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Förord 
Denna rapport är vårt examensarbete och är den avslutande delen i 
Samhällsbyggnadsprogrammet på Luleå tekniska universitetet. Denna rapport är skriven av 
Tina Danielsson och Petra Söderström under vårterminen år 2018. 
 
Vi vill tacka för allt stöd, feedback, inspiration och kunskap som vi har fått från Jessica 
Nilsson, Helena Lindehag, Anna Stamblewski, hela avdelningen Samhällsplanering på Piteå 
kommun och våran handledare Kerstin Pousette på Luleå tekniska universitet. 
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Sammanfattning 
Piteå kommun arbetar strategiskt med hållbarhet inom samhällsutveckling. Kommunen 
arbetar för att skapa ett attraktivt och uthålligt Piteå. 
 
Piteå kommun har tagit fram ett stöddokument “Plan för hållbarhet” som utgår från 
kommunens övergripande verksamhetsplan och sorterar de övergripande målen efter socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
 
Det har funnits svårigheter med att hitta referensprojekt och undersökningar som behandlar 
samtliga tre dimensioner inom hållbarhet i ett och samma projekt. De projekt som har arbetat 
med hållbarhet hade vanligtvis bara tagit hänsyn till ekologisk hållbarhet. De 
certifieringssystem som vi fann, såsom CEEQUAL, BREEAM Communities, DGNB System 
var endast anpassningsbara till att certifiera byggnader och nya stadsdelar.  
 
Tidigare har det funnits svårigheter med att upprätthålla hållbarhetsarbetet genom hela projekt 
inom kommunen. Därför har vi fått i uppdrag av Piteå kommun att försöka underlätta arbetet 
med hållbarhet inom projekt med en rutin. Denna rutin som vi har skapat är för att 
implementera hållbarhet på ett naturligt sätt i processen. Rutinen består av tre kriterier som 
varje projekt måste fullfölja för att sedan belönas med ett intyg. Kriterierna är 
anpassningsbara till alla olika typer av projekt. Dessutom har en logga utformats med hjälp av 
Adobe Illustrator med en slogan “Hållbar process”, detta för att förtydliga att det är processen 
som hållbarhetsstämplas och inte det slutgiltiga projektet. Dokumentet med kriterierna och 
intyget är utformade med hjälp av Adobe Photoshop.  
 
Resultatet av detta examensarbete har varit spännande eftersom att det innebär ett nytt 
arbetssätt för Piteå Kommun. När överlämnandet av detta examensarbete sker till Piteå 
kommun kommer rutinen och kriterierna att testas på tre kommande projekt inom kommunen. 
Detta för att undersöka om rutinen fungerar i praktiken som den är eller om den måste 
vidareutvecklas av kommunen.	  
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1 Inledning 
	
1.1 Bakgrund 
Piteå kommun arbetar strategiskt med hållbarhet inom samhällsutveckling vilket är ett 
långsiktigt arbete som handlar om att lyfta hållbarhetsperspektivet i alla kommunala 
verksamheter. Kommunen arbetar för att skapa ett attraktivt och uthålligt Piteå. För detta 
arbete finns ett framtaget stöddokument “Plan för hållbarhet”. Detta dokument utgår från 
kommunens övergripande verksamhetsplan och sorterar de övergripande målen efter 
perspektiven socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart (Piteå kommun, 2018). 
 
Arbetet med att implementera hållbarhet i både projekt och under hela processen har tidigare 
upplevts otydligt och varit svårt att fullfölja under projektets gång. Efter samråd med Jessica 
Nilsson, projektledare på Piteå kommun, har problemen och svårigheterna med detta arbete 
tydliggjorts. Därför har vi fått i uppdrag av Piteå kommun att formulera tre kriterier som 
projekt ska använda sig av och uppfylla för att underlätta arbetet med hållbarhet i alla olika 
typer av projekt. Det ska tas fram en rutin för att få in hållbarhet på ett naturligt sätt i 
processen. Rutinen består av ett dokument med ett antal kriterier. Detta dokument ska vara ett 
hjälpmedel under hela projektets process och se till att hållbarhet beaktas och tas till hänsyn. 
Det ska även utformas en logga som visualiserar hållbar process. Dessutom ska vi skapa ett 
intyg som projektet får när man arbetat efter rutinen och samtliga kriterier är uppfyllda. 
 
Rapporten är ett examensarbete som genomförs som en avslutande del i utbildningen 
Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet. 
 
