjälper våra kollegor genom vårt aktiva hälsoarbete. Vår modell 
med täta medarbetarsamtal har i kombination med vårt förebyggan-
de och rehabiliterande arbete bidragit till lägre sjuktal. 

Krook & Tjäder erbjuder återkommande hälsoundersökningar och vi 
har tecknat en hälsoförsäkring för alla medarbetare. Hälso försäkrin-
gen ger möjlighet för medarbetarna att på eget initiativ eller i samråd 
med arbetsgivaren få stöd i olika livssituationer. De rehabiliterande 
insatser som våra anställda har tillgång till omfattar bl.a. samtalsstöd 
hos psykolog, fysioterapeut, ergonomi samt ett värdefullt stöd av en 
rehab samordnare för både arbetsgivare och medarbetare. 

Vi har utvärderat vårt arbete och sett att vi når ut till fler och fångar 
upp kollegor tidigare. 

Vi har sett positiva resultat i våra anpassningar av arbetet vid sjuk-
skrivningar och har åstadkommit en bra återgång till arbetet. Vi har 
gett det stöd som krävts och anpassat arbetet vid behov och därig-
enom lyckats behålla värdefulla medarbetare. 

Krook & Tjäder genomför varje år en hälsomånad som är väldigt 
uppskattad med inspirerande föreläsningar och olika aktiviteter med 
fokus på hälsa och hållbarhet.  Många aktiviteter sker löpande under 
året med initiativ från våra medarbetar vilket vi gärna uppmuntrar 
till. 

Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda och rabatter genom en 
förmånsportal.

VÅRA 
MEDARBETARE
- VÅR VIKTIGASTE 
TILLGÅNG 

UTVECKLING OCH LEDARFILOSOFI ATT LEDA UPPDRAG PÅ K&T   

Genom vårt ledarskap skapar vi en plattform där varje medarbetare 
kan växa och vi som företag utvecklas. Vi har stor tilltro till varje me-
darbetares kunskap och drivkraft där vi vill skapa trygga team genom 
att vara tillåtande och nyfikna. 

Vi har stort fokus på självledarskap med ett närvarande och inklud-
erande ledarskap som stöttning.

Vi har sedan några år tillbaka i samarbete med extern expertis for-
mat en utvecklingsmodell som bygger på forskning. I korthet innebär 
vår modell täta målfokuserade och medarbetardrivna samtal med 
närmsta chef som coach, på alla nivåer inom organisationen. Chefer 
och medarbetare har upplevt starkare relationer, ökad professionell 
och personlig utveckling och vi har blivit ännu bättre på att tidigt 
fånga upp idéer och utmaningar. Denna modell har varit särskilt vär-
defull nu när ledarskapet har utövats mycket på distans.

Våra chefer har en viktig roll hos K&T och nya chefer får introduktion 
till att vara ledare på K&T genom ett program med både intern och 
extern utbildning. Alla chefer ingår även i vårt ledarforum där de kon-
tinuerligt uppdateras med vad som är aktuellt, tex nya lagkrav samt 
möjlighet att utbyta erfarenheter med andra chefer.

För att hålla oss i framkant på marknaden och erbjuda en utveck-
lande arbetsmiljö genomför vi kontinuerliga fortbildningsinsatser. 
Behov av insatser uppstår utifrån våra strategiska mål och beslut, 
omvärldens krav och individuella behov och önskemål. Vi genomför 
breddutbildningar för alla och riktade utbildningar inom vissa kom-
petensområden samt på individnivå. 

Vi genomför årliga studieresor och återkommande platsbesök för att 
dra lärdomar och hålla oss á jour. Vi är måna om att dela med oss av 
våra erfarenheter och projekt, detta görs kontinuerligt på våra vecko- 
möten samt via Talks som sker över koncernnivå. 

Under 2021 påbörjade vi en koncernövergripande utbildning för våra 
uppdragsansvariga och handläggande arkitekter och ingenjörer i 
syfte att utveckla vårt ledarskap och ta till vara på erfarenheter och 
kunskaper inom hela koncernen, skapa synergier för bästa planering 
och genomförande av våra projekt. Detta kommer fortgå under 2022. 
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ARBETSMILJÖ OCH TRIVSEL 

FÖREBYGGANDE HÄLSA

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi arbetar hela tiden 
för att utveckla vår arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsskador 
och arbetsrelaterade sjukskrivningar samt nollvision mot kränkande 
särbehandling och trakasserier. 

Vi säkerställer att vi uppfyller alla lagkrav och har väldokumenterade 
processer och policys implementerade i verksamheten. Krook & 
Tjäder följer riktlinjer för arbetsmiljön enligt ISO 45001.

