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�Sammanfattning

Förord
Denna rapport behandlar indikatorer i fysisk planering. Rapporten redovisar både Bo-
verkets projekt inom miljömålsarbetet att utveckla indikatorer i fysisk planering och 
de deltagande kommunernas åtagande gentemot regeringen att inom Bygga-bo-dia-
logen utveckla målindikatorer för  fysisk planering (kommunprojektet). Den förelig-
gande rapporten är därmed en samlad slutrapport av dessa båda åtaganden. 

En viktig del av rapporten berör tillämpade exempel som visar hur indikatorer kan 
användas i den kommunala planeringen. Målindikatorerna används enligt den så kall-
lade Malmömodellen för att i efterhand utvärdera de mål som kommunen angivit i 
översiktsplaneringen. Med hjälp av planindikatorer är det möjligt att i förväg bedöma 
en plans eller olika planeringsalternativs effekter i olika avseenden.

Rapporten är den tredje och sista i en serie av rapporter från Boverket som beskri-
ver metoder för hur miljömålsarbetet kan integreras med den kommunala planering-
en. Syftet är bland annat att vidareutveckla en planeringsmetod som stöder arbetet 
med att uppnå miljökvalitetsmålen och en hållbar utveckling. 

Den första rapporten ”Implementering av miljökvalitetsmål i översiktsplanerring 
– en pilotstudie” publicerades i juli 2003. Sedan kom i augusti 2004 rapporten ”Hus-
hållning med naturresurser – Indikatorer i fysisk planering och utvärdering”. I den 
avslutande rapporten har perspektivet vidgats och den omfattar både översiktsplane-
ring och detaljplanering. Arbetet är också inriktat på hållbar utveckling i sin helhet. 
Rapporten  redovisar en metod för hur två typer av indikatorer, målindikatorer och 
planindikatorer, kan användas som stöd i den fysiska planeringen. 

I den arbetsgrupp som letts av Boverket har kommunerna Hofors, Kalmar, Karlstad 
och Malmö deltagit. Dessutom har företrädare från länsstyrelserna i Skåne-, Kalmar-, 
Värmlands- och Gävleborgs län, företrädesvis då länsarkitekterna deltagit. Samtliga 
kommuner har i enlighet med åtagandet i Bygga-bo-dialogen tillämpat målindika-
torerna i respektive kommun. En särskild arbetsgrupp med företrädare enbart för 
kommunerna som deltar i Bygga-bo-dialogen har ansvarat för arbetet. Kommunernas 
avrapportering redovisas under kapitlet Lokal tillämpning av målindikatorer. Miljö-
målsrådet har delvis finansierat rapporten. 

Professor Ulf Ranhagen från Luleå tekniska universitet (LTU) samt Kungliga 
tekniska högskolan (KTH) och Katarina Schulberg från LTU har fungerat som pro-
cessledare och Boverkets konsulter: De har i samråd med Boverket och de aktuella 
kommunerna även skrivit samt sammanställt rapporten. Under kapitlet Inledning 
redovisas närmare arbetsgång och organisation.

De slutsatser som redovisas i rapporten är dock författarnas. Boverket har inte tagit 
ställning till de indikatorer som redovisas i exemplen.

Boverket anser dock att användning av indikatorer är ett användbart sätt att både i 
efterhand utvärdera och i förväg kunna bedöma effekterna av en plan bland annat om 
den i olika avseenden bidrar till hållbar utveckling eller stöder miljömålsarbetet.  

Karlskrona i november 2007

Ines Uusmann
Generaldirektör
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Sammanfattning

Framgångsfaktorer för användning av 
indikatorer
I projektet är det möjligt att identifiera några viktiga framgångsfaktorer, 
eller förutsättningar, för att lyckas med att introducera och vidmakthålla 
ett indikatorsystem som får ett verkligt inflytande i planeringen. Dessa 
framgångsfaktorer är relevanta med avseende på såväl planindikatorer 
som målindikatorer. 
• Byggnadsnämnden eller andra politiska organ och tjänstemän inom 

kommunen efterfrågar indikatorerna.
• Användandet av planindikatorer diskuteras tidigt i planprocessen, 

vid församråd exempelvis, så att alla inblandade är införstådda med 
 metoden.

• Det finns tid och resurser för ett lokalt utvecklingsarbete med att kon-
kretisera  mål, identifiera indikatorer och att föra en inledande diskus-
sion kring bedömningsgrunder och avvägningar.

• Den lokala modell som tas fram är enkel och effektiv med ett fåtal 
indikatorer, vilket ofta är en förutsättning för att metoden ska få ett 
 genomslag.

• Indikatorerna presenteras på ett smart och aptitligt sätt så att de lyfter 
fram något nytt, utöver att konstatera sådant som alla redan vet. Det 
finns en tydlig ”wow”faktor. En ”wow”faktor kan vara av två sorter: 
en upplevelse som tydliggör och förstärker en tidigare uppfattning 
 eller en upplevelse som tvärtemot innebär ett ifrågasättande av en tidi-
gare uppfattning och en ny insikt. 

• För att öka tillförlitligheten och tilltron till indikatorsystemet används 
i första hand indikatorer som är grundade på beprövad erfarenhet och 
kunskap om effektsamband mellan fysiska strukturer och miljörelate-
rade val i vardagen. 

• Se alltid indikatorer som ett av flera verktyg i en verktygslåda och 
 använd dem för att förstärka en ”god” planeringsprocess. 

• När planindikatorer används för att utvärdera alternativa planförslag bör 
fokus ligga på att bedöma den framtida situationen. Att ta fram exakt in-
formation om nuläget är ofta svårt, på grund av att samlade data i regel 
saknas.

I takt med att samhällsplaneringen blir alltmer komplex med svåra av-
vägningar mellan globala och lokala perspektiv samt mellan ekonomiska, 
sociala och ekologiska frågor har intresset för att utveckla metoder och 
verktyg som stöd i planeringsprocesserna ökat. Hållbarhetsbegreppets 
genomslag är en viktig drivkraft i denna utveckling. Bland den mängd 
av verktyg som kommit upp i diskussionen har olika slag av indikatorer 
kommit att spela en allt större roll. Indikatorer används för att följa upp 
ekonomisk utveckling, folkhälsa och miljötillstånd bara för att nämna 
några exempel. Det har bland annat inom miljömålsarbetets ram uttryckts 
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behov av att kunna mäta måluppfyllelse i fysisk planering för att få en 
säkrare bild av den fysiska planeringens roll för att bidra till en hållbar 
utveckling. 

Arbetet har bedrivits från hösten 2004 till och med våren 2007. För-
utom Boverket har arbetet involverat de fyra kommunerna Karlstad, 
Kalmar, Hofors och Malmö samt respektive länsstyrelse. Projektets in-
riktning har varit att undersöka den generella tillämpbarheten av två olika 
typer av indikatorer, målindikatorer och planindikatorer, samt att utveckla 
modeller för indikatorernas tillämpning i fysisk planering på kommunal 
nivå. I rapporten beskrivs metoderna som sådana samt erfarenheter från 
försöken att tillämpa metoderna lokalt i de deltagande kommunerna. 
Avsikten med rapporten är att förmedla erfarenheter från utvecklings-
projektet och att inspirera fler kommuner att prova de två metoderna för 
måluppföljning och förutsägbarhet i fysisk planering. 

Varken mål- eller planindikatorer kan betraktas som generellt etable-
rade begrepp och verktyg i fysisk planering. Malmömodellen utvecklades 
av Malmö stadsbyggnadskontor, dåvarande översiktsplaneavdelningen, 
i samband med arbetet med Malmös översiktplan 2000. Kommunen 
behövde en metod för att kontrollera om samhällsutvecklingen i kom-
munen gick i riktning mot att målen i översiktsplanen skulle uppfyllas. 
En snarlik metod för uppföljning av översiktsplanen används sedan 2001 
även i Göteborgs stad. Planindikatorer introducerades 1997 inom ramen 
för SAMS-projektet (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) som ett 
verktyg för att integrera miljömål i fysisk planering. Metoden har där-
efter utvecklats vidare av forskargruppen för fysisk planering vid Luleå 
tekniska universitet. Användningsområdet har även vidgats från miljömål 
till andra mål med koppling till fysisk planering. Boverket som tillsam-
mans med Naturvårdsverket var huvudansvarigt för SAMS-projektet har 
därefter vidareutvecklat verktyget i ett flertal rapporter. 

Arbetet med att tillämpa mål- respektive planindikatorer har i projektet 
genomförts på olika sätt. Malmömodellen är i många avseenden en färdig 
modell som har kunnat tillämpas i de andra kommunerna med en mindre 
insats av lokalt utvecklingsarbete. Ursprungliga indikatorer och redo-
visningssätt har med vissa undantag behållits i de andra kommunerna. 
Försök att tillämpa Malmömodellen inom ramarna för kommunprojektet 
har fallit väl ut. Deltagare från andra kommuner har uppfattat att model-
len har en hög grad av generaliserbarhet, det vill säga att det med mindre 
justeringar av ingående indikatorer är möjligt att applicera modellen på 
de lokala planeringsförutsättningarna i de egna kommunerna. Arbetet 
med att tillämpa målindikatorerna i den egna kommunen har dock i detta 
skede i flera fall inneburit ett omfattande arbete eftersom det statistiska 
underlaget för bedömningarna behövde tas fram. Kommunerna har även 
uppfattat modellen som pedagogisk och tydlig och att den väl motsvarar 
behovet att mäta utvecklingen i förhållande till en övergripande visionen 
om en attraktiv hållbar helhet. 

En stor del av planindikatorsarbetet har varit inriktat på att utarbeta en 
modell för användning av sådana indikatorer i den fysiska planeringen. 
Arbetet med att tillämpa planindikatorer har i projektet begränsats till 
några workshoptillfällen med föreläsningar och övningar där de delta-
gande kommunerna medverkat tillsammans med Boverket och forskarna. 
Den planindikatormodell som introducerades i projektet är inte färdigut-
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vecklad på samma sätt som Malmömodellen utan kräver ett större mått av 
lokalt utvecklingsarbete. De övningar som genomförts får därför betrak-
tas som metodtest snarare än fullständig tillämpning av metoden. Semi-
narierna var upplagda som en serie övningar som sammantaget illustrerar 
en möjlig arbetsgång för att tillämpa planindikatorer och modell i den 
egna kommunen. I rapporten beskrivs denna arbetsgång, vilken är tänkt 
att kunna fungera som en vägledning vid ett lokalt utvecklingsarbete i den 
egna kommunen. De olika stegen illustreras med exempel från workshop-
övningarna.

Som ett led i arbetet med rapporten har intervjuer genomförts med 
deltagare från kommuner och länsstyrelser. Intervjuerna koncentrerades 
på deltagarnas erfarenheter och upplevelser från projektet i allmänhet 
och deras upplevelser av planindikatorövningarna i synnerhet. Den 
information som framkom vid intervjuerna har legat till grund för de 
avslutande diskussionerna kring de möjligheter och svårigheter som är 
förknippade med en lokal tillämpning av SAMS-modellen respektive 
Malmömodellen. 
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Föreliggande rapport är en samlad avrapportering av två uppdrag från 
regeringen:
1. att inom miljömålsarbetets ram att utveckla indikatorer i fysisk 

 planering.
2. att inom ramen för Bygga-bo-dialogen uppfylla åtagandet gentemot 

regeringen att utveckla indikatorer i fysisk planering. 

En bakgrund till de bägge uppdragen tecknas nedan. 

Bakgrund 
Boverket har Riksdagens uppdrag att arbeta för att fysisk planering blir 
ett verksamt instrument som medverkar till att de av riksdagen antagna 
miljömålen kan uppnås, samt att se till att detta sker så att naturresurserna 
nyttjas effektivt och långsiktigt. Uppdraget är formulerat som en miljö-
målsfråga och betecknas ”Fysisk planering och hushållning med mark 
och vatten samt byggnader” och är horisontellt och övergripande, Samt-
liga sexton miljökvalitetsmål berörs mer eller mindre. En grundläggande 
fråga i detta sammanhang är enligt Boverket om de naturliga systemen 
generellt behöver skyddas bättre i lagstiftningen samt vilka möjligheter 
det finns att tillgodose dem  i planering och övrigt beslutsfattande. 

Att ta ställning till i vad mån kommunernas planeringsunderlag behö-
ver utvecklas med hänsyn till uppföljning och utvärdering av hushåll-
ningsaspekterna i miljömålen är en viktig fråga. Även om hushållnings-
frågor och miljömål ges en stor tyngd i samhällsplaneringen saknas det 
i stor utsträckning verktyg för att mäta om vidtagna åtgärder leder till en 
bättre miljö.  

I den fördjupade utvärderingen av miljömålsarbetet 2003 påtalar Bover-
ket bland annat att dataunderlag, datainsamling och indikatorer behöver 
utvecklas vidare för att förbättra uppföljningen av den fysiska planering-
en som miljöinstrument. Uppföljningsmetoder och indikatorer skall vara 
enkla, tydliga och praktiskt användbara i den fysiska planeringen och i 
den efterkommande studien av miljöförändringarna.  

Som ett led i arbetet med att beakta miljökvalitetsmål i kommunernas 
översiktliga planering har Boverket sedan 2002 bedrivit studier med 
fokus på hur indikatorer, och då särskilt planindikatorer, kan utvecklas till 

Inledning
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användbara verktyg. Arbetet inleddes i en första etapp med en pilotstudie 
benämnd ”Implementering av miljökvalitetsmål i översiktsplanering” 
(Boverket 2003). 

I den studien behandlas tio planindikatorer som är relevanta med 
hänsyn till sju av miljömålen. Möjliga metoder och angreppssätt för hur 
miljökvalitetsmål kan inarbetas och följas upp i kommunala strategiska 
program och planer belystes. En utgångspunkt för arbetet var den meto-
dik för att integrera miljömål i översiktlig planering som utarbetats inom 
SAMS-projektet (Boverket och Naturvårdsverket, 2000). I pilotstudien 
togs uppföljande kontakter med fyra kommuner, vilka alla medverkade i 
SAMS-projektet, nämligen Helsingborg, Stockholm, Falun och Borlänge. 