1.2 Syfte 
Arbetet ska resultera i en rutin med formulerade kriterier för att underlätta arbetet med 
hållbarhet i Piteå kommun. Dessa kriterier ska vara samlade i ett dokument som används i alla 
olika typer av projekt. Dessutom ska en logga utformas som visualiserar “hållbar process”. De 
projekt som fullföljer de formulerade kriterierna som dokumentet anger får sedan ett intyg 
som vi ska utforma. Intyget visar att projektet har tagit medvetna val under hela projektets 
process. Detta arbete kommer användas internt på Piteå kommun.	
 
1.3 Frågeställningar 

● Varför är det viktigt att arbeta med hållbarhet och vad finns det för tidigare arbeten 
och undersökningar inom hållbar utveckling?	

● Vad innebär social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet?	
● Vad finns det för redan befintliga verktyg inom social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet för Piteå kommun?	
● Vilka tre kriterier ska dokumentet innehålla och hur ska det se ut?	
● Hur ska loggan för “Hållbar process” se ut? 
● Hur ska intyget se ut för de projekt som fullföljer kriterierna?	

	
1.4 Avgränsningar 
Projektet avgränsas genom att arbetet utförs på begäran av Piteå kommun och därför anpassas 
arbetet till kommunens önskemål och de redan befintliga verktyg som finns inom hållbarhet. 
Dokumentet “Plan för hållbarhet” är ett styrande dokument för hållbarhetsarbetet inom 
kommunen, det dokumentet behandlar hållbarhet utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
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perspektiv (Piteå kommun, 2018). Det innebär att detta arbete kommer att utgå ifrån dessa 
perspektiv inom hållbarhet. Antalet kriterier som ska uppfyllas för att kunna 
hållbarhetsstämpla processen ska på begäran av Piteå kommun, endast vara tre. Dessa tre 
kriterier ska gå att tillämpa i alla olika typer av projekt. Dessutom är det endast processen i 
projektet som ska bli hållbarhetsstämplad, inte det slutliga resultatet. 
 
Att arbeta med projekt som inkluderar samtliga inriktningar inom hållbarhet (social, 
ekonomisk, ekologisk hållbarhet) är relativt nytt och det har medfört en svårighet att hitta 
underlag och undersökningar som kan styrka detta arbete. De befintliga systemen som är 
anpassade till den svenska marknaden innehåller för höga krav för att kunna användas i detta 
arbete. 
 

2 Material och metoder 
För genomförandet av detta examensarbete har Piteå kommuns intranät använts. Internet har 
använts för att söka underlag, kunskap och inspiration. Internet har även använts för att 
inhämta fakta om hållbar utveckling, befintliga certifieringssystem, hållbarhet och om de tre 
dimensionerna. Kontinuerlig kontakt och möten har skett med handledare och referensgrupp 
under arbetets gång. 
 
För arbetet med att utforma en logga för “Hållbar process” har programmet “Illustrator” 
använts. Programmet Adobe Photoshop har även använts för att kunna utforma dokumentet 
med kriterierna och intyget. Programmet Adobe Acrobat DC har använts för att göra det 
möjligt att leverera dokumentet med kriterierna och intyget som redigerbara PDF-filer till 
beställaren. 
 

3 Resultat 
Detta arbete handlar om hållbarhet och inkluderar socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. Vid undersökning av referensprojekt fann vi att de system som behandlar samtliga 
dimensioner i ett och samma projekt har för höga krav på projekten och att de är anpassade 
till att certifiera byggnader och stadsdelar vilket gör att de inte kan tillämpas eller användas i 
detta arbete. Avsikten med detta arbete var att ta fram en rutin som medför att medarbetare 
och projektledare på kommunen introduceras till hur man kan arbeta med hållbarhet i projekt 
och få upp ögonen för de verktyg som finns tillgängliga. Därför behövs det mildare kriterier 
än de krav som används i redan befintliga system ute på marknaden. 
 
En del av de resultat som redovisas har tagits fram under samråd med beställaren, Piteå 
kommun. 
 
För att undersöka om kriterierna är lämpliga kommer det färdiga resultatet av arbetet att testas 
på tre kommande projekt på Piteå kommun. Därefter kommer en utvärdering att ske för att 
avgöra om arbetet behöver utvecklas vidare eller inte. 
 
3.1 Varför är det viktigt att arbeta med hållbarhet och vad finns det för tidigare 

arbeten och undersökningar inom hållbar utveckling? 
Förenade nationernas världskommission för miljö och utveckling skapade begreppet “Hållbar 
utveckling” år 1987 och det bygger på de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. Definitionen de gav innebär följande “Hållbar utveckling är en utveckling som 
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tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillfredsställa sina behov” (UNDP, 2017).   
 