-Vår Arbetsmiljöhandbok beskriver vår ansvarsfördelning, risker och 
åtgärder. Här finns även våra policys och riktlinjer för feedback, rap-
portering av tillbud och olyckor och rutiner för att motverka och han-
tera trakasserier samt kränkande särbehandling. 

Vi genomför regelbundna medarbetarundersökningar och fördjupad 
arbetsmiljöenkät vartannat år för att ta reda på vad vi kan förbättra 
när det gäller arbetsmiljö, ledarskap och organisation. Resultatet 
diskuteras alltid på våra kontor, i våra studios, för att tillsammans 
utveckla vår gemensamma arbetsmiljö. 

-  Vi har etiska riktlinjer som bygger på Sveriges Arkitekters framtag-
na riktlinjer. 

- Vi arbetar aktivt mot diskriminering och för ökad mångfald. Vi har 
en koncernövergripande Samverkansgrupp med HR, medarbetar-
representanter och chefsrepresentant. Gruppen har i uppdrag att 
granska våra rutiner, processer och policys för att säkerställa att vi 
som företag ger lika rättigheter och möjligheter till alla. 

- Under 2021 har vi sett över vår lönepolicy för att tydliggöra våra 
lönekriterier ytterligare. Vi genomför årliga lönekartläggningar för 
samtliga bolag för att säkerställa jämställd lönesättning.

- Vi har en policy för att motverka korruption och mutor/otillbörliga 
förmåner. 

- Krook & Tjäder är medlem i Innovationsföretagen, Almega och 
Svenskt Näringsliv och har genom detta kollektivavtal med Sveriges 
Arkitekter, UNIONEN, samt Sveriges Ingenjörer.
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• 55%  kvinnor och 45% 

män

• 55%  kvinnor och 45% 

män

VÅRA 
MEDARBETARE
- NYCKELTAL

Vi har en stark rekommendationsvilja bland våra medarbetare: eNPS +49

Vår sjukfrånvaro är 3,9% 

Vår personalomsättning är 11,7% 
33% av våra medarbetare är delägare

65 nya medarbetare under 2021

89,2% upplever en god stämning på sitt kontor
90,5% upplever goda samarbeten på Krook & Tjäder

90,9% känner sig trygga på sin arbetsplats

89,5% av våra medarbetare upplever arbetet fritt från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling 

55% 
kvinnor

50% 
kvinnor

45% 
män

50% 
män

MEDARBETARE CHEFER
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KONCERNLEDNING ÅLDER

38% 
kvinnor

69% 
30-50 år

14% 
under 30 år

17% 
över 50 år

62% 
män
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HÅLLBARHET 
PÅ VÅRA 
KONTOR  
På Krook & Tjäder har vi under 
lång tid sett över vår interna 
klimatpåverkan.

I  år har vi sammanställt allt i  en 
gemensam Hållbarhetsrapport! 
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TJÄNSTERESOR

LOKALER

EL

AVFALL

INKÖP

IT

Vi hyr samtliga våra kontorslokaler. Vi följer upp värme, kyla och fastighetsel. Östersund  
hyr in sig i kontorshotell och är därför undantagna denna mätning. 

Våra kontor har ett samlat el-avtal om förnybar energi märkt med Naturskyddsföreningens 
”Bra miljöval”. Där el ingår i hyran har vi också  förnybar energi.

Oftast finns det avfallssortering inom fastigheterna där vi hyr våra lokaler. På våra kontor i 
Göteborg och Stockholm har vi fastighetsägare som inte kan tillhandahålla avfallssortering så 
vi har köpt in tjänsten av externa leverantörer. 

Vi följer upp inköp av kontorsmaterial, städtjänster och mat. Vi serverar frukost på våra 
kontor vilket påverkar klimatutsläppen negativt, men ger mervärde socialt. Vegetarisk mat 
förordas generellt.

Vi har under 2021 påbörjat en uppförandekod för våra leverantörer som vi lanserar under 
2022. 

Vi följer upp våra inköp av IT. Våra krav vid inköp av IT-utrustning utgår från flera aspekter 
som användning, innehåll och energieffektivitet. Vi använder vår utrustning i flera led inom 
olika avdelningar för att öka livslängden. De rensas sedan och skänks vidare inom vår pro 
bono verksamhet. 
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Vi har en mötes- och resepolicy som förordar hållbart resande. Vi har riktlinjer kring flyg, tex 
stannar vi på marken i samband med studieresor.  Vi har samordnad resebokning för bättre 
uppföljning.

