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SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET    
NY METOD FÖR ATT JOBBA STRUKTURERAT 
MED HÅLLBARHET I SAMHÄLLSBYGGNADS-
PROJEKT

Samhällsbyggnad är en av de sektorer som konsu
merar allra mest naturresurser i dag. Vår bransch 
är den som påverkar utformningen av framtidens 
samhällen mest. Det innebär att alla aktörer i 
branschen måste ta ansvar för att vårt samhälle 
utvecklas på ett smart och långsiktigt sätt.  

Att arbeta med hållbarhet i samhällsbyggnads
projekt är komplext och det är ofta svårt att se 
alla delar framför sig och få grepp om helheten. 
En viktig orsak är att hållbarhet ofta hamnar lite 
vid sidan av projektplaneringen och viktiga frågor 
tappas bort längs vägen. Det gör det svårare att gå 
från ord till handling.  

Tyréns arbetsmetod löser problemen. Den gör 
det möjligt för sektorns olika aktörer att tillsam
mans ta ansvar för och bidra till att vårt samhälle 
utvecklas i rätt riktning och att vi kan nå de globala 
hållbarhetsmålen Agenda 2030.  

LÄTTARE ATT SE HELHETEN OCH SAMVERKA 

Den nya arbetsmetoden Samverkan för hållbarhet 
understöds av ITplattformen TyrImpact.  

ITplattformen fungerar som ett övergripande pa
raply som samlar allt arbete med hållbarhet – såväl 
miljö och klimatfrågor som sociala hållbarhets
frågor och ekonomisk hållbarhet. Den visualiserar 
hållbarhetsfrågorna och gör dem tydligare och 
lättare att arbeta med.  

Genom att skapa en gemensam arbetsyta på 
platt formen kan projektets olika kompetenser 
samordnas med hanteringen av alla olika typer av 
hållbarhetsfrågor. Det gör det lättare att överblicka 
helheten, förstå hållbarhetsarbetet och tydliggöra 
målsättningen – för alla inblandade.  

När vi samlar allt på en plats blir det även enklare 
att arbeta strukturerat med hållbarhet och att sam
verka. Var och en ser tydligare sitt ansvar och vi 
kan försäkra oss om att viktiga hållbarhetsaspekter 
inte missas eller glöms bort längs vägen. 



SÅ JOBBAR VI  

För att förstå hur vi ska arbeta med hållbarhet i 
varje samhällsbyggnadsprojekt behöver vi ta reda 
på hur projektet påverkar såväl människa som 
samhälle och miljö. Och för att diskussionerna 
kring möjliga åtgärder ska hamna rätt, behöver vi 
även ha en gemensam bild av vilka risker och möj
ligheter som finns och vilken prioritet de har.  

Det gör vi med hjälp av samhällsbyggnadsproces
sen och hållbarhetsperspektiv. 

Samhällsbyggnadsprocessen  är ett stöd för att 
identifiera i vilken fas projektet befinner sig. Pro
cessen gör det lättare att diskutera och identifiera 
vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga och vilka 
som är möjliga att påverka i projektet.  

Hållbarhetsperspektiv konkretiserar vad hållbarhet 
innebär inom samhällsbyggarsektorn. Tyréns utgår 
från fem olika perspektiv; rättvisa, hälsa, resurser 
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och klimat, platsens värden och framtida behov, 
för att ringa in viktiga hållbarhetsfrågor. De fem 
perspektiven är en utveckling av indelningen miljö, 
socialt och ekonomi – anpassade till vår sektor och 
våra projekt.  

Vi analyserar och värderar risker och möjligheter i 
projektet och vilka hållbarhetsfrågor vi bör priorite
ra och hantera. I och med att vi kan visualisera 
hållbarhetsfrågorna blir de mer konkreta, vilket 
gör det lättare att se och diskutera risker och 
möjligheter. Arbetet skapar bra förutsättningar för 
att ta fram underlag för välgrundade och medvetna 
beslut.  

Resultatet av arbetet kan när som helst under 
projektet gång sammanställas och visualiseras i en 
hållbarhetsrapport. Där åskådliggör vi resultatet 
och de frågor som kommer upp under arbetets 
gång.  

RÄTTVISA HÄLSA RESURS & KLIMAT PLATSENS VÄRDEN FRAMTIDA BEHOV



FAKTA OM SAMVERKAN FÖR  
HÅLLBARHET    

• Samverkan för hållbarhet är en 
arbets metod som understöds av 
ITplattformen TyrImpact.  

• Metoden kan användas i alla typer av 
projekt – från mindre utredningar till 
husbyggnadsprojekt och stora infra
strukturprojekt.  

• Metoden har utvecklats i ett av Tyréns 
stiftelsefinansierade forskningsprojekt 
och har under arbetets gång testats i 
verkliga uppdrag och processer.  

• Den har stämts av mot olika bransch
standarder, certifieringsverktyg och de 
globala hållbarhetsmålen.  

• TyrImpact kan nyttjas i tillsammans 
med andra digitala verktyg och 
plattformar, exempelvis BIM, GIS och 
geodata.  
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