Under det senaste århundradet har människan orsakat stora klimatförändringar och rubbningar 
i ekosystemet. Det har skapats ökade klyftor mellan rika och fattiga länder. Det är en ohållbar 
utveckling av jorden. Allt fler människor inser vikten av en hållbar utveckling för att kunna 
skapa en bättre tillvaro för kommande generationer (WWF, 2008). Till följd av den ohållbara 
utvecklingen och de klimat- och miljöproblem som världen står inför i dagsläget har metoder 
för miljöcertifiering av byggnader blivit mer populära (Moberg, 2013). 
 
Vid undersökning av referensprojekt fann vi bland annat följande certifieringssystem som 
används i Sverige och behandlar samtliga tre dimensioner social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet i ett och samma projekt; 
 
CEEQUAL - Brittiskt certifieringssystem som bedömer och betygsätter hur väl 
anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor (Sweden green building council, 2014). 
CEEQUAL har utvecklats av branschorganisationen Institution of Civil Engineers, ICE och 
programmet lanserades för användning i Storbritannien och Irland år 2003. År 2011 
lanserades en internationell version som gjorde det möjligt att CEEQUAL-certifiera svenska 
anläggningsprojekt (Sweden green building council, 2014). Betygssystemet är en fyrgradig 
skala och betyget värderas utifrån procentantalet som är uppfyllt av den totala poängen. 
Exempelvis innebär betyget “Pass” att mer än 25 procent av den totala poängen är uppfylld i 
projektet. Betyget “Excellent” betyder att mer än 75 procent av den totala poängen är uppfylld 
i projektet (Sweden green building council, 2014). 
 
BREEAM Communities - Brittiskt certifieringssystem som mäter och certifierar den sociala, 
ekonomiska och ekologiska hållbarheten i storskaliga exploateringsprojekt såsom stadsdelar.  
Systemet fungerar både som ett verktyg och ett bedömningsunderlag inom samhällsplanering 
(Clarin, 2014). Verktyget ger riktlinjer och integrerar de tre dimensionerna för beaktning med 
40 frågor vid storskaliga projekt och utvecklandet av nya stadsdelar. Systemet lanserades år 
2008 men har sedan dess omarbetats och nylanserat en ny version år 2012 (BREEAM, 2013). 
 
DGNB System - Är ett tyskt certifieringssystem och är unikt på så sätt att det ger en objektiv 
beskrivning och bedömning av hållbarheten vid stadsdelar och byggnader (DGNB System, 
2018). Systemet handlar om att ge motivation och ett verktyg att bevisa att det är möjligt att 
konstruera och hantera byggnader på ett bättre sätt (DGNB, 2018). DGNB-systemet 
innehåller 50 kriterier som ska uppfyllas som sedan värderas och belönas med ett DGNB-
certifikat i antingen brons, silver, guld eller platinum. De anser att hållbarhet inte borde vara 
ett tillägg eller något som är trevligt att ha, det bör ses som en integrerad del av varje 
byggprojekt (DGNB, 2018).  
 
Dessa system är exempel på certifieringssystem som behandlar samtliga dimensioner inom 
hållbarhet, men de är skapade för att certifiera byggnader och stadsdelar. Det gör att dessa 
system inte kan användas för detta arbete eftersom att kriterierna ska gå att tillämpas i alla 
olika typer av projekt inom samhällsplanering.  
 
3.2 Vad innebär social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet? 
År 2000 upprättades FN:s millenniemål där det var 147 stats- och regeringschefer från alla 
FN:s medlemsländer som medverkade (UNDP, u.d.), dessa mål började fasas ut år 2015. 
Istället för millenniemålen antog FN Agenda 2030 i september år 2015. Agenda 2030 består 
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av 17 globala mål med 169 delmål och är en utvecklingsagenda inom hållbar utveckling. I 
Agenda 2030 arbetar man med ett helhetsgrepp inom hållbar utveckling och betonar att de tre 
olika perspektiven (social, ekonomisk, ekologisk) är likvärdiga och ömsesidigt beroende av 
varandra (Folkhälsomyndigheten, 2018), se Figur 1.  
 