Vi följer upp egen bil i tjänst och i förekommande fall kontorsbilar. I Göteborg har vi tre kon-
torsbilar med låga utsläpp. Bilarna används även utanför arbetstid av våra anställda, som en 
delningstjänst. På flera av våra kontor har vi satsat på kontorscyklar och/eller elscootrar och 
tillgång till kollektivtrafikkort för att vi lätt ska kunna ta oss till möten utan bil. 



HÅLLBARHET PÅ 
VÅRA KONTOR
- NYCKELTAL
TOTALT TON CO2e 
per anställd 2021:

Vi har bara mätt el, värme och resor tidigare och kan därför inte jämföra vår klimatpåverkan bakåt. Från 
2021 använder vi oss av plattformen Position Green. För vissa poster använder vi generiska och/eller kost-
nadsbaserade emissionsfaktorer. 

Avser tre stycken leasade kontorsbilar i Göteborg.

Vi har inte fått uppgifter från Boråskontorets fastighetsägare. Har antagit en siffra baserad på övriga kontor.  
Östersundskontoret hyr in sig i kontorshotell och ingår inte i beräkningen.

Resor avser samtliga tjänsteresor med buss, tåg och flyg bokat via vår reseleverantör. Tre kontor har inte 
bokat resor via reseleverantören vilket minskar reseposten. Vi har ett kontor i Östersund vilket innebär att 
enstaka resor sker även med flyg till inom norden, även om nattåg också väljs i stor omfattning.

Vi har tagit med egen bil i tjänst, där vi har antagit bensin som drivmedel där drivmedel inte är angivet, 
vilket ökar reseposten. 

Utsläpp från inköp mat och IT är orimligt höga. Vi har använt kostnadsbaserad generisk emissions-
faktor, och ser över till nästa år om vi kan få tag på leverantörsbaserade emissionsfaktorer i stället. 
Vi redovisar både med och utan  IT /utan IT och mat, för att se skillnaden. 

Vi följer upp kontorens avfall relativt utifrån vikt på vårt Göteborgskontor, då vi inte kan få fram siffror på 
avfall från alla kontor. 

2,21379
GENERELLT: 

KOMMENTARER:

SCOPE 1: 

SCOPE 2:

SCOPE 3:

SCOPE 3: INKÖP IT 466,4

SCOPE 3: AVFALL 0,21

SCOPE 3: AVFALL 0,21

SCOPE 3: AVFALL 0,21

SCOPE 3: INKÖP MAT 129,482

SCOPE 3: INKÖP MAT 129,482

SCOPE 3: INKÖP ÖVRIGT 32,904

SCOPE 3: INKÖP ÖVRIGT 32,904

SCOPE 3: INKÖP ÖVRIGT 32,904

SCOPE 2: EL OCH VÄRME 23,80166

SCOPE 2: EL OCH VÄRME 23,80166

SCOPE 2: EL OCH VÄRME 23,80166

SCOPE 3: TJÄNSTERESOR 13,579

SCOPE 3: TJÄNSTERESOR 13,579

SCOPE 3: TJÄNSTERESOR 13,579

SCOPE 3: EGEN BIL I TJÄNST 2,67

SCOPE 3: EGEN BIL I TJÄNST 2,67

SCOPE 3: EGEN BIL I TJÄNST 2,67

SCOPE 1: KONTORSBILAR I GBG 1,73

SCOPE 1: KONTORSBILAR I GBG 1,73

SCOPE 1: KONTORSBILAR I GBG 1,73

TOTALT TON CO2e

TOTALT TON CO2e
exklusive IT och mat

TOTALT TON CO2e
exklusive IT
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AFFÄRS-
STRATEGI 
OCH 
STYRNING 
Vår vision är ”Med arkitektur driver vi utvecklingen mot goda och 
klimatpositiva miljöer”, vilket innebär att vår affär måste bygga på 
hållbara premisser. Vi strävar efter att arkitekturen vi levererar ska gå 
i takt med Parisavtalets mål.  

Vårt långsiktiga mål är ”Strategisk partner med inflytande över 
arkitekturen och gestaltningen av framtidens goda livsmiljöer”. 
Genom att vara strategisk partner får vi ökat inflytande och hand- 
lingsutrymme. Det ger oss mandat att förverkliga drömmar och möj-
lighet att göra gott. 

Utöver vår vision och långsiktiga mål har vi två ledord som är grunden 
för allt vi gör. Relation + Ambition. Genom goda relationer kan vi 
skapa kreativa samarbeten med lust, driv och höga ambitioner i det 
vi gör. Därför säger vi Relation plus Ambition. 

