
 

LOG sammanflätar en gemensam målbild för 
projektets  hållbarhetsaspekter med lekfullhet och 

delaktighet baserat på en vetenskaplig grund.

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. Det används i workshop 
för att identifiera vilka hållbarhetaspekter som 
är relevanta i projektet med syftet att stödja, 
driva och kvalificera hållbarhetsarbetet. LOG 
Hållbarhetsverktyg kan användas i alla uppdrag, 
i storskaliga projekt såsom stadsdels- och 
kvartersuppdrag såväl som i inredningsprojekt 
och inom produktutveckling. Men även för att 
tydliggöra, engagera och säkerställa riktning kring 
målbilden för hållbarhetsarbetet. 

LOG kan användas i alla typer av projekt, oavsett 
skala och skede. Under en workshop lär vi oss 
av varandras utmaningar och lösningar samt 
fördjupar förståelsen för hållbarhetsarbete 
inom samhällsbyggande. Spelbrickorna lyfter de 
parametrar som är viktiga och är ett enkelt sätt 
att grafiskt få en överblick kring valda områden 
och hållbarhetsaspekter.

I verktyget ingår också en digital databas där 
vi loggar relevanta aspekter vilket visualiserar 
vad som är väsentligt för projektet samt 
sammanställer och dokumenterar projektets 
hållbarhetsmål. Databasen väver samman 
olika hållbarhetsparametrar från vanligt 
förekommande miljöcertifieringar tillsammans 
med Agenda 2030, relevant forskning inom 
hållbarhet och Krook & Tjäders egna erfarenheter.

Tillsammans gör vi bättre!

DATUM: 2021-08-26 ANSVARIG: MALIN SJÖLUND OLSSON, HÅLLBARHETSSTRATEG

SPELREGLER
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BÖRJA SPELA 
 » Börja workshopen genom att tillsammans gå 

igenom samtliga brickor för att se vilka aspekter 
som kan vara relevanta för projektet. Om ni är 
osäkra eller tveksamma så behåll brickan. I detta 
steg behövs ingen djupare dialog eller diskussion 
för varje bricka utan syftet är att sålla bort de 
aspekter som ej är aktuella. 

 » Gå sedan igenom brickorna ytterligare en gång 
där deltagare får möjlighet att argumentera 
både för och emot aktuell aspekts relevans för 
projektet, dela gärna egna erfarenheter av att 
arbeta med aktuell aspekt. Var noga med att alla 
är del av samtalet.

 » Allt eftersom fler brickor blir utvalda gruppera 
dem i tematiska kluster utifrån närliggande 
hållbarhetskoncept eller om aspekter som 
ger synergieffekter om man arbetar med dem 
tillsammans. Försök att namnge varje kluster, 
det kommer att förtydliga kommunikationen om 
hållbarhet för projektet.

 » När samtliga aspekter har diskuterats, gå igenom 
varje kluster för att utvärdera om samtliga 
utvalda aspekter är relevanta eller om man 
kan lägga till fler parametrar i klustret för att 
förstärka klustrets tema. 

 » Var inte rädda för att göra återbesök hos tidigare 
ej utvalda aspekter om det skulle förstärka 
ett kluster eller skapa synergier med utvalda 
aspekter.