Under hösten 2003 påbörjades en andra etapp i arbetet med fokus på 
strategier för att förbättra hushållningen med naturresurser i den kom-
munala planeringen. Studiens huvudinriktning var att ta fram indikatorer 
som kan användas för att bedöma om fysisk planering leder till hus-
hållning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. Den indikatorlista 
som togs fram bygger både på internationellt framtagna indikatorsystem 
(främst inom EU) men också vad som lyfts fram som relevanta indi-
katorer i nationella sammanhang. Som komplement till indikatorlistan 
formulerades ett antal frågor som stöd för att bedöma om naturresurser 
av kategorin naturliga system och processer har blivit tillräckligt belysta 
i olika steg av planeringsarbetet. Vidare redovisades några metoder och 
verktyg för att hantera naturresurser av systemkaraktär i fysisk planering. 
Se rapporten ”Hushållning med naturresurser – Indikatorer i fysisk plane-
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Figur 1. Boverket har Riksdagens uppdrag att arbeta för att fysisk planering blir ett verksamt 
instrument för att de av Riksdagens antagna miljömålen uppnås.
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ring och utvärdering”. Ranhagen & Schylberg, Boverket (2004)  
Efter avstämning i januari 2004 med de kommuner som är aktiva i Byg-

ga-bo-dialogen, Karlstad, Malmö, Kalmar och Hofors, samt i april 2004 
med länsarkitekterna i respektive län avslutades andra etappen av studien 
i augusti 2004. Kommunerna och länsstyrelserna var positiva till att delta 
i lokala tillämpningsförsök i samband med etapp 3 av indikatorprojektet. 
Ett deltagande i projektet gav de nämnda kommunerna en möjlighet att 
uppfylla ett av flera ”hållbarhetsåtaganden” som de skrivit under inom 
ramen för Bygga Bo dialogen. Åtagande 1:2 under rubriken ”Planera för 
hållbart samhällsbyggande” säger att kommunen ska hålla sig uppdaterad 
om hur den förhåller sig till andra kommuner med avseende på hållbarhet 
med stöd av nyckeltal och indikatorer. I enlighet med tidigare åtagande 
i Bygga Bo dialogen skulle de nämnda kommunerna utöver arbetet med 
indikatorer även tillämpa ”Det Goda samtalet om hållbart samhällsbyg-
gande” (DGS) i sitt planeringsarbete. 

I regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende Boverket ges verket i 
uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna i Skåne, Värmland, Kalmar 
och Gävleborg inleda och delta i Det goda samtalet tillsammans med de 
deltagande kommunerna. Erfarenheterna från dialogen rapporterades till 
Miljödepartementet i oktober 2004 och oktober 2006. Avsikten var att i 
de lokala tillämpningsförsöken involvera representanter från länsstyrel-
serna för att fullgöra uppdraget i regleringsbrevet och för att ytterligare 
kvalitetssäkra resultaten i de lokala tillämpningsförsöken. Med hänsyn 
till kommunernas åtaganden och Boverkets uppdrag bedrevs arbetet med 
indikatorer och  Det goda samtalet inledningsvis parallellt.

Syfte och inriktning

Syftet med etapp 3 i projektet är att fortsätta arbetet med att utveckla 
en metodik för praktisk användning av indikatorer för hållbar utveck-
ling i fysisk planering. Detta görs i projektet genom att pröva och 
utvärdera den generella tillämpbarheten av två indikatormodeller, 
SAMS-modellen med planindikatorer och Malmömodellen med mål-
indikatorer. Modellerna testas i tillämpningsexempel i de fyra kommu-
nerna. Hofors, Kalmar, Karlstad och Malmö stad. 

I arbetet har resultatet från etapp 2, den tidigare pilotstudien och även 
SAMS-projektet, tjänat som underlag. Det tidigare indikatorarbetet som 
bedrivits av arbetsgruppen Planering för hållbart samhällsbyggande inom 
ramen för en inledande fas av Bygga Bo dialogen är också ett viktigt 
underlag för arbetet. Se Bygga, Bo och förvalta inför framtiden (2002). 
 Ytterligare indikatorstudier av intresse redovisas i kapitel 2. 

I arbetets inledande fas fanns det från kommunernas och länsstyrel-
sernas sida en stark önskan att vidga perspektivet från att enbart gälla 
miljökvalitetsmål och naturresurser till att också innefatta indikatorer med 
relevans för samtliga perspektiv på hållbarhet. Det framhölls också som 
centralt att belysa indikatorer som kan användas för att uppmärksamma 
helhetssynen och en strävan att uppnå en ”attraktiv hållbar helhet”. Denna 
diskussion ledde till det vidgade syfte som redovisas ovan.
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Genomförande och uppläggning
Arbetet har bedrivits i tre faser:

Fas 1. September 2004–december 2005 
Den första fasen kan karaktäriseras som en sökfas där en dialog fördes 
om och hur resultatet från indikatorrapporten (etapp 2) skulle kunna till-
lämpas i de fyra kommunerna. Dialogen rörde också för- och nackdelar 
med att bedriva Det goda samtalet och indikatorprojektet i en gemensam 
process respektive i åtskilda processer. Arbetet inleddes med ett gemen-
samt seminarium 31 augusti till 1 september 2004 i Karlskrona där rap-
porten Hushållning med naturresurser – indikatorer i fysisk planering 
presenterades, liksom tidigare kommunala erfarenheter av att använda 
indikatorer. 

I sökfasen träffades gruppen med representanter för kommuner, Läns-
styrelser och Boverket ytterligare två gånger, i Malmö den 29 september 
2004 och Karlstad den 3 december 2004. Vid dessa möten behandlades 
både Det goda samtalet  och indikatorer. Efterhand fann gruppen att det 
vore mer praktiskt om en uppdelning skedde så att Det goda samtalet 
och indikatorprojektet bedrevs parallellt och inte integrerat. Deltagarna i 
processen enades kring följande punkter:
• Att indikatorerna ska tas fram i ett separat samarbetsprojekt mellan 

kommunerna och Boverket.
• Att valet och konstruktionen av indikatorerna ska utgå från kommu-

nernas behov och möjligheter så att de kan komma till användning i 
praktiken.

• Att en arbetsgrupp mellan kommuner och Boverket och respektive 
länsstyrelse ska bildas för att föreslå arbetsformer och för framtagan-
det av indikatorerna.

• Att ett omarbetat program för arbetet ska tas fram.
• Att Boverket ska genomföra träffar med var och en av kommunerna 

för att diskutera indikatorerna

Fas 2. Januari 2005–maj 2005
Den andra fasen i projektet innefattade lokala indikatordialoger och 
modellutveckling. Lokala seminarier ordnades i varje kommun där en 
preliminär modell för utveckling av planindikatorer presenterades. Vidare 
diskuterades hur de lokala behoven av indikatorutveckling skulle kunna 
förenas med Boverkets regeringsuppdrag. Kommunernas lokala förutsätt-
ningar och möjligheter att arbeta med indikatorer i fysisk planering be-
handlades. Möjliga planeringsexempel togs också fram av kommunerna. 

Efterhand utkristalliserades idén att i ett första steg fortsätta arbetet med 
att utveckla mål- och mätindikatorer i kommunerna med utgångspunkt 
från en i Malmö utvecklad indikatormodell  ”Malmömodellen”. En ny 
mindre ”kommunal” arbetsgrupp med deltagare från de fyra kommunerna 
bildades för att driva arbetet med att förbereda en tillämpning av Malmö-
modellen i alla kommunerna. Den modell för framtagande av planindika-
torer som diskuterats lokalt i kommunerna bearbetades och det bestämdes 
att det fortsatta arbetet med planindikatorer skulle fortsätta sedan man 
kommit längre eller slutfört arbetet med att tillämpa Malmömodellen. 
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Fas 3. Juni 2005–april 2007
Under hösten 2005 påbörjades den avslutande fasen i projektet som har 
varit en tillämpnings- och rapporteringsfas. Malmömodellen har till-
lämpats både för att göra en uppdatering av tidigare framtagna mål- och 
mätindikatorer samt för att ta fram helt nya indikatorvärden i de andra 
kommunerna. Arbetet med mål- och mätindikatorerna har bedrivits lokalt 
genom framtagande av statistik och andra uppgifter. Rapportering om 
arbetsläget har skett både på den gemensamma arbetsgruppens möten 
där Boverket och länsstyrelserna medverkat och inom ramen för den rent 
kommunala arbetsgruppen . 

Parallellt har också i projektets sista etapp några relevanta planindika-
torer ringats in. Planindikatorerna har i projektet setts som i högre grad 
situationsbestämda vilket innebär att de i detta projekt framtagna planin-
dikatorerna inte i lika hög utsträckning kan läggas till grund för jämförel-
ser mellan kommunerna på samma sätt som mål- och mätindikatorerna. 
Däremot kan man sannolikt i ett fortsatt utvecklingsarbete tydligt defi-
niera planindikatorer som kan användas för kommunjämförelser.

Planindikatorerna har utvecklats vid två workshops. I den första work-
shopen diskuterades användningsområden för indikatorer i fysisk pla-
nering och hur Malmömodellens mål- och mätindikatorer kunde använ-
das som utgångspunkt för att formulera planindikatorer. Vid den andra 
workshopen togs värderosor med planindikatorer fram för att beskriva 
och värdera kommunala planexempel. Resultatet av dessa workshopar 
har sedan bearbetats och ligger till grund för redovisningen av exempel i 
kapitlet Lokal tillämpning av planindikatorer, sid 41.

Organisation och medverkande 
Arbetet har letts av Bengt Eriksson vid Boverkets Planenhet. Övriga 
 medverkande från Boverket har varit Mårten Dunér (ansvarig enhets-
chef), Dick Larsson, Sofie Adolfsson Jörby (Analysenheten), Roland 
Thörnquist och Madeleine Lantz. Från de deltagande kommunerna har 
följande personer medverkat: 
Karlstads kommun: Göran Åberg, Maria Grahm och Dag Johansson 
(t.o.m. våren 2005).
Kalmar kommun: Martin Storm, Staffan Lindholm, Eva Jansson, Elena 
Bäcklund och Susanne Eriksson.
Malmö stad: Tord Andersson, Malin Backman, Stellan Westerberg.
Hofors kommun: Leif Holmquist, Claes Eriksson, Eira Källgren. 
Tord Andersson har fungerat som sammanhållande för kommunernas eget 
arbete med indikatorer.
Från Länsstyrelserna har följande medverkat: 
Ann Christine Gagge (t.o.m. oktober 2005), Ragnar Darle, Länsstyrelsen 
i Gävleborgs län. 
Inger Berggrén, Länsstyrelsen i Värmlands län.
Kerstin Åkerwall, Claus Pedersen, Länsstyrelsen i Skåne län.
Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen i Kalmar län.
Utredningsarbetet har genomförts av Professor Ulf Ranhagen vid KTH/
LTU och doktoranden Katarina Schylberg vid LTU (Luleå Tekniska 
 universitet).
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Figur 2. Rapportsstruktur indikatorer, Det goda samtalet med mera i fysisk planering. 
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Läsanvisning 
Avsikten med rapporten är att den ska kunna fungera som en handledning 
för de som vill påbörja ett lokalt utvecklingsarbete med indikatorer för 
måluppföljning i fysisk planering. För att underlätta en sådan användning 
görs i rapporten en tydlig åtskillnad mellan operativa och teoretiska delar. 
I ett inledande kapitel ges en teoretisk bakgrund till de indikatorsystem 
som tillämpats i projektet. Därpå följer ett antal exempel på aktuellt in-
dikatorarbete på nationell nivå. De presenterade exemplen kan vara rele-
vanta kunskaps- och inspirationskällor till ett lokalt arbete. De operativa 
delarna utgörs av tre kapitel där de studerade metoderna beskrivs närmare 
tillsammans med tillämpningsexempel från de deltagande kommunerna. 
I den avslutande diskussionen redogörs för de viktigaste erfarenheterna 
från projektet avseende möjligheter och svårigheter som är förknippade 
med ett lokalt genomförande av de bägge indikatorsystemen. 

Den som vill fördjupa sig i teorin kring planindikatorer eller se fler 
exempel på lokala tillämpningar av planindikatorer generellt eller med 
inriktning mot särskilda sektorsfrågor såsom energi och transporter eller 
naturresurser kan med fördel läsa tidigare rapporter från Boverket och 
Naturvårdsverket samt arbetsrapporter från forskargruppen för fysisk 
planering vid Luleå tekniska universitet. En litteraturlista finns i slutet av 
rapporten. Malmömodellen beskrivs mest utförligt i rapporten Målindika-
torer för bättre uppföljning av målen i ÖP 2000. Malmö stad (2002).
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Går man till ordboken så härleds begreppet indikator från senlatinets in-
dicator = angivare som i sin tur härleds från latinets indico = ange, utvisa, 
röja. Mot denna bakgrund kan en indikator sägas vara en företeelse som 
röjer en annan företeelse. Det är ett begrepp som uttrycker ett fenomen 
på ett förenklat sätt för att ge en överblick över eller insikt om komplexa 
realiteter och skeenden. 

I planeringssammanhang är indikatorn ett operativt verktyg och därför 
definieras begreppet indikator något olika beroende på sammanhang och 
tänkt användningsområde. OECD:s definition ligger nära ordbokens ovan 
beskrivna definition. ”Indikatorer är parametrar som ger information om 
ett fenomen. Indikatorer reducerar komplexitet i syfte att göra problem 
kvantifierbara och kommunicerbara” (OECD) 1. Denna definition lägger 
tyngdvikten vid förenkling, kvantifierbarhet och kommunikation. 

Grundläggande krav som vanligen ställs på väl fungerande indikato-
rer är att de ska vara mätbara, möjliga att förmedla till en bredare krets, 
relevanta, tillförlitliga och att det ska finnas tillgängligt mätdata. Det ska 
också vara möjligt att med rimlig tids- och resursinsats mäta och följa upp 
enskilda indikatorer över tiden. Indikatorn ska också ha relevans inte bara 
i nuläget utan också på medellång och längre sikt det vill säga den ska 
inte bara vara intressant i ett kortsiktigt perspektiv. De indikatorer som 
väljs ska vidare tydligt kunna relateras till mål på olika nivåer: nationell, 
regional, kommunal eller detaljplanenivå. Det bör poängteras att indikato-
rer alltid är framtagna i ett visst sammanhang och att urvalet gjorts utifrån 
i situationen relevanta prioriteringar. 

Olika typer av indikatorer 
I planeringssammanhang finns det skäl att skilja på olika typer av indika-
torer. Indikatortyperna kan särskiljas från varandra på grundval av deras 
användning eller särskilda karaktäristiska egenskaper. 

