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If Skadeförsäkring Göteborg vinnare av Green Tenant 
Award 2012

Idag delade Ulla Hamilton ut Green Tenant Award till If Skadeförsäkring i 
Göteborg. Utmärkelsen ska stimulera och utveckla miljöarbetet på arbets-
platsen och lyfta fram de goda exemplen med en grön livsstil. 

 – Miljöengagemang på arbetsplatser är ett viktigt bidrag till en stads miljöprofil. If Skadeför-
säkring Göteborgs arbete är ett exempel på detta och förhoppningsvis stimulerar deras vinst 
av Green Tenant Award 2012 fler företag till att delta i tävlingen nästa år, säger Ulla Hamilton, 
företagarborgarråd. 

Ett stort antal företag hade anmält sitt intresse, varav tre gick vidare till final: If Skadeförsäkring 
i Göteborg, Edita Västra Aros i Västerås och Aperto arkitekterbyggkonsulter i Stockholm. 

 – Årets nominerade företag håller en hög nivå när det gäller hållbarhet och miljö. Vi hoppas 
att priset även kommer att inspirera andra att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete och 
ser fram emot nästa års tävlingsbidrag. Green Tenant Award skulle kunna bli en viktig värde-
mätare på företagens långsiktiga miljöarbete i framtiden, säger Erik Dellner, VD Nextport.
 
Juryn imponerades av de tävlingsbidrag som lämnades in. Bidragen kom från företag inom 
många olika branscher som gjorde stora satsningar för en minskad miljöbelastning och en 
miljövänligare arbetsplats. Det stora intresset bland företagen visar att det finns en stark trend 
för ett framgångsrikt miljöarbete på arbetsplatsen där medarbetarna själva kan utveckla 
hållbara och nytänkande lösningar. 

 – Green Tenant Award syftar till att tydliggöra de möjligheter som finns för företag att 
använda sina lokaler som en del av företagets vision och strategi. På arbetsplatsen skapas ett 
forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare där alla kan få möjlighet att 
vara en del av ett socialt sammanhang och byta idéer. Genom att synliggöra hållbarhetsfokus 
i lokalen skapas förutsättningar för att hållbarhetsperspektivet blir en naturlig del av det 
dagliga arbetet, säger Linn Dahlberg, kvalitets- och miljöchef på Tengbom.



Juryns motivering till vinnaren var: 
Årets vinnare av Green Tenant Award omsätter fina värderingar till en grön verklighet på ett 
kontor som uppmuntrar och underlättar beteendeförändringar hos personalen. Med målet 
att bidra till en hållbarare framtid har man arbetat med allt från smarta lampor till personliga 
kaffekoppar, skapat internkommunikation som skapar förståelse och utmanat sig själva i lika 
hög grad som sina leverantörer. Det är därför inte så konstigt att den här förebilden också har 
ett genomtänkt ledarskap. 

De tre nominerade företagen var: 

If Skadeförsäkring, Göteborg: ”Juryn tyckte att det var spännande att man omsatt sina 
värderingar till en grön verklighet på ett kontor som uppmuntrar och underlättar beteendeför-
ändringar hos personalen.”

Edita Västra Aros, Västerås: ”Juryn uppskattade särskilt att man gjort miljön till en del i den 
strategi man tillämpar för att säkra långsiktig konkurrenskraft i en bransch som befinner sig 
mitt i en stor omvandling.”

Aperto arkitekterbyggkonsulter, Stockholm: ”Juryn imponerades av det genomtänkta 
arbetet som också får extra betydelse eftersom det samtidigt är just den typen av tjänster 
som de erbjuder marknaden och därmed också kan påverka fler genom att själva vara 
föregångare.”

Juryn bestod av:
Per Grankvist, författare inom CSR och miljöfrågor, juryordförande
Camilla Wagner, ledarskapsexpert
Annika Ahlberg, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
Erik Dellner, VD Nextport
Linn Dahlberg, kvalitets- och miljöchef Tengbom

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta:
Ann-Sofie Magnusson, Tengbom, ann-sofie.magnusson@tengbom.se, tel. 08-410 354 58 
eller Helen Nilsson, Nextport, helen.nilsson@nextport.se, tel. 076-947 42 59. 
Se även www.greentenantaward.se

Green Tenant Award instiftades 2011 på initiativ av Nextport och Tengbom.

Nextport arbetar med rådgivning och projektledning i samband med lokalförändringar. Vår 
affärsidé är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder. Läs 
mer på www.nextport.se.

Tengbom är ett av Nordens ledande arkitektföretag som står för en framåtblickande och 
levande arkitektur med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Läs mer 
på www.tengbom.se.

 