Utöver vårt långsiktiga mål har vi strategiska fokusområden som 
driver vårt arbete framåt. Krook & Tjäders fokusområden beslutas av 
vår företagsledning, de sträcker sig över två år och bygger alltid på 
ett hållbart ramverk och de utmaningar vi har framför oss. På så sätt 
kan vi vara agila i vilka frågor vi vill samla oss kring, skapa driv och 
samtidigt hinna göra verklig förbättring. Våra fokusområden ligger till 
grund för respektive kontors målarbete. 

Vår Hållbarhetsstrateg leder vårt hållbarhetsarbete i samarbete 
med koncernledning/företagsledning och centrala funktioner. Vi har 
också lokala hållbarhetsnav som driver hållbarhetsfrågor på respek-
tive kontor tillsammans med lokal ledning. Hållbarhetsstrateg och 
hållbarhetsnav samarbetar i frågor som rör alla kontor. 

Vi har också nätverk runt olika hållbarhetsspecialistkompetenser 
som driver utveckling av våra verktyg och tjänster. Via interna forum 
har vi kontinuerlig kunskapsöverföring i den dagliga verksamheten, 
då vår ambition är att hållbarhet ska vara en integrerad del i vår 
vardag. 

Därför har vi ingen hållbarhetsavdelning. Vi satsar på att kompe-
tensen ska finnas nära eller hos den som utför uppdraget eftersom 
vi har stort fokus på självledarskap och egen drivkraft. 

Vi har fördelat omvärldsbevakning, riskhantering och intressentdia-
log på olika nivåer, dels på ledningsnivå och hos centrala funktioner, 
men också via våra kompetensområdesansvariga som vi har för våra 
olika segment. Med en stor andel medarbetare med egna kundkon-
takter ställer vi också krav i vår uppdragsprocess på att frågorna ska 
fångas upp. 

Vi ställer krav på att alltid identifiera, hantera, implementera och föl-
ja upp de viktigaste hållbarhetsaspekterna i varje uppdrag. Det vill 
säga de hållbarhetsaspekter som ger mest nytta och är genomför-
bara och som är relevanta för aktuellt projekt. 

Krook & Tjäder arbetar med kontinuitet och kvalitetssäkring inom 
uppdrag, enligt vårt verksamhetssystem. Här säkerställs ett meto-
diskt och systematiskt arbetssätt. Verksamhetssystemet utgår från 
företagets arbetsprocesser och policy och vi är certifierade i stand-
arden SS-EN ISO 9001:2015 för Kvalitet och SS-EN ISO 14001:2015 
för Miljö. 

Vi har följande policys som styr vår verksamhet: 
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Sofie Sarfati
Kvalitet- och miljöchef
Byggnadsingenjör
Studiochef

Malin Sjölund Olsson
Hållbarhetsstrateg
Arkitekt SAR/MSA

• Kvalitetspolicy 

• Hållbarhetspolicy 

• Arbetsmiljöpolicy 

• Etiska riktlinjer 

• Visselblåsarpolicy 

• Rese- och mötespolicy 
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GLOBALA 
MÅLEN 
VÅR 
MÅLBILD
Vi har Agenda 2030 – de globala delmålen som 
utgångspunkt för hur vi styr vårt hållbarhets- 
arbete. Agenda 2030 ger den helhetsbild av 
hållbarhet som vi kan identifiera oss med, där 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är 
integrerade och odelbara. 

Våra viktigaste utmaningar att adressera:

 » Klimatet

 » Effektivt utnyttjande av våra resurser

 » Biologisk mångfald

 » Trygghet och jämlikhet
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GLOBALA DELMÅLGLOBALA MÅL VAD VI GÖR I UPPDRAG VAD VI GÖR INTERNT

3.3

7.2

8.5

13.1

15.1

12.2

11.3

16.7

9.5

Bekämpa smittsamma sjukdomar.

Öka andelen förnybar energi i världen.

Full sysselsättning och anständiga arbets-
villkor med lika lön för alla.

Stärk motståndskraften mot och anpassnings-
förmågan till klimatrelaterade katastrofer.

Bevara, restaurera och säkerställ hållart nytt-
jande av ekosystem på land och i sötvatten.

Hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser.

 Inkluderande och hållbar urbanisering.

Säkerställ ett lyhört, inkluderande och repre-
sentativt beslutsfattande.

Öka forskningsinsatser och teknisk kapaci-
tet inom industrisektorn.

Utformar tillgänglig och trygg arkitektur med 
fokus på skala, ljus, akustik, luftkvalitet och 
möjlighet till rörelse och vila.
Använder materialdatabaser för bra materialval 
och koll på leverantörskedjan. Fokuserar på hur 
gröna värden och rörelse kan stärka vår hälsa 
och välbefinnande.

