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Dagens agenda
§ Vilka är vi?

§ Hel serie webbinarium 2020

§ Att styra hållbarhet med indikatorer: varför behöver vi 
indikatorer, för- och nackdelar, att tänka vidare

§ Vår nya manual ”Indikatorer för hållbar stadsutveckling” 
och hur den kan stödja hållbarhetsstyrning i planprocesser

§ Tid för frågor









§ Ilona Stehn, Landskapsarkitekt/Hållbarhetsstrateg
Kommer närmast från Göteborgs stad där hon arbetat med 
hållbar stadsutveckling i olika skalor och processer. Ilonas 
expertområde är sociala aspekter inom stadsplanering, 
barnperspektiv, ekosystemtjänster och folkhälsa. 

§ Elisabetta Troglio, Samhällsplanerare, Tekn. Dr
Arbetar med stadsutvecklingsprogram, hållbarhetsprogram och 
miljöbedömningar, ekosystemkartläggning och rekreationsanalys 
samt är projektledare för ”Indikatorer för hållbarstadsutveckling”.

Vi som presenterar idag



Varför indikatorer?

§ Indikatorer för olika hållbarhetsparametrar ger en tydligare 
styrning mot hållbarhet, och gör att ”mjuka” 
hållbarhetsparametrar får större tyngd i diskussionen. 

§ Konkreta och evidensbaserade lösningar på vad som 
skapar hållbarhet.

§ Ökat behov av att lyfta in hållbarhetsaspekterna (inte bara 
miljö) i miljöbedömning.

§ Lyfta fram kompromisser mellan olika hållbarhetsaspekter 
och vägval.

§ Lyfta fram argument om vikten av att genomföra åtgärder 
för att öka hållbarheten. 



Webbinarier 2020 

Styrning av hållbarhet i planprocesser

Koppling till verktyg för att analysera, styra och följa upp 
hållbarhetsarbete i relation till:

§ Barn- och ungdomsperspektiv

§ Social och jämställd planering

§ Ekosystemtjänster

§ Agenda 2030



Att styra hållbarhet med indikatorer



Evidensbaserad planering

Evidensbaserad planering: fakta och data (från 
forskning eller andra studier) används för att 
argumentera och motivera planeringsåtgärder och 
policies/strategier.

Indikatorer är en viktig del av evidensbaserad 
planering för att styra, leda och uppfölja olika 
strategier och åtgärder. 



I den täta staden ska 
ytorna räcka till mycket! 

Svårt att hävda de 
sociala och gröna 
frågorna när de ska 
samsas med rådande 
planeringsnormer.

Konkurrens om ytorna



Konkurrens om ytorna

Hög byggnadstakt, 
höga exploateringstal & 
okänslig 
förtätning leder ofta till 
att alla de värden som 
inte omfattas av lagkrav 
eller inte mäts i siffror 
försvagas.



Mer indikatorer, tack!

De kvalitativa måtten 
upplevs inte ha samma 
tyngd och kan lättare 
ifrågasättas. 

Det finns en önskan 
om kvantifierbara mått 
inom fler områden.



Fördelar med indikatorer

Siffror är lätta att 
kommunicera.

Mätbarhet ger 
möjlighet att jämföra 
sig med andra.

Verktyg för 
kommunikation av 
vägval.



Konsekvenser av vägval



Vad visar indikatorer?

Miniminivåer

Visar tydligt vad som krävs för att det inte ska bli dåligt. 

Risk att med tiden utvecklas till taknivåer

Önskvärda målbilder 

Ger något att sträva mot 

Kan uppfattas som orealistiska och svåra



Vem tar fram indikatorer

Indikatorer från UN 
Habitat, WHO är 
utformade för 
uppföljning på global 
nivå och saknar det 
proaktiva och operativa 
lokala perspektivet.



Att tänka på med indikatorer

§ Anpassning till lokala 
förutsättningar

§ Hitta rätt skalnivå

§ Förstå komplexiteten

§ Förståelse av 
ursprung (var 
kommer måttet 
ifrån?)

§ Kunskap



Alla behövs

Vi behöver göra egna 
kvalitativa 
bedömningar.

Gå ut, uppleva 
platserna och fråga för 
att förstår hur de 
används.



Att arbeta med indikatorer



Planering handlar om avvägningar och prioriteringar -
måste våga uttrycka dessa prioriteringar tydligt!

”Indikatorer för hållbar stadsutveckling” –
Få igång en diskussion om vilka aspekter som är 
viktiga och vad som ska få utrymme i staden.



Vårt mål i arbetet med indikatorer

§ Inspiration för inblandade aktörer

§ Indikatorsmanual som vägledning i planeringsarbete, 
diskussion om hållbarhet, hållbarhetsstyrning

§ Påverka i tidiga skeden av processer

Internt utvecklingsprojekt som riktas sig mot alla 
aktörer i branschen!



Var kommer våra indikatorer ifrån?

§ Lagkrav

§ Rådande forskning

§ Riktlinjer från myndigheter och olika internationella 
organisationer (WHO, Boverket, UN Habitat, mm)

§ Erfarenhet från konsultarbete

§ Workshop om indikatorer med aktörer i branschen 
(Movium projekt)



Hur manualen är upplagd
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Rekreation
Identitet
Möten, trygghet och engagemang
Hälsa och säkerhet

Lokal ekonomi
Sociala tillgångar
Långsiktig resursförvaltning
Investeringsvilja och projektekonomi

Grönstruktur för biologisk mångfald
Blåstruktur för biologisk mångfald
Kretsloppssystem och miljöteknik
Hållbart resande

Tolv huvudfaktorer



40 delfaktorer som hjälper till att beskriva 
de olika aspekter av den fysiska 
utformningen för hållbarheten

Indikatorer, nyckeltal, riktlinjer och stödtext 
har tagits fram inom varje delfaktor.
Korsreferenser inom manualen.

Kopplingar till Agenda 2030 och EST för 
varje huvudfaktor

+

+

12 huvudfaktorer uppdelade inom social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet

+



Social hållbarhet



Ekonomisk hållbarhet



Ekologisk hållbarhet









Delfaktorer och indikatorer









§ Hållbarhetsbedömning av planer och program

§ Hållbarhetsstöd

§ Hållbarhetsprogram / checklistor

§ MKB/Hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) 

§ Gröna strategier och rekreationsanalys

§ Medborgardialog och samskapande samhällsplanering

Hur arbetar vi med indikatorer



Hållbarhetsanalys och bedömningar

Diskutera skillnader 
mellan planförslaget 
och mål utpekade i 
planprogrammet.

Visualisera 
hållbarhetsprofil.



Rekreationsanalys

Exempel:
Rekreationsanalys, 
identifiering av 
bristområden och 
åtgärdsförslag.
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Planerade vår/sommar
6 maj - Barnperspektiv i planering av stadsdelar och rekreativa områden

27 maj - Social hållbarhet och jämlik planering

10 juni - Visualisera och kommunicera hållbarhet

Kommande höst/vinter
§ Hållbarhetsprogram och Hållbarhetsbedömning inklusive MKB

§ Biologisk mångfald och stadsplanering

§ Hur förhåller sig våra verktyg till hållbarhetscertifieringar av stadsdelar

§ Pollinering, invasiva arter och gestaltning av grönområden