Teoretisk bakgrund till mål- och 
planindikatorer

1 Indicators are parameters that give information on some phenomenon. Indicators reduce 
complexity in order to make problems quantifiable and communicable” (OECD). 
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En grundläggande indelning är den mellan fält- och mätindikatorer kon-
tra planindikatorer. Såväl användning som mätmetoder skiljer sig åt på 
ett principiellt plan. Planindikatorer kan användas som ett verktyg för att 
förankra mål i fysisk planering av framtida strukturer och att styra sam-
hällsutvecklingen i önskad riktning, det vill säga i en riktning som inne-
bär att de nationella, regionala och kommunala målen uppfylls. Fält- och 
mätindikatorer används som ett verktyg för att mäta måluppfyllelse, det 
vill säga att kontrollera om samhällsutvecklingen går i önskad riktning. 
Ett förenklat sätt att förklara skillnaden är att planindikatorer mäter ”in-
data” för att utforma och konsekvensbedöma planförslag medan mät- och 
fältindikatorer mäter ”utdata” och följer upp utfall, effekter eller resultat 
av planeringen i genomförd verklighet. Planindikatorerna är med andra 
ord framåtblickande medan fält- och mätindikatorerna är bakåtblickande. 
Detta sätt att beskriva indikatorerna är inte menat att värdera deras bety-
delse. Båda typerna av indikatorer är viktiga instrument och båda behöver 
användas komplementärt för att vara till verklig nytta i planeringen. 

Indikator i gränslandet
Målindikatorn befinner sig i gränslandet mellan planindikatorn och fält 
och mätindikatorn. Syftet med målindikatorerna är att mäta samhällsut-
vecklingen i förhållande till övergripande mål i en kommunal fysisk pla-
nering. Samhällsutvecklingen utvärderas ur ett brett spektrum av områden 
där vissa indikatorer är formulerade i rumsliga termer och/eller beskriver 
skeenden som är nära sammankopplade till förändringar i den fysiska 
strukturen medan andra indikatorer mäter skeenden som är frikopplade 
från den fysiska strukturen. Persontäthet i tätorten, som i Malmömodellen 
nyttjas som en indikator för att följa upp den miljömässiga utvecklingen, 
motsvarar kriterierna för en planindikator, se nedan. Att förtäta i befint-
liga (centrala) stadsdelar är idag en vedertagen strategi för att uppnå ett 
effektivare nyttjande av infrastruktur för transporter och energiförsörjning 
och att samtidigt reducera ianspråktagandet av orörda naturområden för 
ny bebyggelse. 

Det finns ett behov av ett fortsatt arbete med begreppsutveckling. Denna 
genomgång innebär inte någon slutgiltig definition av de olika indikato-
rerna och deras användningsområden. 

Mät- och fältindikatorer är indikatorer som bygger på att det är möjligt 
att empiriskt mäta hittillsvarande utveckling och nuläget inomtill 
exempel miljöområdet, ekonomisk utveckling och när det gäller sociala 
förhållanden. Miljöindikatorer är en typ av mät- och fältindikatorer 
som används för att följa upp miljöutvecklingen. Som exempel på mät- 
och fältindikatorer kan nämnas halten av olika luftföroreningar mätt i 
antal partiklar med mätenheten ppm (parts per million)

Planindikatorer är en indikator som underlättar avläsning av 
ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser i fysisk-rumsliga 
planer och som kan utläsas ur planhandlingar eller från analyser av 
dessa, till exempel genom GIS eller andra datorsimuleringar. Nedan 
vidareutvecklas den generella diskussionen om planindikatorer och 
i kapitel 4 beskrivs tillämpningen av planindikatorer i Bygga Bo 
kommunerna. Som exempel på en planindikator kan nämnas andelen 
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planerade arbetsplatser och bostäder i ett område kring en bytespunkt 
i kollektivtrafiken med mindre än 1 000 meter gångavstånd mätt med 
hjälp av ett GIS-program i presenterade planförslag. Denna typ av 
planindikator kan också användas för att mäta nuläget när det gäller 
dessa förhållanden i det aktuella planområdet. 

Målindikatorer är indikatorer som preciserar innebörden av mål 
till exempel i översiktsplaneringen. De kan användas för att ge 
upplysningar om utvecklingen går i rätt riktning i förhållande till 
uppställda mål. Målindikatorerna kan fungera som en form av mät- 
och fältindikator om de bygger på statistisk analys av hittillsvarande 
utveckling till exempel när det gäller människors hälsouppfattning, 
se exemplet ovan. De kan också användas som ett sätt att precisera, 
önskvärda framtida nyckeltal med utgångspunkt från hittillsvarande 
utveckling, till exempel när det gäller persontäthet som exemplifieras 
ovan. Ett centralt användningsområde är att göra jämförelser 
mellan olika stadsdelar. Ett utökat användningsområde som testats 
i detta projekt är att göra jämförelser mellan olika kommuner. I 
rapporten beskrivs Malmömodellen, som är en modell för utveckling 
av målindikatorer, mer ingående och som tillämpats i de fyra 
kommunerna som deltar i projektet.
 

Indikatorsystem och konceptuella ramverk 
Malmömodellen och SAMS-modellen är exempel på indikatorsystem 
som omfattar såväl en uppsättning indikatorer (eller urvalsprinciper för 
enskilda indikatorer) som ett bakomliggande konceptuellt ramverk. Med 
konceptuellt ramverk menar vi den struktur och organisation av idéer som 
ligger till grund för utveckling och uttolkning av enskilda indikatorer. I 
det konceptuella ramverket ingår även en idé om vad som är det övergri-
pande målet för planeringsverksamheten och hur målet ska mätas. 

Vid FN:s Rio konferens 1992 introducerades en tankefigur som därefter 
spridits och vidareutvecklats i olika sammanhang. Riokonferensen defi-
nierar det övergripande målet för all planering som ”Uthållig utveckling” 
(Sustainable development). Enligt tankefiguren kan det övergripande må-
let brytas ned och operationaliseras i tre likvärdiga aspekter: ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter. 

Ranhagen  har i det tidiga utvecklingsarbetet kring planindikatorer lagt 
till en fjärde aspekt, den rumsliga dimensionen som så att säga utgör en 
arena för att arbeta med uthållighetsfrågor i fysisk planering. Idén är att 
söka utforska möjligheterna att översätta ekologiska, sociala och ekono-
miska frågor i rumsliga termer. Genom att medvetandegöra och uttrycka 
frågorna rumsligt underlättas den fysiska planerarens möjligheter att 
tillgodose hållbarhetsmålen i fysiska och rumsliga planer. Det underlät-
tar också utveckling och formulering av planindikatorer som ett sätt att 
operationalisera hållbarhetsmålen. 

I det aktuella projektet har det övergripande målet ”Uthållig utveck-
ling” tolkats som ”Attraktiv hållbar helhet”. De bägge indikatorsystemen, 
Malmömodellen och SAMS-modellen, som tillämpats i projektet utgår 
ifrån Rio-konceptets idé om att begreppet uthållig utveckling kan opera-
tionaliseras på så sätt att det bryts ned i olika delar.  
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Attraktiv Hållbar Helhet

Ekologiskt
hållbar

Ekonomiskt
hållbar

Socialt
hållbar

Figur 3. Konceptuellt ramverk Boverkets indikatorprojekt.

Det överordnade målet för översiktlig planering bryts ned och operationa-
liseras i de tre delaspekterna Ekologiskt hållbar, Ekonomiskt hållbar och 
Socialt hållbar.

Källa: Malmö 
Stadsbyggnadskontor.

Figur 4. Malmömodellen. 

Den överordnade visionen nedbrutet i tre delaspekter. Indikatorsyste-
met avspeglar en helhetssyn genom att utvalda indikatorer belyser alla 
 delaspekter.  
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”Attraktiv hållbar helhet” myntades i arbetsgruppen för hållbart samhälls-
byggande i samband med förstudier till Bygga Bo dialogen. Konceptet 
har därefter anammats av samtliga kommuner som ett paraply för den 
översiktliga planeringen i kommunen, antingen uttalat i översiktsplanen 
eller som en underförstådd princip bland de verksamma planerarna. Kris-
tina Nilson beskriver i sin avhandling hur diskussionen kring attraktiv 
hållbar utveckling har vuxit fram och kommit att utgöra ett konkurrerande 
förhållningssätt till hållbar utveckling. Denna diskussion får sin kraft från 
många samverkande och starka intressen för att profilera städer och tätor-
ter: kommunledning, näringsliv, fastighetsbranschen och lokala universi-
tet och högskolor (Nilsson K, 2003). 

Helhetskoncept för utveckling
”Attraktiv hållbar helhet” är ett holistiskt koncept för samhällsutveck-
lingen. Indikatorsystem kan i sin tur spegla en strävan efter helhetssyn på 
uthållig utveckling antingen genom att de indikatorer som väljs ut i sig är 
integrerade, det innebär att ett och samma mått väver in sociala, ekono-
miska och ekologiska aspekter, eller att urvalet av indikatorer sammanta-
get speglar olika aspekter av uthållighet. Malmömodellen och SAMS-mo-
dellen representerar i huvudsak exempel på det senare förhållningssättet, 
vilket bygger på att helheten speglas genom ett brett urval av indikatorer 
vilka fördelar sig jämt mellan de olika uthållighetsaspekterna. Se figur 3.  

Ett indikatorsystem som ska fungera effektivt och få stor användning i 
planeringsverksamheten måste vara tydligt kopplat till beslutsprocesser 
och vara väl förankrat. De är viktigt att de lokala beslutsfattarna lutar sig 
mot indikatorsystemet i verksamheten. De nu införda förändringarna av 
PBL och MB som rör miljöbedömningar av planer och program kan vara 
en väg att introducera och legitimera användningen av indikatorer för att 
beskriva nuvarande förhållanden på ett mer precist sätt och att redogöra 
för effekter och konsekvenser av alternativa förslag. Själva införande-
processen är också avgörande för indikatorsystemets framtida acceptans 
och inflytande. Det är exempelvis viktigt att indikatorerna genereras i en 
öppen dialog mellan experter och medborgare. 

Möjligheter och problem som är förenade med en lokal tillämpning 
av SAMS-modellen och Malmömodellen diskuteras mer utförligt i den 
avslutande diskussionen. 

Planindikatorer
Begreppet planindikator är inte allmänt vedertaget i svensk planerings-
praxis men har varit föremål för utvecklingsarbete i samband med 
SAMS-projektet och i uppföljande studier. Se bland annat Boverket 
och Naturvårdsverket (1997), Boverket (2000a), Boverket (2003) och 
 Ranhagen & Schylberg (2004). 

I den första av dessa skrifter prövades för första gången i Sverige 
tanken på att introducera indikatorer med speciell inriktning på fysisk 
planering vilka gavs benämningen planindikatorer. I studien påvisades att 
indikatorer dittills främst använts för att redovisa faktiska miljöförhållan-
den i naturen t.ex. för att avläsa miljösituationen på tre nivåer: 
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• Miljöpåverkan till exempel slutlig påverkan, biologisk upptagning.
• Miljötillstånd, till exempel omgivningskoncentration.
• Orsaker till miljöproblem t.ex. på grund av utsläppskällor med för 

höga utsläppskvantiteter.

I denna rapport föreslås ansatsen att utveckla planindikatorer utifrån en 
plans rumsliga egenskaper som ett sätt att närma sig det som är specifikt 
för en plan. Följande fysiska och rumsliga medel gås detaljerat igenom i 
skriften: Bebyggelsestruktur, återbruk av mark och bebyggelse, verksam-
hetslokalisering, infrastruktur, grön- och vattenstruktur samt kombination 
av olika medel. Genom att utgå från dessa fysiska-rumsliga medel när 
planindikatorn formuleras kan man på ett koncist sätt lyfta fram plan-
egenskaper av betydelse för att tillgodose hållbarhetsmål.

Den mest centrala verksamheten i planering handlar om att skapa bättre 
beredskap för framtiden och att konsekvensbedöma hållbara alternativ. 
Detta gör att mät- och fältindikatorer, som blickar bakåt och i huvudsak 
bygger på att det är möjligt att empiriskt mäta miljösituationen, sociala 
förhållanden eller ekonomisk utveckling eller på annat sätt registrera att 
faktiska förhållanden eller utvecklingstendenser, inte räcker som hjälpme-
del i fysisk planering.  

Mål- och fältindikatorer är inte anpassade för att hantera framtagning 
och värdering av alternativa planförslag i planeringsprocessen. Det 
behövs därför en typ av indikatorer som är uppbyggda så att förväntade 
framtida miljötillstånd och miljökonsekvenser, om planen genomförs, kan 
utläsas. Dessa indikatorer är ett av flera hjälpmedel i den kreativa proces-
sen att välja medel för att lösa eller förebygga problem och skapa bärkraf-
tiga planalternativ. 

Mät- och fältindikatorer är främst inriktade på att upptäcka och kart-
lägga problem. Planindikatorer har genom sin tydligare koppling till 
planalternativ och vägval en strategisk inriktning på längre sikt. Detta 
gör att planindikatorer är viktiga i arbetet med att inarbeta och följa upp 
hållbarhetsmål i översiktliga kommunala program och planer. 

I korthet är viktiga urvalskriterier för planindikatorer att de ska vara 
mätbara, relevanta för den aktuella frågeställningen, möjliga att kommu-
nicera och möjliga att utläsa i rumsliga planer. Planindikatorer ska vidare 
på ett rimligt sätt kunna relateras till mål samt kunna visa på viktiga 
framtida konsekvenser.   

I SAMS-studien formulerades fyra kriterier som måste uppfyllas av 
enskilda planindikatorer för att dessa ska vara verkningsfulla verktyg i 
planeringen:
• Framtidskriteriet – de ska kunna utläsas ur planalternativ som visar 

idéer eller antaganden om framtida fysisk struktur.
• Rumslighetskriteriet – de ska kunna uttryckas i rumsliga termer och 

relateras till en framtidsbild. Rumslighet kan både handla om fysiska 
mått som kvm, kbm och m men också om gestaltningskvaliteter, 
 orienterbarhet etc.

• Riktningskriteriet – de ska kunna visa de förändringar som planalter-
nativet innebär i förhållande till nuläget och helst även historisk situa-
tion. Dåtida, nutida och framtida förhållanden ska kunna uttryckas i 
samma mått.
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• Målkriteriet – de planegenskaper som indikatorn utrycker ska på ett 
trovärdigt sätt kunna relateras till hållbarhetsmål.

Det är också intressant att studera på vilken nivå som indikatorn är for-
mulerad. Är den lokal, regional, nationell eller global? Olika nivåer ger 
olika information och användbarhet. Det är också intressant att undersöka 
om indikatorn är tillförlitlig. Finns det kunskaper eller bevis på att in-
dikatorn verkligen visar något som kan leda till att miljömålen uppnås? 
Det finns exempelvis idag forskningsrapporter som tyder på att bättre 
tillgänglighet till kollektivtrafik kan ge stora förändringar på andelen re-
sande, vilket i sin tur kan leda till högre måluppfyllelse för ett antal av de 
nationella miljömålen.