	
Figur 1 Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

Enligt Piteå kommun krävs det tydliga mål och strategier men även metoder och verktyg för 
att arbeta mot en hållbar utveckling. För att få hållbarhet att genomtränga 
verksamhetsprocesserna pågår ett ständigt arbete på Piteå kommun att ta fram verktyg och 
checklistor för att kunna analysera konsekvenser för olika förslag och beslut utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. I nuläget prövas olika verktyg främst på samhällsbyggnadsprocesser 
(Piteå kommun, 2018). 
 
Piteå kommun har ett antal styrande dokument för hållbarhet (Piteå kommun, 2018); 

• Agenda 2030 - Globala målen (FN Förbundet, u.d.) 
• Nationell miljö- och folkhälsomål (Folkhälsomyndigheten, 2017)  
• Regional miljö- och folkhälsostrategier (Naturvårdsverket, u.d.) 
• Piteå kommuns styr- och ledningssystem (Piteå kommun, 2018) 
• Plan för hållbarhet (Piteå kommun, 2015) 

 
Stöd-dokumentet “Plan för hållbarhet” har tagits fram för att tydliggöra och stärka 
kommunens interna arbete med hållbarhet. Detta dokument utgår från kommunens 
övergripande verksamhetsplan och precis som de globala målen behandlar dokumentet 
hållbarhet med de tre olika perspektiven, social, ekonomisk och ekologisk (Piteå kommun, 
2018). 
 
Social hållbarhet 
Vad social hållbarhet handlar om kan variera beroende på sammanhang. Ett socialt hållbart 
samhälle är ett samhälle där människor lever utan orättvisa skillnader och ett gott liv med en 
god hälsa. Samhället ska även vara jämställt och jämlikt. Det bör råda hög tolerans där varje 
individ har lika värde och för att nå detta krävs det att människor känner tillit och förtroende 
för varandra och dessutom är involverad i samhällsutvecklingen (Folkhälsomyndigheten, 
2018). 
 
En människa har individuella drömmar, mål och behov, både fysiska och psykiska. Social 
hållbarhet handlar mycket om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. 
Det handlar även om att tillgodose planetens och människors behov av att uppfylla dessa 
behov på en global nivå. Begrepp som rättvisa, makt, rättigheter och tillit är viktiga i olika 
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mänskliga sammansättningar för att möjliggöra att vi kan uppnå vår fulla potential (Kungliga 
Tekniska Högskolan, 2016).  
 
Definitionen för social hållbarhet innebär enligt Piteå kommun ett samhälle där man har 
människors behov och förutsättningar i centrum och där alla har samma möjligheter att ta del 
av det goda samhället (Piteå kommun, 2015).  
 
Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomi handlar om pengar men ur en hållbarhetssynpunkt kan ekonomisk hållbarhet ses ur 
två olika perspektiv och definitioner där man har använt två olika hållbarhetsmodeller som 
utgångspunkt (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015).  
 
I den första definitionen handlar ekonomisk hållbarhet om en ekonomisk utveckling som inte 
medför någon negativ konsekvens för social eller ekologisk hållbarhet. Det betyder att ett ökat 
ekonomiskt kapital inte får ske på bekostnad av en minskning i social- och naturkapital 
(Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). 
 
I den andra definitionen av ekonomisk hållbarhet jämställs detta begreppet med ekonomisk 
tillväxt. Det betyder att det ekonomiska kapitalet får öka trots att det sker på bekostnad av en 
minskning för övriga tillgångar såsom naturresurser och välfärd. Detta betyder att ekonomisk 
hållbarhet anses vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar (Kungliga Tekniska 
Högskolan, 2015). 
 
En avgörande och viktig skillnad mellan de tre dimensionerna är att i den ekonomiska 
hållbarheten är strukturen skapad av människan vilket gör det möjligt att kunna styra det 
ekonomiska flödet på ett kontrollerat sätt jämfört med exempelvis naturens resurser. På så sätt 
kan man styra den ekonomiska hållbarheten för att kunna stödja en hållbar utveckling 
(Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). 
 
Enligt Piteå kommun är en förutsättning för ekonomisk hållbarhet en ekonomisk balans och 
att man på ett långsiktigt och optimalt sätt kan använda och hantera resurser så att dessa både 
kvarstår och utvecklas för dagens befolkning. Det medför att kommande generationer får en 
stabil grund för god välfärd och framtida utveckling (Piteå kommun, 2015). 
 
Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet består av allt som rör jordens ekosystem, exempelvis luft-, land- och 
vattenkvalitet (Kungliga Tekniska Högskolan, 2015). Produktionen av tjänster och varor får 
inte utmana ekosystemets bärförmåga, det innebär att naturen måste ha tid på sig att hinna 
återskapa resurser för att ekosystemet ska vara i balans. I den ekologiska hållbarheten ingår 
bland annat: 
● Vatten - Föroreningar, salinitet, temperatur, främmande arter och grundvattennivåer  
● Luft - Föroreningar, ozonlagret, klimatsystem, buller och partiklar 
● Land - Föroreningar, markanvändning, främmande arter och erosion 
● Biodiversitet - Arter och habitat som är livsmiljöer och genetiskt modifierade 

organismer 
● Ekosystemtjänster - Exempelvis fotosyntes, vattenrening, klimatreglering och 

pollinering 
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I den mån att den yttre miljön påverkas av exempelvis föroreningar och buller kan den 
ekologiska hållbarheten i vissa fall inkludera människors hälsa (Kungliga Tekniska 
Högskolan, 2015).  
 
Definitionen för ekologisk hållbarhet innebär enligt Piteå kommun en utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose 
sina behov. Det handlar om att hushålla med mänskliga-, materiella- och naturresurser på lång 
sikt (Piteå kommun, 2015). 
 
3.3 Vad finns det för redan befintliga verktyg inom social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet för Piteå kommun? 
Piteå kommun arbetar ständigt med hållbarhet och har tidigare tagit fram dokument som har 
varit till hjälp för arbetet med hållbarhet (Piteå kommun, 2018). Dokumentet “Hållbar 
utveckling i samhällsplanering” har mestadels använts internt för granskning och yttranden av 
olika projekt men dokumentet har även överlämnats externt till exploatörer vid markanvisning 
som ett hjälpmedel och inspiration.  
	
Piteå kommun har arbetat och tagit fram följande verktyg för hållbarhetsarbetet inom 
kommunen. Verktygen används för att genomföra bedömningar för att kunna avgöra om olika 
förslag och alternativ leder till en hållbar utveckling. Verktygen behandlar de olika 
perspektiven och inriktningar som är fastställda i dokumentet “Plan för hållbarhet”. 
 
● Hållbarhetsbedömning, se bilaga 1 - Genom att gå igenom de hjälpfrågor som finns 

tydliggörs det hur de olika inriktningarna påverkas av förslaget eller alternativet. Om 
bedömningen genomförs på “nollalternativet” betyder det att bedömningen genomförs 
på oförändrat tillstånd (Piteå kommun, 2018). Förslaget eller alternativen 
dokumenteras och analyseras i en sammanfattande text i rutan “sammanfattning”. 
Verktyget ger även möjlighet att bedöma förslaget eller alternativen ur en helhetsbild. 
Då genomförs bedömningen av förslaget eller alternativen utifrån olika geografiska 
perspektiv såsom hur det påverkar närmiljön, staden eller byn, kommunen och 
regionen (Piteå kommun, 2018). 
 
Verktyget kan användas för att bedöma förlag eller olika alternativ som exempelvis 
placering av byggnader eller bostadsområden, offentliga miljöer och verksamheter, 
nyetableringar, flytt av verksamheter och vid framtagande av planer och program 
(Piteå kommun, 2018).   

 
● Konsekvensbedömning, se bilaga 2 - Verktyget används för att göra 

hållbarhetsbedömningar av olika förslag och alternativ. Verktyget används främst när 
förslag eller olika alternativ där fördelarna samt nackdelarna bör visualiseras eller när 
planer, program och riktlinjer ska beslutas av nämnder och kommunfullmäktige (Piteå 
kommun, 2018). Bedömning genomförs utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. Med detta verktyg ska positiv respektive negativ påverkan av förslaget 
eller alternativen dokumenteras för att kunna göra en hållbarhetsbedömning. Även i 
detta verktyg kan bedömning genomföras på ett nollalternativ, dvs på oförändrat 
tillstånd (Piteå kommun, 2018). Dessutom kan en konsekvensbedömning utifrån ett 
tidsperspektiv genomföras med verktyget. Konsekvenserna ska dokumenteras och 
analyseras i en sammanfattande text i rutan “sammanfattning” (Piteå kommun, 2018).  
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Verktyget tillhandahåller ett ifyllt exempel som visualiserar hur en färdig bedömning 
kan se ut.	
 