Säkerställer entreprenörens arbete med 
riskbedömning. 
Beaktar trygghet och säkerhet för underhålls- 
och städpersonal. 
Utformar god arbetsmiljö med avseende på 
tillgänglighet, dagsljus, ergonomi och akustik. 
Har fokus på säkerhet vid arbetsplatser som 
innehåller fysisk risk. 

Otimering av materialbibliotek och diskussioner 
med leverantörer. 
Inloggningar till materialdatabaser.
Vi erbjuder massage och olika hälsofrämjande 
aktiviteter, samt friskvårdsbidrag.
Varje år har vi en hälsomånad, med aktiviteter 
och föreläsningar.
Formerad krisgrupp och nödlägesberedskap. 

Vi har egen expertis inom LCA och energi.
Vi har externa samarbetsavtal med experter på 
energi, klimat och livscykelanalyser. 
Våra kontor har elavtal om förnybar energi 
märkt med naturskyddsföreningens märkning 
”Bra miljöval”
Exempel: Pro bono arbete – Läkarstation i 
Guinea, vi bidrar med en solcellsanläggning för 
elförsörjning, läs mer under pro bono sid 12

Vi har ett attraktivt erbjudande och 
marknadsmässiga löner samt förmånspaket. 
Vi har kollektivavtal som säkerställer trygga 
villkor.
Vi genomför årliga lönekartläggningar
Flexibel arbetstid och möjlighet att delvis 
arbeta på distans. 

Vi har externa samarbetsavtal med experter på 
klimatanpassning och livscykelanalyser. 
Utbildning av ca 35 medarbetare 
inom klimatberäkning i OneclickLCA/
Carbondesigner.

Fokusgrupp kring återbruk.
Partners i ccbuild.
Samarbete med Palats.
Solutions fullservicetjänst för återbruk 
inredning.
Riktlinjer för inköp.
Koll på leverantörer, varor och emballage.
Sortering och mätning av vårt avfall.
Föregår med gott exempel.

Socialt ansvarstagande inom pro bono-
verksamhet.
Förankar interna beslut i 
deltagandeprocesser.

Skapar energieffektiva byggnader utifrån ett 
livscykelperspektiv med hjälp av energi- och 
livscykelanalyser i tidiga skeden där vi gör mest 
skillnad.
Undersöker möjlighet till förnybar energi som 
tex solceller. 

Framför förslag om nya material, tekniker 
och arkitektoniska lösningar för att testa 
innovationer och nytänkande.
Överväger nya sätt att använda vår fysiska 
miljö, tex genom delningstjänster, andra typer 
av avtal mm.
Använder vårt egenframtagna 
hållbarhetsverktyg - LOG.

Omvärlsbevakning och följeforskning.
Genom K&T Labs, vår plattform för innovation, 
forskning och utveckling, är vi med och driver 
på för en mer hållbar byggbransch tillsammans 
med interna och externa aktörer.

Gestaltar resilienta förslag på alla nivåer.
Använder strategier i tidiga skeden för att 
minska klimatpåverkan av vår arkitektur.
Föreslår målsättningar och gränsvärden i våra 
uppdrag.
Klimatberäknar våra förslag i tidiga skeden.

Planerar för hållbara städer med närhet, 
trygghet, tillräckligt bostadsutbud och service.
Säkerställer kultur- och naturarv med 
kunskapsbaserad analys som integreras i våra 
förslag.
Gestaltar resilient.
Tillgodoser tillräckliga gröna ytor av kvalitet, 
samt kopplingar till befintliga.

Utgår ifrån befintliga värden, med fokus på 
återbruk av strukturer, byggnader, byggvaror, 
utrustning och inredning, på platsen eller 
mellan platser. 
Undviker användning av jungfrueliga material. 
Använder hållbara värden i varumärke och 
identitet samt nudgar mot mer hållbar livsstil.

Minimerar användning av mark med höga  
biologiska värden.
Värnar naturvärden i alla uppdrag, förstärker 
värden som finns eller kompenserar vid 
eventuell förlust.
Beaktar frågan vid val av material eller produkt 
som kan påverka den biologiska mångfalden.

Otimering av materialbibliotek och 
diskussioner med leverantörer.
Utbildning i Ester-ekosystemtjänsanalys.
Föreläsning av Mattias Klum på Krook & 
Tjäderdagen.

Medlemsskap och aktivt deltagande i 
branschorganisationer och åtaganden.
Samarbetar med många aktörer för ett mer 
hållbart samhällsbyggande.

Utför dialogprocesser med brett deltagande 
inför beslutsunderlag. 
Använder av våra verktyg LOG-
hållbarhetsverktyget och Creative Direction för 
delaktighet i projektgrupper.