Det är viktigt att komma ihåg att den fysiska planeringen är ett av flera 
verktyg i arbetet med att nå uppställda miljökvalitetsmål och andra håll-
barhetsmål. I många fall kan planeringen sätta ramarna för den utveckling 
man önskar nå, men många faktorer står utanför den fysiska planeringens 
direkta påverkan. Exempelvis påverkas människors privata bilkörande 
av en rad omvärldsfaktorer såsom tillgången till bil och kollektivtrafik, 
subventioner, lagar och skatter, samhällets intresse för miljöfrågor, livs-
stilar och värderingar, bensinpris, ekonomisk konjunktur etcetera. Reso-
nemanget visar på det samspel som finns mellan ekonomiska, sociala och 
miljömässiga frågor. För att nå målen går det inte att frikoppla dessa typer 
av mål från varandra, utan det krävs att de alla vävs in i det övergripande 
målet om en hållbar utveckling (Ranhagen, 1996). 

Möjligheter och problem med planindikatorer
En samlad diskussion kring problem och möjligheter som är förknip-
pade med planindikatorer specifikt fördes första gången i samband med 
SAMS-projektet, dels i olika projektrapporter och dels i ett projektanknu-
tet examensarbete på KTH (Ingelstam 2000). Diskussionen har därefter 
utvecklats av forskargruppen för fysisk planering vid Luleå tekniska uni-
versitet. 

I SAMSprojektet identifierade man ett antal punkter som kortfattat ger 
en bild över planindikatorernas möjligheter.
• Stimulerar dialogen kring miljömål och fysiska strukturer i 

 planeringen.
• Fungerar som väckarklocka genom att signalera miljöproblem som kan 

påverkas genom fysisk planering.
• Skärper jämförelsen mellan alternativ med hjälp av SMB, strategisk 

miljöbedömning. 
• Underlättar uppföljningen av miljömåls genomslag i planeringen.

Karl Ingelstam (2000) kommer i sin studie fram till att indikatorer skulle 
kunna hjälpa till genom att:
• Vara motsägelsefulla och peka i olika riktning och därigenom sätt 

 fingret på någon viktig konflikt. Exempelvis kan det vara motiverat 
med hög exploateringsgrad i goda kollektivtrafiklägen vilket kan 
 komma i konflikt med behovet av närhet till gröna ytor. 

• Ge tyngd åt någon planeringspolicy som är till gagn för miljön. 
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• Indikera om planeringen har högre ambitioner för miljön än de 
 absoluta minimikraven.

Problem med indikatorer
Det finns dock självklart problem med att använda sig av indikatorer. De 
nackdelar som lyfts fram i olika sammanhang handlar främst om pro-
blemet med att reell komplexitet ersätts av skenbar förenkling, att kvan-
tifierbara mått ersätter mer relevanta kvalitativa faktorer, att förhastade 
slutsatser dras om orsaker och effekter samt att indikatorer blir normer is-
tället för verktyg. Dessa problem är inte specifika för planindikatorer utan 
gäller indikatorer generellt. 

Ett problem som är förknippat med planindikatorer specifikt är den 
stora osäkerhetsfaktor som ligger i att man studerar framtiden. I detta 
sammanhang är det sålunda viktigt att man gör en samlad bedömning där 
man utöver mätetal och indikatorer använder sig av kunskap, erfarenhe-
ter, intuition och känsla för att kontrollera att man går i riktning mot de 
uppsatta målen (Boverket och Naturvårdsverket, 2000).

Enligt Karl Ingelstam (2000) finns det även problem med att indikato-
rerna i hög grad kommer att styras av vad som är möjligt; de miljöom-
råden som kommer att kunna representeras av indikatorer är de som kan 
mätas och beräknas med ledning av planen utan alltför stor osäkerhet. 
Hur goda intentioner man än har, menar Ingelstam, kommer dessa alltid 
att ge en skev bild av en plans miljömässiga innehåll. 

I den avslutande diskussionen i kapitlet Avslutande diskussion, förs 
denna diskussion vidare med utgångspunkt i de erfarenheter som gjorts i 
det aktuella projektet.  
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I detta avsnitt redovisas några aktuella exempel på hur kommuner och 
andra organ arbetat systematiskt med indikatorer kopplat till den fysiska 
planeringen. 

I Boverket (2003) presenteras hur fyra av SAMS-kommunerna – Falun-
Borlänge, Stockholm och Helsingborg arbetar med hållbar utveckling. 
Helsingborgs fallstudie i SAMS utgick från ÖP-97 och utvecklade planin-
dikatorer för att beskriva tillgängligheten till bytespunkter i kollektivtra-
fiken och hur andelen resor med cykel kan ökas genom cykelvägnät med 
större genhet, kontinuitet, orienterbarhet samt mindre barriärer. Helsing-
borg har efter SAMS-projektet utvecklat planindikatorer för sitt  arbete 
med översiktsplaner. I Översiktsplan 2002 har både mätindikatorer och 
planindikatorer använts för att belysa ekonomiska, sociala och ekologiska 
effekter av planen. 

Lund vill minska bilåkandet
I Lunds kommun har en handbok om hur man minskar antalet bilar ge-
nom samhällsplanering tagits fram, Lunds kommun (2005). Planindika-
torer lyfts fram som ett verktyg för att underlätta bedömningsarbete av 
specifika mål i fysiska planer. Denna typ av indikatorer föreslås för att be-
skriva nuläget, att kvalitetsbedöma material, för uppföljning av mål samt 
för att kunna jämföra mellan olika städer. Det sistnämnda kräver dock att 
det är samma planindikatorer som används i olika städer för att möjlig-
göra jämförelser. 

Det område som anses ha störst relevans ur aspekten bilsnål samhälls-
planering är uppföljningen, det vill säga att kunna bedöma konsekvenser 
av fysiska planer. Planindikatorn ska även användas vid skapande av en 
plan för att ge planeraren handledning i huruvida man tänker i rätt rikt-
ning. Ett antal planindikatorer föreslås som är av speciell relevans för 
bilsnål samhällsplanering i Lund.

Exempel på indikatorer i den 
fysiska planeringen
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Figur 5. Sammanställning av planindikatorer för samhällsplanering som minskar bilismen i Lunds 
kommun (2005).
Huvudaspekter

Markanvändning

Tillgänglighet

Transportarbete och 
transportslagsfördelning

Luftpartiklar och buller

Delaspekter

Hårdgjord yta
Exploateringsgrad
Funktionsblandning

Tillgänglighet till kollektivtrafik

Tillgänglighet till arbetsplatser

Tillgänglighet till service
Tillgänglighet till grönytor

Tillgänglighet till en god GC-miljö

Barns tillgänglighet till en säker 
skolväg

Planindikatorer

Andel hårdgjord yta i en plan
Täthet och koncentration i goda kollektivtrafiklägen
Andel arbetsplatser i förhållande till andel bostäder 
i planområdet

Restidskvot bil/kollektivtrafik
Andelen hushåll med olika avstånd till busshållplats, 
tågstation, knutpunkt

Restidskvot på bil/kollektivtrafik för de fem största 
arbetsplatserna i Lunds tätort

Andel av befolkningen som har max 1km till service
Andel av befolkningen som har �0 m till grönyta av 
en viss areal

Cykelrestid från geografiskt område
Restidskvot bil/cykel
Hushållens tillgång till en god gång- och cykelmiljö, 
mätt med avstånd till cykellederna

Andel barn i f-9 skola som kan gå eller cykla till 
skolan själva med god trafiksäkerhet

Trafikflöden och trafikarbete på olika gatuavsnitt i 
området
Andel kortväga resor (0-�km) som sker till fots, med 
cykel eller med kollektivtrafik
Antal bilparkeringsplatser/lgh

Halter i luft av olika slags föroreningar 
(klimatpåverkande ämnen, voc, kvävedioxid m.fl.)
Bullernivåer utomhus

Riktningsanalyser är ett verktyg i Göteborg
Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad arbetar sedan 2001 med rikt-
ningsanalyser som ett verktyg för måluppföljning avseende detaljplaner. 
Bedömningen inbegriper såväl arbetsprocessen som själva innehållet i 
planen. Riktningsanalysen är uppbyggd kring en rad frågor som bevaras 
med ett ja eller ett nej. Som stöd för att besvara nyckelfrågorna används 
preciserade mått, varav några skulle kunna benämnas planindikatorer. 
Metoden utvecklades som ett svar på ett behov av att utvärdera om planer-
ingen leder i riktning mot uppställda mål om hållbarhet och bärkraftighet. 

Syftet med riktningsanalysen är att identifiera strategiska faktorer 
och att analysera om dessa utvecklas i rätt riktning. Riktningsanalysen 
används vid planuppdrag och vid årsredovisningen. Riktningsanaly-
sen utförs av den handläggare som arbetat med den aktuella planen på 
kommunen. Vid årsredovisningen görs en sammanställning av samtliga 
detaljplaneärenden och resultatet redovisas dels som antal planer som 
uppfyller (ja) respektive inte uppfyller (nej) uppställda mål samt i form 



27Exempel på indikatorer i den fysiska planeringen

av en jämförelse mellan årets planer i förhållande till tre tidigare år. Vid 
redovisningen görs en uppdelning mellan större, medelstora och mindre 
planområden. 

Strategiska faktorer 

Kapacitet

Koncentration 

Komplettering 

Kvalitet

Kommunikation 

Kompensation 

Mål/Strategi

I fördjupade ÖP och 
detaljplan finns ytor för minst 
� års bedömt behov av 
bostäder 
Stadsbyggandet 
koncentreras och förtätas. 
Merparten av bebyggelsen 
sker på tidigare exploaterade 
delar
Stadsbyggandet inriktas på 
att utveckla en stad där både 
äldre och nyare bebyggelse 
av olika slag, boende och 
arbete blandas. (Syftet 
är att innehållsmässigt 
komplettera)
Vi planerar för bostäder 
och arbetsplatser som är 
attraktiva. 

Vi ska stärka resandet med 
kollektiva trafikmedel

Vi tar hänsyn till natur och 
kultur.

Nyckelfrågor

Är det en tidigare bebyggd 
yta? Knyter det an till 
befintlig bebyggelse (högst 
�0 m till närmaste hus)?

Bidrar det till ökad 
blandning?

Finns en planidé?
Finns mötesplatser?
Har man alternativa skisser?
Nära till promenadområde
Nära till kollektivtrafik?

Kompenserat ianspråk-
tagande av grönt?
Varsamhetsbestämmelser? 

Precisering av mått

Blandindex: bostäder/
arbetsplatser. Ett fiktivt 
hållmärke för en god 
blandning är �0/�0

Promenadområde/-stråk 
inom �00 m fågelvägen

Högst �00 m (fågelväg) till 
kollektivtrafikhållplats med 
minst 20 minuters turtäthet 
dagtid (kl 10-1�) eller mot-
svarande kvalitet. Andel lgh 
som klarar detta

Figur 6. Sammanställning av mål och nyckelfrågor i riktningsanalys för Göteborgs stad, 
stadsbyggnadskontoret.

Sammanställning utifrån planarkitekt Hans Linderstads OH-material. 

Borås följer spelregler
Borås stad har utformat ”spelregler” för att precisera och följa upp de 
övergripande samhällsbyggnadsmålen i den översiktliga planeringen. 
”Spelreglerna” beskriver riktlinjer för den översiktliga planeringen inom 
olika sektorer. Avseende sektorn Bebyggelsestruktur finns 13 generella 
spelregler och 2 spelregler som gäller specifikt för staden och tätorten. 
”Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen utan att den sociala 
och yttre miljön försämras” och Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka 
områdets möjligheter till handel och service är två exempel på generella 
spelregler medan ”Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning, där-
efter andra hållbara energislag, vid lokalisering av bebyggelse” gäller 
specifikt för staden och tätorten. Spelreglerna är i samtliga fall konkreta 
och har en tydlig koppling till markanvändning. De uppsatta spelreglerna 
skulle därför fungera som en bra utgångspunkt för uppföljning med rikt-
ningsanalyser alternativt planindikatorer.  
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Vägverket bedriver sedan flera år tillbaka tillsammans med SKL (Sveri-
ges kommuner och landsting) utvecklingsprojektet TRAST (Trafik för en 
attraktiv stad) Syftet med TRAST är att vägleda planerare och beslutsfat-
tare i processen med att ta fram och förankra en kommunal trafikstrategi, 
som är anpassad efter den egna stadens förhållanden. Trafikstrategi är ett 
planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet i tätorten bör utfor-
mas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens upp-
satta mål. Trafikstrategin beskriver också hur trafiksystemet kan förändras 
för att nå dessa mål. TRAST bestod ursprungligen av två delar, Handbok 
och Underlag. Till detta har nu lagts en exempelbok utgiven 2005, där 
arbetssätt som bedömts som särskilt intressanta för användare av handbo-
ken och underlag redovisas. 

I TRAST har värderosen lanserats som ett instrument för att åskådlig-
göra hur olika planer och åtgärder uppfyller mål. I TRAST har värderosen 
fem axlar som utgörs av de fem dimensionerna: Stadens karaktär, Till-
gänglighet, Trygghet, Trafiksäkerhet och Miljöpåverkan. 

Figur 7. Arbetsgång enligt Trafik för en attraktiv stad (TRAST).

Illustratör: Carolina Andersson.
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Figur 8. Värderos i Trafik för en attraktiv stad (TRAST).

Illustratör: Carolina Andersson.



�0 Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering



�1Vägledning för att tillämpa planindikatorer

1

Formulera mål 
för attraktiv 

hållbar
helhet

2

3

4

6

5

Utveckla 
indikatorer som 
speglar målen

Analysera
nuläget

Konstruera
framtidsbilder

Konsekvens-
bedöm

framtidsbilder

Utforma en 
strategi för att 

uppnå formulerade 
mål

I detta avsnitt ges en vägledning steg för steg till en utstakad arbetsgång 
för att generera planindikatorer som har en direkt koppling till kommu-
nens övergripande mål. I ett nästa steg kan målindikatorer tas fram för 
att följa upp dessa. Planindikatormetodiken omfattar ett antal verktyg 
bland annat värderosen, bedömningsstegen och målindikator matrisen. 
Verktygen diskuteras i den ordningen som de kommer in i den föreslagna 
arbetsgången. 

Steg 1–6
1. Formulera mål för attraktiv hållbar helhet 
2. Utveckla indikatorer som speglar målen
3. Analysera nuläget 
4. Utveckla framtidsbilder
5. Konsekvensbedöm framtidsbilder
6. Utforma en strategi för att uppnå formulerade mål

Vägledning för att tillämpa 
planindikatorer

Modellen bygger vidare på 
SAMS-modellen och har tagits 
fram i samarbete med Boverket.  