3.4 Vilka tre kriterier ska dokumentet innehålla och hur ska det se ut? 
Detta dokument är framtaget på beställning av Piteå kommun och därför har resultatet tagit 
hänsyn till önskemål och det arbete som redan är utfört av kommunen. Det framtagna 
dokumentet ska kunna användas till alla olika typer av projekt därför har kriterierna anpassats 
utefter detta. Detta dokument ska fungera som en mellanhand mellan de redan befintliga 
verktyg som finns och de som arbetar med projekt på Piteå kommun. Tanken med detta är att 
fler ska få upp ögonen för hållbarhet och därmed effektivt arbeta mot ett mer attraktivt och 
uthålligt Piteå.  
 
3.4.1 Kriterium 1: 
Relevanta verktyg från verktygslådan har använts och dokumenterats under projektets 
process. Verktygen finns tillgängliga via följande länk - 
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/hallbar-samhallsutveckling/dolda-sidor/sa-
jobbar-vi-med-hallbarhet/ 
 
Enligt Piteå kommun har det tidigare upplevts som en svårighet att arbeta med hållbarhet 
eftersom att medarbetarna på kommunen inte har varit medvetna om vad det finns för 
tillgängliga verktyg, men även att de inte har varit medvetna om var dessa hjälpmedel finns 
tillgängliga. Med detta i åtanke kommer ett kriterium i dokumentet att innehålla en länk till 
den plats där samtliga verktyg är samlade, vilket gör att de blir lättillgängliga. Detta kan 
medföra att medarbetarna på Piteå kommun kommer att börja orientera sig bland dessa 
verktyg och får upp ögonen för dessa. Kriteriet kräver att projekt måste använda sig av de 
befintliga verktygen som är relevant för det specifika projektet, detta för att implementera 
hållbarhet i projekten.  
 
Den initiala tanken med dessa verktyg var att det skulle finnas en gräns eller ett procentantal 
som användaren var tvungen att uppfylla för att klara kriteriet. Detta för att det skulle vara 
högre krav och att man lättare skulle kunna kontrollera att rätt val har fattats i ett projekt. Men 
eftersom att detta dokument ska kunna anpassas till alla olika typer av projekt insåg vi efter 
samråd med Jessica Nilsson och Anna Stamblewski att de befintliga verktyg och checklistor 
inte gör det möjligt med ett sådant krav. Ingen av de befintliga verktygen kan uppfyllas helt 
till alla olika typer av projekt. Därför har beslutet fattats att kriteriet endast ska kräva att 
användaren arbetar med den/de redan befintliga verktyg som är relevant för det specifika 
projektet utan något krav på en viss uppfylld gräns eller procentantal. 
 
Länken som hänvisas till i kriteriet är en “verktygslåda” på Piteå kommuns hemsida där 
samtliga redan befintliga verktyg är samlade. Dessa är tillgängliga för både internt och externt 
bruk. 
	
3.4.2 Kriterium 2: 
Organisationen ska bestå av minst en person som är ansvarig för hållbarhetsarbetet	
	
Beställaren har uttryckt att det har funnits svårigheter i arbetet med hållbarhet i projekt hittills. 
Svårigheten som har upplevts är att under hela projektets process kunna upprätthålla 
hållbarhetstänket. För att kunna åtgärda detta problem kan det underlätta om det finns en 
individ i organisationen som har ansvar över hållbarhetsarbetet. 
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Den initiala tanken var att en person från Piteå kommuns hållbarhetsgrupp skulle bli avsatt för 
detta i varje projekts organisation, men efter samråd med referensgruppen skulle detta 
innebära en ökad arbetsbelastning som kommunen inte har möjlighet att ta sig an. Istället för 
den initiala tanken är det mer rimligt att en individ som redan är med i projektorganisationen 
som går på de flesta möten, ska ansvara för hållbarhetsarbetet genom hela projektprocessen. 
Det innebär att den individ som är ansvarig för hållbarhetsarbetet konstant ska påminna 
projektgruppen om hållbarhet och arbeta med frågor kring detta. Denna individ kan även 
agera som en mellanhand mellan projektgruppen och Piteå kommuns samhällsutvecklare för 
att kunna diskutera idéer och förslag med dem.  
 