3.4 

7.3 

8.8 

13.3

15.2

15.5

12.4

12.5

12.8

11.4

11.5

11.7

3.9

Minska antalet dödsfall av icke smitt-
samma sjukdomar och främja mental hälsa.

Fördubbla ökningen av energieffektivitet.

Skydda arbetstagares rättigheter och 
främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Öka kunskap och kapacitet för att hantera 
klimatförändringarna.

Främja hållbart skogsbruk, stoppa 
avskogningen och återställ utarmade skogar.

Skydda den biologiska mångfalden och 
naturliga livsmiljöer.

Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

Minska mängden avfall markant.

Öka allmänhetens kunskap om hållbara 
livsstilar.

Skydda världens natur- och kulturarv.

Mildra de negativa effekterna av 
naturkatastrofer.

Skapa säkra och inkluderade grönområden 
för alla.

Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till 
följd av skadliga kemikalier och föroreningar.

AGENDA 2030 KROOK & TJÄDER
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RISK-
HANTERING 
Att vara relevant i en föränderlig värd kräver 
att riskhantering sker på flera nivåer. Vi job-
bar systematiskt från varje medarbetare till 
ledningsnivå för att fånga upp våra väsentliga 
frågor kopplade till risker och möjligheter. 

Snabba förändringar i vår omvärld kräver snab-
ba men genomtänkta lösningar. Vi har pro-
cesser för att se och agera på våra risker och 
möjligheter.
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IDENTIFIERAD RISK KONSEKVENSANALYS RISKHANTERING

SOCIAL PÅVERKAN

VÅRA SAMARBETSPARTNERS 
OCH KUNDER

KUNSKAP, KOMPETENS OCH 
TJÄNSTER

VÅR ARBETSMILJÖ

KVALITET PÅ VÅRA 
LEVERANSER

VARUMÄRKE OCH EXTERN 
KOMMUNIKATION

GEOPOLITISKA KRISER OCH 
TRENDER I VÅR OMVÄRLD

MILJÖPÅVERKAN OCH 
KLIMATPÅVERKAN

Bygg- och anläggningssektorn står för en omfattande del 
av Sveriges klimatpåverkan, bidrar till resursanvändning 
och avfall, samt har en  stor påverkan på biologisk 
mångfald.

Genom det sätt vi genomför våra uppdrag, kan vi påverka 
utfallet när det gäller miljö- och klimatpåverkan. Om 
vi bidrar positivt leder det både till ett mer hållbart 
samhälle och stärker kundens och vårt eget varumärke.
Stor risk föreligger om vi inte bidrar positivt, eller 
medverkar i uppdrag som har en omfattande negativ 
påverkan. Det är en affärsrisk om vårt erbjudande inte 
möter våra gemensamma hållbarhetsutmaningar.
När det gäller vår interna verksamhet påverkar vi mest 
inom inköp av IT-utrustning. 

I våra uppdrag påverkar vi befintlig social struktur, och 
vi påverkar också framtida sociala värden genom vår 
arkitektur. Risken för att bidra negativt bedöms som 
ganska liten, men kan leda till konsekvenser som kan 
påverka vårt varumärke negativt.
Internt bedöms vår verksamhet påverka väldigt lite. 

• Befintlig krisplan med utsedd Krisgrupp finns på koncernnivå. 

• Omvärldsbevakning för att snabbt kunna ställa om vår affär. 

• Bredd av uppdrag, samt nya tjänster för att minska   
 sårbarheten.

• Regelbundna marknadsmöten för att säkerställa samordning.

• Hantering av prissättning för att möta nya förutsättningar

• Värdeord Relation + Ambition 

• Certifiering i kvalitet- och miljö ISO9001:2015 och   
 ISO14001:2015, med intern och extern revision.

• Styrning och granskning i vår uppdragsprocess.

• Riskhantering och avvikelsehantering med uppföljning.

I våra uppdrag ska vi göra en bedömning av projektets 
viktigaste hållbarhetsaspekter och identifiera vilka risker som 
föreligger samt planera vilka insatser som krävs.

• Vision och mål som driver mot klimatpositiva och goda  
 livsmiljöer  

• Styrande uppdragsprocess för hantering av hållbarhet   
 och risker.  

• Tydigare fokus på cirkulär arkitektur, transformation och   
 återbruk, där befintliga värden behålls och förstärks.

• Riktlinjer angående riskhantering inför åtagande av uppdrag.

• Affärsutveckling hållbarhetstjänster, och kunskapsutveckling.

• Värdeord Relation + Ambition 

• Skyddsronder på samtliga kontor.  