Figur 9. Modellen visar arbetsprocessen med att ta fram och tillämpa mål- och planindikatorer. I 
figuren redovisas olika användningsområden för planindikatorer vilka kan beskrivas som sex olika 
delmoment. 
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Steg Verktyg
                        Mål-indikatormatris  Bedömningsstege Värderos 

1. Formulera mål   
2. Utveckla indikatorer Centralt verktyg Centralt verktyg Kompletterande verktyg
�. Analysera nuläget Kompletterande verktyg Mest relevant Mest relevant 
�. Utveckla framtidsbilder Kompletterande verktyg Kompletterande verktyg Kompletterande verktyg
�. Konsekvensbedöma 
    framtidsbilder Kompletterande verktyg Centralt verktyg Centralt verktyg
6. Utveckla strategier Kompletterande verktyg Kompletterande verktyg Kompletterande verktyg

Figur 10. Matrisen visar i vilket steg av arbetsprocessen de olika verktygen kommer in. 

1. Formulera mål
Målformuleringar kan utgå både från nationell, regional och lokal nivå. 
På den nationella nivån finns bland annat de sexton miljökvalitetsmålen, 
folkhälsomål och transportpolitiska mål vilka i varierande grad är rele-
vanta i en aktuell kommun. Det finns också ofta regionala mål som tagits 
fram av Länsstyrelsen i samband med RUP-arbetet (regionala utveck-
lingsprogram). I kommunerna har mål ofta formulerats i ett flertal olika 
dokument till exempel näringslivsprogram, bostadsbyggnadsprogram, 
hållbarhetspolicy och översiktsplan. För att få en samlad bild av dessa 
mål är det ofta bra att sortera och strukturera målen efter de fyra håll-
barhetsdimensioner som föreslås här: rumsliga, ekonomiska, sociala och 
ekologiska. Det är viktigt att inte glömma den överordnade helhetstanken 
Attraktiv och hållbar stad samt överlappningarna mellan de olika målen. 
Malmös sätt att beskriva målen i samband med aktualiseringen av över-
siktsplanen år 2000 kan vara en inspirationskälla (Malmö stadsbyggnads-
kontor, 2004).

2. Utveckla planindikatorer som stämmer mot målen
Arbete med att identifiera relevanta indikatorer kan inledas med en brain-
stormingaktivitet där olika uppslag till relevanta indikatorer tecknas ned. 
Alternativt kan man utgå från ett antal indikatorlistor som tagits fram i 
andra sammanhang och göra ett urval från dessa. Använd indikatorer som 
mötesdeltagarna i processen bedömer som relevanta för att konsekvens-
bedöma den aktuella planen och komplettera med ytterligare indikatorer 
som saknas. Av praktiska skäl bör man sträva efter att begränsa antalet 
indikatorer till cirka 10–12 stycken. Det är givetvis möjligt att både öka 
eller minska antalet indikatorer. De utvalda planindikatorerna måste alltid 
stämmas av mot målen för att pröva deras relevans för att tillgodose må-
len. Varje indikators relevans för ekologiska, sociala och ekonomiska mål 
kan bedömas i en tregradig skala (hög, medel och låg) med hjälp av en 
mål- indikatormatris.

1

Formulera mål 
för attraktiv 

hållbar
helhet

2

3

4

6

5

Utveckla 
indikatorer som 
speglar målen

Analysera
nuläget

Konstruera
framtidsbilder

Konsekvens-
bedöm

framtidsbilder

Utforma en 
strategi för att 

uppnå formulerade 
mål

1

Formulera mål 
för attraktiv 

hållbar
helhet

2

3

4

6

5

Utveckla 
indikatorer som 
speglar målen

Analysera
nuläget

Konstruera
framtidsbilder

Konsekvens-
bedöm

framtidsbilder

Utforma en 
strategi för att 

uppnå formulerade 
mål



��Vägledning för att tillämpa planindikatorer

Figur 11. Sammanställning med exempel från workshop. De föreslagna 
planindikatorerna ska betraktas som några av ett stort antal möjliga 
planindikatorer. 

Hållbarhetsaspekter 

Sociala aspekter

Överlappande sociala och 
ekologiska aspekter 

Överlappande sociala och 
ekonomiska aspekter 

Överlappande ekologiska, 
sociala och ekonomiska 
aspekter, jfr ”Malmöbornas 
syn på stadsmiljön” 

Föreslagna planindikatorer

Mötesplatser
Blandad upplåtelseform (ett mått på integration)
”Blandindex” som beskriver blandning av 
arbetsplatser, bostäder och service

Andel grönyta
Sammanhängande cykelstråk
Andel trygga resp. otrygga gång- och cykelvägar 

Avstånd till kollektivtrafik
Effektiva knutpunkter för kollektivtrafik 

God orienterbarhet – landmärken, stråk, balans 
mellan grönt och bebyggelse

Målindikatormatrisen
I de allra flesta fall finns det av praktiska skäl en målsättning att välja ut 
ett begränsat antal indikatorer. Målindikatormatrisen är ett verktyg för att 
göra ett sådant urval. I matrisen kartläggs de enskilda indikatorernas rele-
vans i förhållande till uppställda mål. Ur matrisen går det sedan att utläsa 
vilka indikatorer som har en relevans för ett flertal av målen. Det går även 
att kontrollera om den preliminära indikatorlistan täcker samtliga mål el-
ler om listan behöver kompletteras med någon indikator. 

Det kan även vara till hjälp att kartlägga indikatorernas relevans för oli-
ka uthållighetsaspekter. I matrisen går att utläsa om de föreslagna indika-
torerna sammantaget fördelar sig någorlunda jämnt över de sociala, eko-
logiska och ekonomiska uthållighetsaspekterna eller om det finns någon 
skevhet i redovisningen, där exempelvis de ekonomiska eller ekologiska 
uthållighetsaspekterna får ett större genomslag än de sociala. Då den 
sammantagna redovisningen gör anspråk på att vara en helhetsbedömning 
är en sådan kontroll inte oväsentlig. Med hjälp av matrisen går det även 
att identifiera de ”integrerade indikatorerna”, det vill säga de indikatorer 
som har relevans för ett flertal eller rent av samtliga uthållighetsaspekter. 
Dessa indikatorer är särskilt användbara vid konsekvensbedömningen. 



�� Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering

Figur 12. Målindikatormatris där föreslagna planindikatorer bedöms avseende relevans i förhållande 
till olika uthållighetsaspekter. 

Planindikatorer

Blandindex – blandning mellan arbetsplatser, bostäder 
och service
Tillgänglighet till kommersiell service (närbutik, 
restaurant  etc)
Förekomst av och tillgänglighet till mötesplats 
(torg,samlingslokal etc)
Urbanitet – stadskvaliteter som orienterbarhet, 
händelserikedom, Stimulerande stadsgestaltning
Tillgänglighet till kollektivtrafik med <20 min. turtäthet 
dagtid
Trygga och säkra GC-stråk (kontinuerliga, gena, längs 
befolkade stråk)
Tillänglighet till grön- och rekreationsområden i 
anslutning till planområde (inkl kulturmiljöer)
Förekomst av rekreations- och grönområden inom 
planområdet – andel grönyta av planområde total areal
Underlag för fjärrvärme
Gynnsamma klimatbetingelser – orientering av 
bebyggelse ur sol- och vindsynpunkt
Möjlighet till lokal dagvattenhantering
Återbruk och återanvändning av redan använd 
mark och bebyggelse kombinerat med sanering av 
markföroreningar

Relevans i förhållande till olika uthållighetsaspekter
 Sociala Ekonomiska Ekologiska

 Hög Medel Låg

 Medel Hög Medel

 Hög Medel Medel

 Hög Hög Medel

 Hög Medel Hög

 Hög  Låg Hög

 Hög Låg Hög

 Hög Låg Hög

 Låg Hög Hög
 Låg Medel Hög

 Medel Medel Hög
 Medel Hög Hög

Matrisen är hämtad från en workshop. Indikatorlistan användes som ut-
gångspunkt i de övningsexempel som redovisas senare i detta kapitel. 
Ur matrisen går det att utläsa att indikatorerna urbanitet och återbruk av 
 redan används mark och bebyggelse är exempel på integrerade indikato-
rer med hög relevans för olika aspekter av uthållighet. 

3. Analysera nuläget 
Nuläget kan i likhet med framtidsbilder analyseras med hjälp av planin-
dikatorer utifrån t.ex. en bedömningsstege och/eller en värderos. I detta 
steg redovisas bedömningsstegen medan värderosen beskrivs under steget 
konsekvensbedömning. 

Bedömningsstegen
När planindikatorer har identifierats innebär nästa steg i processen att de-
finiera hur måluppfyllelsen ska mäta och bedömas. Vad krävs för god res-
pektive sämre måluppfyllelse? Värderosen förutsätter att man använder 
en graderad skala vid bedömning av förslagets måluppfyllelsegrad. Van-
ligtvis används en tregradig alternativt en femgradig skala. Gränsvärden 
för måluppfyllelse bygger i hög grad på subjektiva bedömningar och en 
resonerande diskussion kring rimliga målsättningar på det lokala planet. 
Gränsvärden och riktlinjer som använts i andra sammanhang kan ge en 
viss ledning. I vissa fall finns det vetenskapligt belagda uppfattningar om 
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hur olika rumsliga och strukturella förhållanden påverkar användningen 
av rummet och som kan användas som utgångspunkt för att bestämma 
gränsvärden. 

Det kan upplevas som komplicerat att ta fram en bedömningsstege. 
Ofta kan det då vara bra att utföra uppgiften stegvis och i flera varv. En 
bra princip är att börja med de indikatorer som är lättast, det vill säga de 
för vilka det finns kända gränsvärden och brytpunkter som kan användas 
för att bestämma ett eller flera steg i bedömningsstegen, och därefter fort-
sätta med de indikatorer där en målgradering upplevs som mer subjektiv 
och ”ovetenskaplig”. Fördelen med att börja med de lätta indikatorerna är 
att gruppen övar sig i metoden och hittar ett sätt att resonera kring mål-
uppfyllelse, vilket underlättar arbetet med de svåra indikatorerna. 

När en första preliminär stege har utarbetats är det bra att pröva att 
utvärdera nuläget med hjälp av denna stege. Den preliminära stegen kan 
sedan justeras i några varv tills den till slut känns bra att använda. Många 
viktiga nyckelfrågor kan inte alltid uttryckas i kvantitativa termer. Det 
är då möjligt att formulera sig mer kvalitativt, till exempel när det gäller 
stadsmiljökvaliteter och stadskaraktärer. Gränsvärden för måluppfyllelse 
kan i det fallet uttryckas i värderande termer så som: tydlig stadskaraktär, 
stadskaraktär i delar av området, splittrad bebyggelse, otydlig – närmast 
upplöst stad. Det finns ett stort behov av generellt och lokalt utvecklings-
arbete i denna fråga. Metoderna Ortsanalys 2 och Space syntax kan vara 
hjälpmedel för att göra nyanserade bedömningar.  

Tabellen innehåller exempel på hur gränsvärden för olika grader av 
måluppfyllelse kan identifieras för planindikatorer som är relativt enkla 
att kvantifiera. Detta är ett utdrag ur den lista som användes vid en 
workshop. De tre planindikatorerna som visas här är de som är lättast att 
kvantifiera och identifiera gränsvärden för skillnad i måluppfyllelsegrad. 
Indikatorlistan innehöll även indikatorer som är svårare att kvantifiera, 
exempelvis Urbanitet 3. I dessa fall görs istället en kvalitativ resonerande 
bedömning av vilka kvaliteter som krävs för en mycket bra, bra, accepta-
bel, mindre bra eller dålig måluppfyllelse.

2 Ortsanalys innebär som metod att den lokala orten analyseras utifrån olika tematiska 
synvinklar. Med utgångspunkt i bl.a. analyser av bebyggelse- och vägstrukturens 
framväxt över tid och delområdenas olika karaktär kan riktlinjer för ortens framtida 
utveckling bestämmas. Space syntax ger ett mått på tillgänglighet i det lokala vägnätet 
för cyklister och fotgängare. Tillgängligheten mäts i detta fall som graden av den totala 
integrationen i hela vägnätet och integrationsgraden hos enskilda gator. Enligt Space 
syntax teori är en väl integrerad plats också en tillgänglig plats. Se vidare Boverkets 
rapport Lär känna din ort!

3 Urbanitet är ett mångtydigt begrepp som är förknippat med en god stadsmiljö inklusive 
en viss nivå av bebyggelsedensitet, orinterbarhet, förekomst av offentliga platser med 
arkitektonisk kvalitet.
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Figur 13. Exempel på planindikatorer och bedömningsstege.

4. Utveckla framtidsbilder och planalternativ
Att utveckla framtidsbilder innebär att man i en kreativ arbetsprocess, 
som inbegriper en mångfald av aktörer, tar fram några alternativa förslag 
till en framtida planstruktur med potentiellt god måluppfyllelse. Att vi an-
vänder begreppet framtidsbilder snarare än alternativa planförslag beror 
av att vi vill betona själva processens betydelse och samtidigt särskilja 
momentet från planprocessen enligt PBL där begreppet planalternativ an-
vänds i en mer begränsad betydelse.

För att utveckla framtidsbilder behöver man tillämpa en serie andra 
metoder och verktyg som till exempel Back casting och Strukturerad 
brainstorming kopplat till Strategic choice metoden 4. Det behövs också 
en kreativ process med skissande, modellbyggande med enkla material 
på flygfoton etc. Se Ranhagen (2006) Energimyndigheten ER 2006:19. 
Planindikatorerna kan användas som ett inspel i processen för att driva 
fram alternativ som tydliggör vissa frågor till exempel tillgänglighet till 
bytespunkter i kollektivtrafiken. I ett parallellt uppdrag i Jönköpings 
kommun under våren 2006 har denna metodik använts för att utveckla två 
framtidsbilder för centrala Jönköping (SWECO FFNS, 2006).

Planindikatorer

Blandindex – blandning mellan 
arbetsplatser, bostäder och 
service.
Tillgänglighet till kommersiell 
service (närbutik, restaurant  
etc).
Tillgänglighet till kollektivtrafik 
med < 20 min. turtäthet dagtid.

Bedömningssteg
Mycket bra Bra Acceptabelt Mindre bra Dåligt

 �0/�0 kvm bost/arbpl. 70/�0 80/20 90/10 100/0
 

< 200 m från 80% av bost/arbpl. < 400 m < 600 m > 800 m > 1000 m
 

< 300 m 80% av bost/arbpl. < 400 m < 600 m > 800 m > 1000 m

4 Back casting, Strukturerad brainstorming och Strategic choice är exempel på metoder 
som kan användas för att strukturera grupparbeten som syftar till att ta fram visionära 
planeringsunderlag. Metoderna beskrivs i en slutrapport från Energimyndighetens 
 projekt Uthållig kommun (Energimyndigheten 2006).
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Figur 14. Två framtidsbilder för centrala Jönköping som tagits fram av 
Sweco FFNS. 
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5. Konsekvensbedöma framtidsbilder
I detta steg används de framtagna planindikatorerna för att utvärdera mål-
uppfyllelsen i de framtagna framtidsbilderna. Resultatet av bedömningen 
kan illustreras i en värderos. 