3.4.3 Kriterium 3: 
Under projektets process har det fattats medvetna val som gynnar social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet, dessa val har motiverats och dokumenterats 
 
Piteå kommun arbetar ständigt med hållbarhet för ett attraktivt och uthålligt Piteå. I 
dokumentet “Plan för hållbarhet” bryter de ner hållbarhet till tre olika perspektiv, social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hållbarhet kräver att medvetna val fattas. Det viktiga i 
detta arbete är att de som arbetar med projekt inom Piteå kommun ska få in hållbarhetstänket 
i projektprocessen. Därför ligger fokuset i detta arbete på att de som arbetar med projekt ska 
visa att de har övervägt olika alternativ och att de i slutändan har tänkt på hållbarhet genom 
hela processen. De medvetna val som har fattats under ett projekts gång ska vara 
dokumenterade och motiverade. Detta gör det möjligt att följa hållbarhetsarbetet genom hela 
processen och dessutom underlättar det om någon ska granska projektet.  
 
3.4.4 Dokument med kriterier 
Vi har utformat ett dokument där samtliga tre kriterier är samlade. Detta ska vara ett 
hjälpdokument för att få in hållbarhet som en rutin för de som arbetar med projekt på Piteå 
kommun, se Figur 2. Arbetar man efter, och fullföljer dessa kriterier hållbarhetsstämplas 
processen och man får ett intyg som visar att projektet har en hållbar process. Det innebär att 
det har fattats medvetna val som gynnar hållbarhet under projektets hela process. Detta 
dokument ska skrivas under av både projektledaren och den i projektorganisationen som är 
ansvarig för hållbarhetsarbetet. Det underskrivna dokumentet ska sedan skickas in till 
avdelningen samhällsplanering på Piteå kommun för att projektet ska få sitt intyg för hållbar 
process. Dokumentet med kriterierna som projektledaren och den ansvariga ska skriva under 
finns bifogad under bilagor, se Bilaga . 

 
Till skillnad från CEEQUAL’s arbetsgång där både en utbildad assessor och en oberoende 
tredje part, så kallad verifierare genomför en bedömning av anläggningsprojekt (Sweden 
green building council, 2014) kommer projekten i detta arbete initialt inte att granskas. Det 
kommer att ligga på projektledarens samvete att kriterierna är uppfyllda när denne skriver 
under dokumentet. Detta är för att avdelningen samhällsplanering på Piteå kommun inte kan 
ta sig an den ökade arbetsbelastningen som det skulle innebära om de skulle behöva granska 
samtliga projekt.  
 
Utformningen av dokumentet med kriterierna ska se enkelt och städat ut. Färgskalan är 
jordnära med inslag av grönt för att förstärka intrycket av hållbarhet. Det kommer även att 
finnas utrymme där namnet på projektet ska fyllas i, det ska finnas för att det tydligt ska 
framgå vilket projekt som dokumentet tillhör. Dokumentet levererades i redigerbart PDF-
format till beställaren, vilket gör det möjligt att skriva in namnet på varje specifikt projekt. 
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Tillsammans med dokumentet följer det med en extra sida, ett så kallas dokumentationsblad, 
som ska underlätta dokumentationen inom projektet. På den sidan ska det dokumenteras och 
motiveras vilka verktyg som har använts och vilka medvetna val som har fattats under 
projektets process, se Figur 3.  
 

	
Figur 2 Dokument med kriterier 

	
Figur 3 Dokumentationsblad 

 
3.5 Hur ska loggan för “Hållbar process” se ut?	
Inför detta arbete har det lagts ner tid för att lära oss programmet Adobe Illustrator. Med detta 
program har vi utformat en logga som visualiserar hållbarhet med en slogan “Hållbar 
process”. Formuleringen på vald slogan har utformats på så sätt att det blir tydligt att det är 
processen som är hållbar och inte det slutgiltiga resultatet. 
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Trädet representerar ekologisk hållbarhet och de två mynten representerar ekonomisk 
hållbarhet. Den gröna pilen representerar att resurser ska vara hållbara och finnas tillgängliga 
inför kommande generationer. Lampan representerar det mänskliga sinnet som har möjlighet 
att fatta medvetna val som gynnar hållbarhet, som i sin tur representerar social hållbarhet. 
Loggan visualiserar på så sätt den hållbara utvecklingens tre dimensioner, social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet, se Figur 4.  

	
Figur 4 Logga för "Hållbar process" 

3.6 Hur ska intyget se ut för de projekt som fullföljer kriterierna? 
Inför arbetet med att ta fram ett intyg för de projekt som fullföljt kriterierna har tid lagts ner 
för att lära oss programmet Adobe Photoshop. Utformningen av intyget ska upplevas 
välarbetat och exklusivt för att framhäva känslan av att man får en belöning när man har 
arbetat med hållbarhet. Intyget ska fungera som en utmärkelse förgylld med stolthet. 
Dessutom ska det upplevas som att intyget är sammankopplat med dokumentet med 
kriterierna, därför har vi använt oss av liknande layout och färgskala. För att förtydliga att 
intyget används och delas ut av Piteå kommun har vi valt att göra kommunens logga till en 
del av intyget, se Figur 5 och bilaga 5.  
 