• Regelbundna medarbetarenkäter, uppföljning av resultat i varje  
 grupp samt centralt.

• Täta medarbetarsamtal.

• Etiska riktlinjer och policys

• Central tillsättning av uppdragsgrupper, samt plattform för att  
 se beläggning

• Markadsmöten för att samordna uppdrag mellan kontoren

• Extern tjänst för företagshälsovård och prehabilitering

• Återkommande breddutbildningar samt individuella   
 utvecklingsplaner.

• Utvärderingar av uppdrag och med kunder.

• Stor del återkommande kunder som är nöjda.

• Resursplanering hanterar kompetenser i varje uppdrag. 

• Ansvarsroller på koncernnivå bevakar vilka frågor vi behöver   
 utbilda oss inom, samt sprider kunskap inom sitt område.

• Utveckling av nya tjänster och kompetenser

Vi bedömer att det alltid finns risk för greenwashing, vilket 
måste balanseras med en ärlig och trovärdig kommunikation.
Vi bedömer att risken är liten att vi inte når ut med det vi kan 
till våra kunder och att vi inte attraherar nya medarbetare, 
som delar vår ambition. Vi är bra på att berätta om, och visa 
upp vår arkitektur. 

• Jobbar efter tidigare varumärkesanalys. 

• Företagskultur som bygger på relation och transparens.

• Alla är ambassadörer då vi har en stor del medarbetare som  
 har egna kundkontakter.

• Kommunikationsplan som bygger på vårt varumärke

• Styrande uppdragsprocess för hantering av hållbarhet   
 och risker. 

• Dialog- och medskapandeprocesser.

• Etiska riktlinjer och centrala policys

• Värdeord Relation + Ambition 

• Riktlinjer i inköp och avtal

• Code of coduct implementeras 2022

• Etiska riktlinjer och policys

• Riktlinjer och riskhantering inför avtal och åtagande av uppdrag

Ändrad konjunktur, konflikter, pandemi och materialbrist 
påverkar vår affär och vårt erbjudande. Risken är 
betydande och kommer fortgå.
Pandemin har medfört hög frånvaro och har ställt krav på 
andra typer av samarbete och digitala lösningar.
Materialbrist påverkar våra kunder, vilket kan innebära 
stoppade eller pausade uppdrag.

Nöjda kunder som återkommer samt uppdrag där vi är 
en strategisk partner är vårt mål. Att leverera det vi lovat 
samt ge mervärde är vår affär. Det är därför viktigt att 
säkerställa god kvalitet till rätt pris på våra leveranser. 
Men lika viktigt är att vi upprätthåller en god relation.
Kvalitetsrisk bedöms som ganska liten i nuläget, men kan 
leda till att vi tappar uppdrag och kunder. 

Vi har en god arbetsmiljö och hög trivsel. En god 
arbetsmiljö kräver kontinuerligt förebyggande arbete, 
samt en trygghet att kunna lyfta frågor. Vår företagskultur 
bygger på de medarbetare vi har. Därför är det viktigt 
att hela tiden aktivt jobba med frågan och alltid bevaka 
denna risk. En god arbetsmiljö gör att våra medarbetare 
trivs och stannar. Det ger möjlighet att attrahera nya 
medarbetare samt locka tillbaka tidigare medarbetare.
Vår största risk är för högt tryck på arbetsinsats samt 
korta deadlines.

Risk att våra samarbetspartners och leverantörer inte 
uppfyller våra krav och samhällets krav och förväntningar, 
vilket kan slå tillbaka på vårt varumärke.
Risk att vi inte har tillräckligt bra avtal och relationer. 

I en förändrad omvärld finns det risk att inte ha tillräcklig 
specialisering, samt kunskap om nya områden som 
tillkommer. Vi måste kontinuerligt uppdatera oss inom 
hållbarhet, med fokus på vad arkitekten kan bidra med, 
både när det gäller kunskap och nya tjänster.
Risk att vi inte har tillräcklig kunskap för att leverera bra 
tjänster med god kvalitet med dagens krav bedöms som 
låg. Framtida krav bedöms som viktiga att bevaka.

RISKANALYS
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VÅRA 
INTRES-
SENTERS 
PERSPEKTIV 
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Att bry oss om och vilja göra gott ligger i vårt 
DNA. Våra intressenters behov är därför viktiga 
för oss. 

Hos Krook & Tjäder är medarbetaren den vik-
tigaste intressenten. Vi bryr oss också om vår 
omvärld och de tysta intressenterna. Vi vill byg-
ga ett samhälle som är bra för allt liv.