Metodiken att använda planindikatorer är till största nytta när det finns 
två eller flera framtagna framtidsbilder alternativa planalternativ som 
kan jämföras och utvärderas i förhållande till varandra och i förhållande 
till uppställda mål. När alternativa planförslag saknas kan det framtagna 
planförslaget jämföras med ett nollalternativ, vilket i normalläget innebär 
ett framskrivet nuläge. Sist i detta kapitel redovisas några exempel på hur 
planer har konsekvensbedömts med planindikatorer. 

Värderosen
Värderosen är ett illustrationsverktyg såväl som ett analysverktyg. Värd-
erosen förekommer som arbetsverktyg och hjälpmedel för redovisning 
och presentation inom många olika discipliner. I planeringssammanhang 
har värderosen fått en renässans i samband med TRAST, Vägverkets och  
SKLs utvecklingsarbete avseende trafikstrategier för attraktivare städer. 

När man konstruerar en värderos illustreras nyckelfrågor eller utvalda 
planindikatorer som ekrar i ett hjul. Därefter markeras måluppfyllelsegra-
den hos de analyserade förslagen på respektive eker. Därmed skapas en 
figur där den sammanlagda måluppfyllelsen kan avläsas. 

Två andra alternativa presentationsverktyg är effektprofilen där indika-
torer och måluppfyllelse redovisas i ett stapeldiagram eller positionsta-
bellen där måluppfyllelsen redovisas i tabellform med siffror alternativt 
enligt en färgskala. 

Figur 15. Principer för värderos för konsekvensbedömning.   
Källa: Ulf Ranhagen.

Värderosens främsta styrka är att den visualiserar den samlade bedöm-
ningen av ett förslag. Den förmedlar en intuitivt förmedlad helhetsbild. 
Det är också möjligt att blanda kvantitativa och kvalitativa mått i samma 
modell. Värderosens styrka som illustrationsverktyg och pedagogiskt 
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redskap ligger således i dess förmåga att reducera komplexitet och att 
förmedla och övertyga om resultatet av en sammanvägd bedömning. Den 
skapar engagemang och förmedlar en helhetsbild samtidigt som den redo-
visar detaljer. En fara med värderosen är samtidigt att den kan förmedla 
en skenbart intuitiv känsla för vilket som är det bästa alternativet. Den 
kan därmed locka till ej tillräckligt underbyggda slutsatser. Man kan helt 
enkelt ”bli förtjust i en bild”. 

Värderosen har uppenbara begränsningar som mätinstrument. Det är 
vid en första anblick lockande att utläsa den totala ifyllda ytan som ett 
mått på samlad måluppfyllelse, det vill säga att det är alternativet med 
den största ifyllda ytan som är det bästa. Ett problem med detta är att 
olika indikatorer ofta inte är viktade efter betydelse. En annan felkälla 
är att ett alternativ som har styrkorna spridda likt en stjärna ser sämre ut, 
i jämförelse med ett alternativ som har styrkor samlade på en sida. Det 
senare är ett exempel på hur grupperingen av indikatorer styr hur det 
samlade resultatet uppfattas. Det kan därför finnas anledning att redigera 
värderosen i efterhand för att synliggöra konflikter och synergier. Nedan 
ges två exempel på hur värderosen kan förfinas för att öka den analytiska 
skärpan. 

Bakom värderosen ligger en strategisk bedömning av vilka faktorer 
som anses vara särskilt viktiga med avseende på målen. Värderosen pre-
senterar därför inte en heltäckande bild utan är värdering baserad på valda 
indata. Val av faktorer (indikatorer) och val av bedömningsstege är därför 
oerhört viktiga delmoment. 

Ett flertal av workshopdeltagare framhåller dock värderosens potential 
som illustrationsverktyg. Ett citat: ”Detta har vi alltid gjort, det vill säga 
gjort sammanvägda bedömningar, i huvudet. På grund av att den demo-
kratiska processen har fått en större betydelse i kommunal planering så 
ställs det nu större krav på tydlighet och transparens och då behövs olika 
grafiska illustrationer.

Figur 16. Exempel på en värderos med rangordnade indikatorer.
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Figur 17. Exempel på en värderos med indikatorer indelade efter vikt i tre 
olika klasser, illustrerade med olika linjegrovlek. 

6. Utforma en strategi för att uppnå formulerade mål
Efter konsekvensbedömningen till exempel med hjälp av planindikatorer 
i värderosor, behöver man dra slutsatser om den samlade måluppfyllelsen 
i utvärderade framtidsalternativ. Behöver de framtagna planerna förändras 
i något avseende? Belyses de viktigaste frågorna i konsekvensbedöm-
ningen eller finns det anledning att komplettera indikatorbatteriet i något 
avseende? En förnyad bedömning kan därefter göras. Det kan även finnas 
anledning att göra fördjupade studier av speciella aspekter. Därefter är det 
viktigt att diskutera genomförande av planen på kort, medellång och lång 
sikt, exempelvis avseende etappindelning. Det är även läge att diskutera 
om och hur de framtagna indikatorer kan användas i ett senare skede för 
uppföljning efter planens genomförande. 

Alla dessa aktiviteter är ägnade att medverka till att förslagen ska bli 
ännu bättre rustade att möta hållbarhetsmål. De ska också stimulera dia-
log och medvetenhet om hur hållbarhetsaspekterna kan påverkas i fysisk 
planering lokalt i kommunen med utblick mot den regionala nivån. I bästa 
fall kan användningen av planindikatorer ge goda cirklar av detta slag. 
Undvik risken att fastna i definitioner och avgränsningar!
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Här redovisas några exempel på hur de ovan presenterade verktygen kan 
användas för att konsekvensbedöma planer på detaljplanenivå. Exemplen 
är framtagna vid ett workshoptillfälle. Som underlag för workshopen an-
vändes en lista med några generellt gångbara planindikatorer vilka tagits 
fram för att spegla visionen om en ”hållbar attraktiv helhet”. Mötesdel-
tagarna delades upp i tre grupper, en grupp för varje planexempel, för att 
arbeta med konsekvensbedömning. Vid gruppindelningen eftersträvades 
en blandning av deltagare från kommuner, länsstyrelser och Boverket i 
varje grupp. Exemplen spänner över ett brett fält, från den lilla gruppen 
med villor i sjönära läge i Hofors till ett större område med bostäder i 
Malmö. Workshopen blev därmed även ett intressant test av de framtagna 
planindikatorernas generaliserbarhet. 

Det är viktigt att påtala att det krävs ett visst mått av internt utveck-
lingsarbete med att föra en grundläggande värdediskussion och att ut-
veckla planindikatorer som är anpassade till de lokala förutsättningarna 
om planindikatormetodiken ska kunna tillämpas framgångsrikt. Den 
aktuella workshopen bör därför betraktas som ett metodförsök snarare än 
en verklig tillämpning av metoden.  

Den föreslagna arbetsgången var: 
1. Studera planexemplet
2. Gå igenom mål och indikatorer
3. Gå igenom bedömningsstegen
4. Upprätta en värderos för planförslag samt ett nollalternativ. 

Lokal tillämpning av 
planindikatorer
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Malmö – Gyllins trädgård – bostäder i halvperifert naturskönt läge
Exemplet från Malmö är en detaljplan över ett relativt stort område med 
bostäder i anslutning till en nedlagd handelsträdgård på en halvtimmes 
cykelavstånd till Malmös centrala delar. Bostäderna ska byggas på åker-
mark som omger den gamla handelsträdgården. Projektet har pågått sedan 
1999 och har varit föremål för ett parallellt uppdrag och planen som den 
ser ut idag är en vidarebearbetning av vinnande förslag. Området ska 
byggas ut i etapper. En första mindre 0-etapp är redan utbyggd. I etapp 1, 
vilket var den del av planen som konsekvensbedömdes vid workshopen, 
planeras cirka 400 lägenheter (50/50 hyresrätt/bostadsrätt) i flerfamiljshus 
och cirka 100 radhus med äganderätt. Planutformningen bygger på en idé 
om en samverkan mellan det som finns och det som byggs och att det ska 
finnas en transparens i området, det vill säga det ska vara lätt att röra sig i 
området. 

Figur 18. Situationsplan för Gyllins trädgård, Malmö.
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Värderosen
Gruppen som studerade Gyllings trädgård använde sig av de föreslagna 
indikatorerna, med en viss modifikation av några indikatorer. Vid diskus-
sionen i gruppen och senare vid redovisning i storgrupp togs ett antal 
punkter upp. De redovisas här som exempel på avvägningar och definitio-
ner som kan behöva göras för varje indikator. 

Blandindex – blandning mellan arbetsplatser, bostäder och service
Det kan vara intressant att resonera kring om man endast ska beakta det 
som finns inom området eller om man även ska inkludera ett omland. 
Blandindex kan redovisas som antal arbetsplatser i förhållande till antal 
boende,  det vill säga ett mått på antal människor. Ett annat alternativ är 
att redovisa mått på ytan arbetsplatser respektive bostäder. 

Tillgänglighet till kommersiell service (närbutik, restaurant etc)
Här gjordes en bedömning av om området var tillräckligt stort för en livs-
medelsbutik och en restaurang. 

Förekomst av och tillgänglighet till mötesplats (torg, samlingslokal etc)
Här definierades mötesplatser som publika mötesplatser, vilket dock kan 
vara något missvisande, eftersom det finns fler möjligheter att mötas i 
området. 

Urbanitet – stadskvaliteter som orienterbarhet, händelserikedom, 
stimulerande stadsgestaltning
Urbanitet är ett svårt ord men uttrycker en viktig aspekt av stadskvalite-
ter. Gruppen sökte en definition av begreppet i en ordbok, men fann ingen 
som var relevant för uppgiften. Gruppen bestämde sig därför att utgå ifrån 
de förklarande orden i underrubriken. Det är dock tveksamt om det just är 
urbanitet i sig som är intressant i detta läge av staden.

Tillgänglighet till kollektivtrafik med mer än 20 min turtäthet dagtid
Gruppen bedömde dagens situation, vilken inte är bra. Men med området 
fullt utbyggt borde det finnas tillräckligt underlag för förbättrad kollek-
tivtrafik. Trafikhuvudmännen bygger ut kollektivtrafiken i efterhand. Det 
är kanske mer relevant att bedöma ”potential för kollektivtrafik” vilket då 
kan grunda sig på bedömningar av om det exempelvis är möjligt att dra in 
en busslinje i en slinga i området och/eller om planområdet är tillräckligt 
stort med avseende på kollektivtrafikunderlag. 

Trygga och säkra gång- och cykelstråk
Hur man värderar trygghet är subjektivt.

Tillänglighet till grön- och rekreationsområden i anslutning till 
planområdet(inkl kulturmiljöer)

Förekomst av rekreations- och grönområden inom planområdet
Definieras som andel grönyta av planområdets totala areal.
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Underlag för fjärrvärme
I vissa fall kan det vara en för snäv avgränsning som inte tar hänsyn till 
lokala lösningar.

Gynnsamma klimatbetingelser – orientering av bebyggelse ur sol- och 
vindsynpunkt
En subjektiv bedömning gjordes i det här fallet. 

Möjlighet till lokal dagvattenhantering
Utgångspunkten är att det måste kunna lösas inom planen, vilket även 
görs. 

Återbruk och återanvändning av redan använd mark och bebyggelse 
kombinerat med sanering av markföroreningar
I det här fallet förläggs bebyggelsen på jordbruksmark, vilket inte kan be-
traktas som återbruk av använd mark.

Figur 19. Värderos för Gyllins trädgård, Malmö.
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Hofors – Hammarområdet – detaljplan för strandnära boende 
Exemplet från Hofors är en mindre detaljplan som är på väg till fullmäkti-
ge för beslut. Planområdet omfattar sex strandtomter 2 km utanför Hofors 
centrum. Planutformningen som den ser ut nu har föregåtts av många dis-
kussioner och det har även i ett tidigare skede funnits flera olika alterna-
tiva utformningar. Planen ska förstås mot bakgrund av den situation som 
råder i kommunen. Hofors är en liten kommun med 11 000 invånare som 
har haft en trend av utflyttning från kommunen. Orten har en stor arbets-
givare, Ovako Steel, vilken under en följd av år har genomfört rationali-
seringar som lett till en ökad produktion och ett minskat antal anställda. 

Orten har ett strategiskt läge mellan Falun och Gävle och goda för-
bindelsertill dessa orter med såväl järnväg som riksväg 80. Detta gör att 
kommunen, mot bakgrund av en pågående regionförstoring, ser en stor 
möjlighet att etablera orten som en attraktiv bostadsort. I översiktsplanen 
har kommunen angivit de övergripande målen: Kommunikation – Boende 
– Näringsliv. I en tidigare utredning om det framtida boendet i kommunen 
har man lyft fram vikten av att prioritera ett strandnära boende. 

Figur 20. Illustrationskarta.
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Värderosen 
Arbetsgruppen kring Hoforsalternativet använde de föreslagna indikato-
rerna och lade även till tre indikatorer till listan: Marknadsattraktivitet/
fastighetsvärde, Tillgänglighet till tågstation, Intrång i strandskydd, våt-
marker och allmänna grönstråk. I samband med att värderosen presente-
rades uppstod en diskussion om definitionen av indikatorn ”Blandindex”. 
I Hoforsgruppen giorde man en egen definition av Blandindex som 
”möjligheter att arbeta hemifrån på distans” vilket man bedömt som goda 
möjligheter till i planen då planen tillåter stora villor på tomterna. Denna 
definition av Blandindex kan vara mindre relevant i andra sammanhang. 
Vanligen åsyftas fördelningen mellan yta arbetsplatser och yta bostäder 
av olika upplåtelseformer med indikatorn blandindex. I värderosen visas 
två alternativa bedömningar av indikatorn ifråga. 