Även detta intyg har levererats till beställaren i redigerbart PDF-format för att man ska kunna 
skriva in namnet på projektet som intyget är dedikerat. Arbetet med att göra intyget till en 
redigerbar PDF-fil har genomförts med programmet “Adobe Acrobat Pro DC”. 
 
 

	
Figur 5 Intyg för hållbar process 
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4 Diskussion och slutsatser 
Inför detta arbete undersöktes eventuella referensprojekt och underlag kring social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi insåg att det var svårt att hitta referensprojekt som 
har arbetat med hållbarhet och tagit hänsyn till samtliga tre dimensioner. De projekt som vi 
har tittat på har mest tagit hänsyn till endast ekologisk hållbarhet. De certifieringssystem som 
behandlar samtliga dimensioner inom hållbarhet är anpassade till att certifiera byggnader eller 
stadsdelar, vi hittade inget som kan tillämpas till alla olika typer av projekt. Detta gjorde det 
svårt för oss att kunna styrka vårt arbete och våra tankar med fakta från andra projekt och 
befintliga certifieringssystem. 
 
För att kunna undersöka om projekt och städer som arbetar med hållbarhet uppfattas som mer 
attraktiva eller inte av människor skulle vi önska att det fanns undersökning kring detta. I 
dagsläget finns det inte mycket undersökningar om vad människor i allmänhet anser om 
hållbarhet. Vid undersökning av detta hittade vi några källor som antydde att en stad som 
arbetar med hållbar utveckling anses vara mer attraktiv, men det fanns ingenting som kunde 
styrka dessa uttalanden. 
 
När vi lämnar över det färdiga arbetet till beställaren kommer detta arbete att prövas på tre 
kommande projekt inom Piteå kommun för att undersöka om det fungerar i praktiken eller om 
det måste utvecklas vidare av kommunen. Detta anser vi är en rimlig arbetsgång för att få ett 
så bra resultat som möjligt men även för att ingen undersökning eller referensprojekt är 
utförda inom detta och därför är det svårt att veta om det fungerar.  
 
Arbetet med att ta fram de tre kriterierna har varit utmanande eftersom att det, som tidigare 
nämnts, inte finns något referensprojekt eller undersökningar som behandlar samtliga tre 
dimensioner i ett och samma projekt, därför har det varit svårt att kunna styrka våra val av 
kriterier. Eftersom att detta arbete har resulterat i ett nytt arbetssätt för Piteå kommun där en 
rutin är anpassningsbar till alla olika typer av projekt känns det spännande att vi har tagit fram 
detta. Vi anser att de kriterier som vi har kommit fram till är en lämplig början för att få in 
hållbarhet i projekt inom Piteå kommun. Det medför förhoppningsvis att hållbarhet börjar 
uppmärksammas mer inom kommunen.  
 
Anledningen till att detta arbete fokuserar på processen i ett projekt och inte det slutliga 
resultatet är för att detta arbete ska kunna användas som en underlättande rutin i projekt som 
gör att fler börjar tänka på hållbarhet. Eftersom att detta arbete var det första steget för Piteå 
kommun att försöka underlätta hållbarhetsarbetet i projekt krävdes det att kriterierna var 
allmänna och gick att anpassas till alla olika typer av projekt.  
 
Tanken är att detta arbete ska vidareutvecklas och det slutgiltiga målet, anser vi, är att kunna 
hållbarhetsstämpla hela projekt. När man utvecklar detta arbete vidare, föreslår vi att man kan 
sätta högre krav och kriterier med “checklistor” eller verktyg som är anpassade för olika typer 
av projekt. Dessa ska vara specifika och ha en gräns eller procentantal som måste uppfyllas 
för att få intyget. På så sätt krävs det mer från varje projekt och det gör att projektledaren 
guidas mer till att fatta val som gynnar hållbarheten.  
 
Första steget är att få upp ögonen på projektledare och medarbetare inom Piteå kommun för 
hållbarhet. Andra steget blir då rimligtvis högre krav på de val som gynnar hållbarheten i 
projektet, för att till sist kunna utveckla detta ännu ett steg och kunna ställa ännu högre krav 
som hållbarhetsstämplar det slutgiltiga projektet och inte bara processen i projektet. 
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