INTRESSENT INTRESSENTENS FÖRVÄNTNINGAR INTRESSENTDIALOG

KUNDER

Nuvarande, framtida och 
tidigare kunder

SAMHÄLLET

Lokalt och globalt perspektiv

BRANSCH-
ORGANISATIONER

BRUKARE

TYSTA INTRESSENTER

Ekosystem, djur och natur, 
framtida generationer

MYNDIGHETER

MEDIA

ÄGARE

MEDARBETARE

Nuvarande, framtida och tidigare 
medarbetare

• Bra företagskultur

• Attraktiv arbetsplats

• God abetsmiljö

• Balans jobb och familj/fritid

• Möjlighet till utveckling

• Meningsfullhet i arbetet:  
 Få göra gott, och leverera god arkitektur på samma gång

• Att vi tar ställning och deltar i debatten.

• Ha en god relation, vara den strategiska partnern

• Kvalitetssäkrade leveranser utifrån ett hållbart och  
 långsiktigt perspektiv

• Kunskap om kundens affär och vad som är   
 värdeskapande för kundens kund nu och framåt i tiden

• Långsiktigt åtagande i våra pro bono-projekt. Att vi  
    fullföljer det vi startat

• Medverka till att ta de steg som krävs för att lösa våra  
 gemensamma utmaningar tillsammans med andra

• Medvetenhet om vårt avtryck, ge en långsiktig grund till  
 ett hållbart samhällsbyggande

• En långsiktighet i våra affärer

• Ekonomisk avkastning utifrån en hållbar grund

• Att vi attraherar och behåller våra medarbetare

• Nöjda kunder som återkommer

• Ett positivt varumärke som är ärligt och speglar  
 vilka vi är

• Medarbetarenkäter

• Medarbetarsamtal

• Utvecklingssamtal

• Avgångssamtal

• Dialog kring affärsutveckling

• Arkipelago

• Events

• Intranät

• Kundmöten

• LOG-workshop

• Creative direction

• Utvärderingar

• Målgruppsundersökning

• Events

• Ägardirektiv

• Ägarmöten

• Bolagsstämma

• Dialogprocesser

• Verktyg och kartläggning av behov

• Omvärldsbevakning

• Pro bono-verksamhet, dialog med organisationer  
 och dem vi stöttar i våra projekt 

• Omvärldsbevakning

• Forskning tillsammans med andra aktörer

• Medverkan på event, utbildningar, konferenser 

• Omvärldsbevakning

• Via branschorganisationer och åtaganden

• Uppstyrd bevakning av media

• Aktiv kontakt med media

• Driva opinion

• Aktiv i nätverk och kring åtaganden

• Medverkan och detagande i event

• Bidrar med underlag till branschorganisationers mål

• Strukturerad bevakning av myndighetskrav

• Bygg-info på kontoren

• Vi ska ta hänsyn till våra globala utmaningar, klimatkris,  
 förlust av biologisk mångfald, resursförbrukning och  
 jämlikhet i vår affär och i vårt interna arbete.

• Ärlig kommunikation som speglar vilka vi är, och det  
 vi gör

• Tydlighet i våra hållbarhetsambitioner

• En långsiktigt hållbar, jämlik, ändamålsenlig   
 livsmiljö, där man trivs.

• Att bli lyssnad på, kunna påverka sin livsmiljö 

• Att vi tar hänsyn till kundens kunds behov 

• Aktiva i framtagande av gemensamma kravställningar  
 och lösningar

• Uppfylla våra åtaganden

• Att vi uppfyller alla lagar, krav och riktlinjer som företag,  
 arbetsgivare och i våra uppdrag

VÅRA INTRESSENTERS PERSPEKTIV
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OM VÅR 
HÅLLBARHETS-
RAPPORT 
Denna hållbarhetsrapport avser kalenderåret 2021.

Hållbarhet är centralt i allt vi gör. Syftet med denna hållbar-
hetsrapport är att kartlägga och ta fram underlag för hur 
hållbar vår verksamhet och affär är. Vi vill synliggöra vad vi 
gör för att öka fokus internt och externt.

Genom att sammanställa och dokumentera skapar vi med-
vetenhet och ger oss själ va möjlighet att ta ytterligare kliv. 
Vårt arbete ska inte bara vara hållbart, det ska vara hållbra!

Under 2021 påbörjade vi arbetet med att bygga vår hållbar-
hetsplattform hos Position Green. Det kommer att ge oss 
ytterligare bättre data för nästa års hållbarhetsrapport.

I år övar vi. Nästa år är det skarpt läge.

Kontaktperson: 
Malin Sjölund Olsson, Hållbarhetsstrateg 
malin.sjolundolsson@krook.tjader.se

Ansvarig, Johan von Wachenfeldt, VD
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