Tillgänglighet service (kiosk,
närbutik, ca 500 m)

Bruksmiljökänsla
– Lokal historisk
förankring

Tillgänglighet
Kollektivtrafik –
lokala busslinjer

Trygga och säkra GC-
stråk

Publika mötesplatser
(idrottsplats ca 400 m)

Underlag för
fjärrvärme, inkl
användn. av
överskottvärme från
Ovako steel

Gynnsamma klimatbetingelser inkl
tillgång till förnybar energi lokalt:
Sol-, berg- och sjövärme

Lokal dagvattenhantering

Återbruk och
Återanvändning (jfr
förtätning centralt)

Grönytor inom planområdet
(stora tomter)

Blandindex
inom området

Till gänglighet grön  - och
rekreationsområden, inkl
strand

Marknadsattraktivitet/Fastighetsvärde

Tillgänglighet
Regional tågstation

Intrång, våtmarker, allmän
tillgänglighet, strandskydd,
(grodor)

Figur 21. Värderos för Hammarområdet i Hofors.
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Karlstad – Haga garageförening – bostäder i ett centralt läge
Exemplet från Karlstad är en plan i ett tidigt skede (före detaljplan). Plan-
området är ett litet bortglömt område i ett centralt läge i Haga. Projektet 
har aktualiserats av att det finns ett byggbolag som är intresserade av 
att uppföra byggnader i området. Området ligger dock i anslutning till 
järnväg och en större väg. Området angränsar även till en rangerbangård. 
Det finns planer på att under en tidsperiod flytta rangerverksamheten 
från ett centralt läge i Karlstad till detta läge, vilket gör att Banverket är 
angelägna om att en utbyggnad av planområdet inte kommer att medföra 
begränsningar för rangerverksamhet i framtiden. Idag finns på området 
några äldre garagelängor och en rad med lövträd som har fått ett generellt 
biotopskydd, något som komplicerar planärendet något. 

Kvaliteter i området är vattenkontakt, närhet till rekreationsområde och 
stadskärna med service och kommunikationer. Det är således ett ganska 
representativt exempel på en centrumnära förtätning och de avvägningar 
mellan brister och kvaliteter som behöver göras i dylika fall. Kommunen 
har inte tagit fram några alternativ för utbyggnad ännu, däremot har de 
presumtiva exploatörerna tagit fram flera olika förslag på hur tomten kan 
bebyggas. Det planförslag som tagits med till workshopen innehöll fem 
sammanbyggda huskroppar i varierande våningsantal, från tre till sju, 
totalt 70–100 lägenheter. 

Figur 22. Flygbild över planområde och närmaste omgivningar.
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Värderosen
I arbetsgruppen kring Karlstadsexemplet uppstod en diskussion om be-
dömningen av de olika kriterierna skulle göras med ett inifrån- eller uti-
frånperspektiv, det vill säga perspektivet av de framtida boende i det nya 
området, eller perspektivet vad det nya området bidrar till i förhållande 
till övriga staden. Bägge perspektiven testades och den värderos som re-
dovisas här illustrerar hur de bägge perspektiven kan redovisas i en och 
samma värderos. Gruppen bedömde att ett flertal av indikatorerna inte var 
helt relevanta på grund av att området är så litet att det inte skulle ha nå-
gon större effekt på omgivande stad. 

?? ?

Buller och risk
(närheten till väg,
järnväg och
rangerbanegård

Rekreation – ökad trygghet och
minskat buller längs grönstråk
pga ny bebyggelse

Rekreation – tillgänglighet till
grönstråk längs stranden och
attraktivt rekreationsområde på
ön.

Återanvändning av
exploaterad mark

Biologisk
mångfald
(värdefull trädrad)

Rangerbanefunktionen,
hur de påverkas av ny
bebyggelse

Attraktivt boende nära
vattendrag

Bedömning ur de i området framtida
boendes perspektiv

Bedömning ur ett utifrån
planperspektiv

Lokalklimat – balkonger mot
norr, bullerutsatt åt söder

Centrumnära bebyggelse
(förtätning, service, tillgänglighet m.m.)

Bra läge: nära till
stadskärna inkl service,
målpunkter och
kollektivtrafik

Figur 23. Värderos för Haga garageförening, Karlstad.
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Här redovisas resultatet från Bygga-bo-kommunernas försök med att till-
lämpa Malmömodellen med målindikatorer. En särskild arbetsgrupp med 
företrädare för samtliga kommuner under ledning av Tord Andersson, 
Malmö stad, har ansvarat för detta avsnitt. För att öka läsbarheten pre-
senteras de grundläggande idéerna bakom Malmös system med målindi-
katorer i ett sammanhang med tillämpningsexemplen från kommunerna. 
Erfarenheter från försöken redovisas i den avslutande diskussionen. 

Varför indikatorer i samband med översiktsplanarbete? 
Övergripande mål i kommunala översiktsplaner anses ofta för allmängilti-
ga – utan reell funktion – något som alla kan ställa upp på. Målen är svåra 
att förhålla sig till för såväl tjänstemän som politiker.

Likaså saknas ofta en tydlig uppföljning av kommunens utveckling 
– går den samlat sett åt rätt håll? Nödvändiga strategiska aktiviteter riske-
rar att försenas eller att inte initieras alls. Revideringar av översiktplanen 
baseras på oklara utvärderingar av måluppfyllelse. Målen saknar således 
drivkraft.

Ett sätt att råda bot på detta och dessutom bidra till plan- och byggla-
gens krav på ökad tydlighet och medborgarinsyn i planeringsprocessen 
kan vara att arbeta med målindikatorer. 

Indikatorer för Malmös mål
I samband med arbete med översiktplan 2000 föddes ”indikatorprojektet” 
i Malmö, just för att synliggöra och operationalisera översiktsplanens 
mål. Tanken var att ge kommunens tjänstemän, politiker, näringsliv och 
invånare en bättre möjlighet att avgöra om utvecklingen går åt rätt håll 
 eller om det finns behov av särskilda insatser. 

Ursprungligen utgicks från översiktsplanens fem övergripande mål; fler 
arbetstillfällen, stärkt regionalt centrum, social balans, attraktiv stadsmiljö 
samt robust och hållbar struktur.

Det uppenbara syftet med målindikatorer är givetvis att ”ta tempen” 
på kommunen, men efterhand som arbetet fortskred visade det sig att det 
medförde en rad positiva sidoeffekter.
• Systematiserad arbetsmetodik: Med målindikatorerna skapas kontinui-

tet mellan planomgångarna – att man inte alltid ”börjar från noll” när 
mål ska revideras.

Lokal tillämpning av 
målindikatorer
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• Konkretisering av målen: Genom att fastställa målindikatorer tvingas 
man att precisera vad som menas med målen – som annars ofta präglas 
av allmänna formuleringar.

• Förankring av målen: Översiktsplanen synliggörs och det blir lättare att 
föra en dialog kring målen och deras betydelse. Indikatorerna blir ett 
pedagogiskt verktyg i dialog med andra intressenter. Med målindika-
torer kan det också bli möjligt att jämföra utvecklingen i Malmö med 
andra kommuner såsom inom ramen för samarbetet kring Bygga-bo-
dialogen. 

För att ytterligare möjliggöra jämförelser med andra kommuner sortera-
des indikatorerna in i de tre hållbarhetsaspekterna, ekonomisk-, ekologisk 
och social hållbarhet. På så vis erhölls en allmängiltig målbild av ett håll-
bart samhälle. 

Figur 24. Malmös målindikatorer från år 2003.

Målindikatorer - Hållbar utveckling

Ekonomisk utveckling

Sysselsättning Andel förvärvs - Snabbväxande Utbildningsnivå Anställda
arbetande branscher hotell & rest.

Hotellöver - Andel jobb Lokalhyror Finans & konsult Detaljhandel
nattningar Malmö/Regionen exkl mat

Malmö/Regionen

Social utveckling

Skillnader Skillnader Skillnader Skillnader
i förvärvsfrekvens i utbildning i hälsa i valdeltagande

Trygghet i Besökare vid
offentlig miljö kulturinstitutioner

Miljömässig utveckling

Minskade Persontäthet Minskad energi - Minskad vägtrafik Minskade
koldioxidutsläpp Malmö tätorter förbrukning över kommun - tungmetall -

gränsen utsläpp

Anger utvecklingen under
de senaste 10 -20 åren.
(negativ -neutral -positiv)

Anger utvecklingen under
de senaste 3 -5 åren.
(negativ -neutral -positiv)

Målindikatorer - Hållbar utveckling

Ekonomisk utveckling

Sysselsättning Andel förvärvs - Snabbväxande Utbildningsnivå Anställda
arbetande branscher hotell & rest.

Hotellöver - Andel jobb Lokalhyror Finans & konsult Detaljhandel
nattningar Malmö/Regionen exkl mat

Malmö/Regionen

Social utveckling

Skillnader Skillnader Skillnader Skillnader
i förvärvsfrekvens i utbildning i hälsa i valdeltagande

Trygghet i Besökare vid
offentlig miljö kulturinstitutioner

Miljömässig utveckling

Minskade Persontäthet Minskad energi - Minskad vägtrafik Minskade
koldioxidutsläpp Malmö tätorter förbrukning över kommun - tungmetall -

gränsen utsläpp

Anger utvecklingen under
de senaste 10 -20 åren.
(negativ -neutral -positiv)

Anger utvecklingen under
de senaste 3 -5 åren.
(negativ -neutral -positiv)

Kommunernas resultat 
I det följande redovisas resultaten kommunvis i form av ett hållbarhets-
diagram med gröna, gula och röda bollar samt pilar. Påpekas bör att boll-
sammanställningarna är en kraftig förenkling av verkligheten och alltid 
bör redovisas tillsammans med tillhörande siffror i form av grafer eller 
tabeller. Vikten av detta diskuteras vidare längre fram i rapporten. För 
att lättare förstå sammanställningarna och möjliggöra jämförelser mellan 
kommunerna presenteras kortfattade kommunfakta för varje kommun i 
anslutning till varje kommuns resultat.  
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Hofors kommun
Hofors kommun ligger i västra delen av Gävleborgs län på gränsen till 
Dalarna. Kommunen består av Hofors tätort som fungerar som central-
ort i kommunen samt två mindre tätorter utspridda på en landsbygd som 
mestadels utgörs av jordbruksmark och skog. Inom kommunen finns 
många sjöar och vattendrag.

Befolkning kommunen 2005: 10 197 invånare
Befolkning i länet: 275 994 invånare 
Landareal: 411 km2

Befolkningstäthet: 25 invånare km2 
(Födda i utlandet: 10 procent)
(Utländska medborgare: 0.5 procent )
Flyttningsnetto 2005: +23 
Största arbetsgivare: 
– Ovako (stålindustri) cirka 1 200 anställda 
– Hofors kommun cirka 900 anställda 
– Resultat (telemarketing) 140 (ej årsarbete) anställda
– Bäckströms Mekaniska 110 anställda 
Dominerande näringsgrenar: 
– Tillverkning, utvinning (44 procent),
– Vård och omsorg (15 procent),
– Finansiella verksamheter, tjänster (11 procent).
Politisk majoritet 2006: Socialdemokraterna
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Figur 25. Hållbarhetsdiagram Hofors. 
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De mindre färgade cirklarna indikerar utvecklingen, röd = negativ, gul = neutral 
och grön = positivt, under de senaste tio åren, i detta fall åren 199�–200�. Den 
lilla pilen indikerar utvecklingen de senaste ett till tre åren, i detta fall är det åren 
2001–200� som avses. 
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Kommentarer till Hofors indikatorer
Ekonomisk hållbarhet
Hofors har haft en minskad befolkningsutveckling sedan 1965. Kom-
munen är beroende av en enda stor arbetsgivare (stålindustri). Bolagets 
rationaliseringar har fått negativa effekter på arbetstillfällena. Företagets 
investeringar i produktivitetshöjande åtgärder leder inte till fler anställ-
ningar. Andelen förvärvsarbetande har dock ökat eftersom utflyttningen 
varit större än sysselsättningsminskningen.

Den negativa befolkningsutvecklingen och därmed minskat skatteun-
derlag har bidragit till att kommunens kärnverksamhet har prioriterats. 
Detta har resulterat i att tätortens centrala delar är nedslitna och inbjuder 
till ytterligare förstörelse och viss uppgivenhet. För att motverka denna 
trend satsar kommunen på centrumförnyelse. En första etapp är genom-
förd. 

Arbetslösheten är relativt låg. Detta beror på att man flyttar från kom-
munen när man blir arbetslös. Detaljhandeln har under en lång tid mins-
kat beroende på konkurrens från externa köpcentra utanför kommunen, 
men har nu efter flera års kräftgång ökat och visar nu en uppåtgående 
trend. Vilket kan bero på en stabilare befolkningsutveckling och centrum-
förnyelse. 

Hotell- och restaurangverksamheten minskar i kommunen på grund av 
minskat befolknings- och kundunderlag.

Social hållbarhet
Kommunen har länge haft en lägre arbetslöshet än riket i stort. Däremot 
har den eftergymnasiala utbildningsnivån ännu inte nått samma nivå som 
i riket. En gymnasieskola finns dock i kommunen. Bland annat krav från 
stålindustrin på eftergymnasialkompetens har gjort att motivationen för 
högre utbildning ökat. 

När det gäller trygghetsfrågor har polisens resurser minskat vilket ger 
en upplevelse av mindre trygghet. Dessutom är kommunen kriminellt 
belastad. Kommunen följer trenden i riket med ett minskat valdeltagande 
och ökande skillnader mellan områden

Ekologisk hållbarhet
Utsläppen av koldioxid minskar. Minskningen beror framförallt på att 
uppvärmning med olja har minskat kraftigt under åren.

Befolkningstätheten minskar på grund av att befolkningsutvecklingen 
är negativ. Det har medfört att cirka 500 lägenheter rivits i centralorten. 
Inpendlingen är större än utpendlingen vilket medför att trafiken över 
kommungränsen ger negativa effekter. Minskade utsläpp från industrin 
har bidragit till en positiv utveckling av minskade tungmetallutsläpp.
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Kalmar kommun
Kalmar kommun ligger i sydöstra delen av Småland och gränsar i öster 
till Östersjön. Kommunen består av centralorten Kalmar och fjorton min-
dre tätorter utspridda på en landsbygd som mestadels utgörs av skog- och 
jordbruksmark. 

Kalmar är en av Sveriges äldsta städer. Kalmar omnämns i skrifter från 
1000-talet, men mycket tyder på att Kalmar som stad är ännu äldre. Han-
delsstaden Kalmar är idag ett centrum för utbildning, kultur och adminis-
tration i sydöstra Sverige. 

Befolkning i kommunen 2005-12-31: 60 924 invånare 
Befolkning i länet 2005-12-31: 233 944 invånare 
Landareal 1 januari 2006: 961,8 km2 
Befolkningstäthet 2005-12-31: 63 invånare/km2  
Födda i utlandet 2005-12-31: 8,0 procent av befolkningen 
Utländska medborgare 2005-12-31: 3,2 procent av befolkningen 
Flyttningsnetto 2005: +237 
Största arbetsställen 2006: Kalmar läns landsting, Kalmar kommun, 
 Polisen, KLS Livsmedel
Dominerande näringsgrenar 2004: Hälso- och sjukvård 20,5 procent, 
Handel och kommunikationer 18,8 procent, Forskning och Utbildning 
12,5 procent. 
Politisk majoritet 2006: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-
partiet.

Kommentarer till Kalmars indikatorer
Ekonomisk hållbarhet
I mitten och slutet av 1990-talet drabbades Kalmar hårt av företagsned-
läggningar vilket fick effekter på förvärvsfrekvensen och vars motsvarig-
het inte ses i riket. Sett över en tioårsperiod har antalet förvärvsarbetande 
i Kalmar kommun dock ökat som en följd av återhämtningen efter låg-
konjunkturen i början på 1990-talet. Samma tendens kan man se i riket. 
Kalmar står nu inför stora förändringar med IKEA som nyligen etablerat 
sig och Fanerduns planerade etablering i Kalmar. 

Kalmar har stärkt sin roll som regionalt centrum vad gäller sällanköps-
handeln under den studerade tioårsperioden och stod 2003 för nära 40 
procent av länets handel med sällanköpsvaror.

Social hållbarhet
Kommunen har en högskola som kontinuerligt utökat antalet platser. An-
delen av befolkningen med eftergymnasial utbildning har ökat under hela 
tioårsperioden. I jämförelse med riket är utbildningsnivån i Kalmar hög. 
Det finns skillnader i utbildningsnivå mellan olika delar av Kalmar men 
för de två ”stadsdelar” vi valt ut har skillnaderna inte ökat. 
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Ekologisk hållbarhet
Transporter är idag den sektor som står för den största andelen av koldi-
oxidutsläppen. Över 98 procent av alla så kallade huvudresor vi gör (från 
startpunkt till slutdestination och ej medräknat stopp längs vägen) är kor-
tare än 10 mil. En bra bit över hälften av dessa resor utförs med bil och 
drygt en tredjedel till fots eller med cykel. Om man tittar på transportar-
betet utgörs det till nästan 75 procent med bil. (Källa: Kalmar kommuns 
Klimpansökan).

Figur 26. Hållbarhetsdiagram för Kalmar.

De mindre färgade cirklarna indikerar utvecklingen, röd = negativ, gul = neutral 
och grön = positivt, under de senaste tio åren, i detta fall åren 199�–200�. Den 
lilla pilen indikerar utvecklingen de senaste ett till tre åren, i detta fall är det åren 
2001–200� som avses.
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Karlstad kommun
Staden Karlstad ligger vid Klarälvens utlopp i Vänern, i södra Värmland, 
och är regionens största stad. I kommunen finns Karlstad som huvudort 
samt fem tätorter, utspridda på en landsbygd mestadels bestående av 
skogsmark och jordbruksmark. 

Befolkning: 82 303 invånare (2006-06-30), befolkning i länet: 273 288 
invånare
Landareal kommunen: 1 165 km2

Invånare per km2 i kommunen: 71 invånare/km2

Födda i utlandet: 8,5 procent av kommunens invånare
Utländska medborgare: 8,5 procent av kommunens invånare 
Flyttningsnetto 2005: +235 

De mindre färgade cirklarna indikerar utvecklingen, röd = negativ, gul = neutral 
och grön = positivt, under de senaste tio åren, i detta fall åren 199�–200�. Den 
lilla pilen indikerar utvecklingen de senaste ett till tre åren, i detta fall är det åren 
2001–200� som avses.

Figur 27. Hållbarhetsdiagram för Karlstad.
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Dominerande näringsgrenar: handel & kommunikation (21 procent), vård 
& omsorg (18 procent), finansiell verksamhet (15 procent)
Största arbetsgivare: Karlstads kommun, Landstinget i Värmland, 
 Karlstads universitet
Politisk majoritet 2006: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-
partiet.
(Om inget annat anges är statistiken från år 2005.)

Kommentarer till Karlstads indikatorer
Ekonomisk hållbarhet
Karlstads andel av arbetstillfällena i Värmland har ökat. Man kan anta 
att kommunens positiva befolkningsökning och stadens ställning som 
huvudort i regionen både beror på och bidrar till denna indikators positiva 
utveckling. Denna indikator påverkar även andra indikatorer i detta håll-
barhetsdiagram, t.ex. ökad vägtrafik över kommungränsen. 

Social hållbarhet
Utbildningsnivån i Karlstad är hög, i jämförelse med riket. I de två stads-
delar som är jämförelseområden i studien (områdena är valda just för sina 
olikheter), har skillnaderna när det gäller utbildningsnivå ökat. Nivån har 
dock ökat i båda stadsdelarna, men mest i den ena. Liknande är det när 
det gäller valdeltagande; deltagandet har minskat i båda stadsdelarna, 
men mest i den ena. Besökare vid Värmlands museum har ökat de senaste 
åren; för tio år sedan var det ett litet museum med 40 000 besökare, men 
efter en prisbelönt utbyggnad 1998 och med nytänkande satsningar hit-
tade 250 000 besökare dit år 2004. Värmlands museum fick även utmär-
kelsen ”Årets museum” år 2004.

Ekologisk hållbarhet
I Karlstad stad och i en av tätorterna har både befolkningen och antalet 
invånare per kvadratkilometer ökat något, medan den har minskat på 
grund av utflyttning i de andra småorterna. För att uppnå en hållbar stads-
utveckling gäller det att inte bygga in en gleshet i staden utan att istället 
få till en naturlig fullföljning av befintlig bebyggelse och befintlig infra-
struktur. 

Karlstad är huvudort i regionen och det är många som arbetspendlar in. 
En förbättring ur ett ekologiskt perspektiv, vore att öka andelen kollektiva 
transporter för arbetspendlare. (Observera att tågtrafiken inte är med i 
statistiken för denna indikator.)
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Malmö Stad
Malmö ligger i sydvästra Skåne och är länets största stad. Kommunens 
landareal som består av ungefär av lika stora delar tätort som jordbruks-
landskap finns förutom Malmö fyra mindre tätorter.

Befolkning i kommunen: 271 271 invånare 
Befolkning i länet: 1 169 464 invånare 
Befolkning i Öresundsregionen: 3 614 540 invånare 
Landareal: 156 km2 
Befolkningstäthet: 1 739 invånare/km2  
Födda i utlandet: 26 procent av befolkningen 
Utländska medborgare: 10 procent av befolkningen 
Flyttningsnetto 2005: +1 461
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Figur 28. Hållbarhetsdiagram för Malmö stad.

De mindre färgade cirklarna indikerar utvecklingen, röd = negativ, gul = neutral 
och grön = positivt, under de senaste tio åren, i detta fall åren 199�–200�. Den 
lilla pilen indikerar utvecklingen de senaste ett till tre åren, i detta fall är det åren 
2001–200� som avses.



�9Lokal tillämpning av målindikatorer

Största arbetsställen 2005: Malmö stad 19 200, Skånes läns landsting 
8 600, Skanska Sverige AB 3 000, ISS Facility Service 1 700
Dominerande näringsgrenar 2004: Offentlig service 30 procent, Privata 
tjänster och service 27 procent, Handel och kommunikation 24 procent, 
Tillverkningsindustri 12 procent, Byggindustri 6 procent övrigt 1 procent.
Politisk majoritet 2006: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-
partiet.

Kommentarer till Malmös indikatorer
Ekonomisk hållbarhet
Malmös ekonomi baserades länge på en framgångsrik men förhållandevis 
traditionellt inriktad industri. I början av nittiotalet försvann mellan 30-
40 tusen arbetsplatser och näringslivets omställning till postindustriellt 
inriktning har varit, och är fortfarande, svår och långsam. På längre sikt är 
sannolikt förutsättningarna för näringslivet goda: den nya högskolan hö-
jer Malmöbornas utbildningsnivå, Öresundsförbindelsen med citytunneln 
kopplar samman Malmö med metropolen Köpenhamn och dess mång-
dubbelt större marknader. De senaste tre åren i analysen, 2000–2003, har 
dock både antalet arbetstillfällen liksom förvärvsfrekvensen utvecklats 
negativt. En förklaring till detta kan vara att den initialt starkt positiva ef-
fekt den nybyggda Öresundsförbindelsen hade nu börjar avta. Att många 
skåningar och Malmöbor i synnerhet har sin arbetsplats i Köpenhamn och 
således inte räknas med i statistiken kan också vara en tänkbar förklaring. 

Social hållbarhet
Givetvis är den sociala utvecklingen i Malmö nära förbunden med den 
ekonomiska. Trots stora, både statliga och kommunala, satsningar är det 
den sociala sektorn som visar sämst utveckling, både på lång och kort 
sikt. Dock kan glädjande nog noteras att segregationsindikatorerna, skill-
nad i förvärvsfrekvens och skillnad i valdeltagande, visar på en positiv 
utveckling.

Ekologisk hållbarhet
Från ekologisk synpunkt är det kanske de globala utmaningarna som 
framstår som de viktigaste. Malmö hör till den rika delen av världen som 
genom sin livsstil bidrar till klimatpåverkan, störning av ekosystem och 
förbrukning av ändliga naturresurser. I ett lokalt perspektiv är det främst 
den obebyggda marken och de biologiskt produktiva grundområdena i 
Öresund som utgör värdefulla naturresurser och som kan hotas av exploa-
tering. 

Koldioxidutsläpp och energianvändning i kommunen följer i stort 
samma utveckling med stora förbättringar i slutet av nittiotalet och däref-
ter till dags dato en relativt stabil nivå. 

Utsläppen av tungmetaller från kommunala reningsverk har också sjun-
kit. Den stora minskningen av halterna skedde redan på 1970- och 1980-
talen vilket gör att det inte syns i denna tioårs sammanställning. Från 
första hälften av 1990-talet har halterna varit i stort sett konstanta. 
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Projektets tyngdpunkt har varit försöken med att tillämpa Malmömodel-
len med målindikatorer respektive SAMS-modellen med planindikatorer 
på exempel från de deltagande kommunerna. Den avslutande diskussio-
nen ägnas därför i stor utsträckning åt att redogöra för de möjligheter och 
problem som har lyfts fram i det aktuella projektet och som är förknip-
pade med en lokal tillämpning av de bägge indikatorsystemen. 

Arbetet med att tillämpa mål- respektive planindikatorer har i projek-
tet genomförts på olika sätt.  Malmömodellen är i många avseenden en 
färdig modell som har kunnat tillämpas i de andra kommunerna med en 
mindre insats av lokalt utvecklingsarbete. Ursprungliga indikatorer och 
redovisningssätt har med vissa undantag behållits i de andra kommuner-
na. Malmömodellen har också i full skala testats i de andra kommunerna. 
Arbetet med att tillämpa planindikatorer har i projektet begränsats till 
några workshoptillfällen med föreläsningar och övningar där representan-
ter från de deltagande kommunerna medverkat tillsammans med Bover-
ket och forskarna. De övningar som genomförts får därför betraktas som 
metodtest snarare än fullständig tillämpning av metoden. Den planindika-
tormodell som arbetats fram i projektet levererades inte tillsammans med 
en uppsättning fasta indikatorer. Metoden kräver därför ett större mått av 
lokalt utvecklingsarbete med att identifiera lokalt anpassade indikatorer 
som kan användas till att jämföra olika planalternativ. En del av arbe-
tet med att göra metoden mer lättillgänglig har därför varit att i denna 
slutrapport beskriva arbetsgångens olika steg (Vägledning för att till-
lämpa planindikatorer, sid. 31). Inför en workshop togs även en lista med 
planindikatorer fram vilka bedömdes ha generell relevans för bedömning 
av projekt med bostadsbebyggelse på detaljplanenivå. 

Erfarenheter från försök med lokal användning av målindikatorer 
Försöken att tillämpa Malmömodellen har fallit väl ut. Deltagare från de 
andra tre kommunerna har uppfattat att modellen har en hög grad av ge-
neraliserbarhet, det vill säga att det med mindre justeringar av ingående 
indikatorer är möjligt att applicera modellen på de lokala planeringsför-
utsättningarna i de egna kommunerna. Deltagarna konstaterar att på det 
stora hela har modellen gett en god överblick av kommunernas hållbar-
hetsutveckling och att projektet rönt stort intresse i de deltagande kom-
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munerna. Förutom att vara ett planeringsverktyg kan metoden också med 
fördel användas för att väcka debatt och som ett pedagogiskt verktyg för 
att kommunicera hållbarhetsfrågor med kollegor, politiker och allmänhet. 
Alla kan ta till sig materialet och se utvecklingen inom en rad områden på 
en och samma gång. Sammantaget anser deltagarna i projektet att förde-
larna med metoden överväger problemen och svagheterna och en vidare-
utveckling av analysen planeras, framförallt med fler indikatorer i den 
ekologiska sektorn. 

Några faktorer som lyfts fram särskilt är följande: 
Paradoxalt nog är metodens enkelhet också dess svaghet. En indikator är 
alltid en förenkling av verkligheten, det ligger i sakens natur, men frågan 
är när förenklingen blir för stor, när felaktiga slutsatser riskerar att dras, 
det är inte alltid självklart. Därför bör alltid hållbarhetsdiagram redovisas 
med tillhörande bakgrundsmaterial i form av tabeller eller grafer. 

Analysens tidsperspektiv är också en faktor som kan påverka resultatet 
i stor utsträckning. I de gjorda analyserna motsvarar de stora cirklarna 
i hållbarhetsdiagrammen tio år, vilket betyder att de senaste siffrorna 
jämförs med siffror från början av nittiotalet då det var lågkonjunktur. 
För att få en bättre bild bör därför utvecklingen på den egna orten ställas 
i relation till utvecklingen generellt i Sverige, eller på andra jämförbara 
orter i Sverige. Det är även viktigt att poängtera att indikatorerna i alla 
avseenden inte kan uppfattas som mått på om stadsbyggnadskontorets 
och övriga förvaltningars verksamheter är lyckade eller ej. Många indika-
torer beskriver faktorer som ligger utanför dessa och som inte direkt kan 
påverkas av kommunen. Andelen snabbväxande branscher och vägtrafik 
över kommungränsen är exempel på sådana indikatorer.  

Resursfrågan kan också vara ett problem. Att hantera stora mängder 
statistik är tidskrävande och kräver i förväg avsatta resurser, vilket kan 
vara ett problem för framförallt mindre kommuner.  

En annan fråga som bör belysas är urvalsprocessen – val av indikator. 
Vad är det som säger att de indikatorer som valts ut är mer relevanta än 
andra och framför allt visar den på det som avses?  I urvalsprocessen har 
det fästs stor vikt vid att utvalda indikatorer ska:
– tillsammans mäta alla sektorer, social-, ekonomisk- och ekologisk 

 hållbarhet
– vara baserade på befintlig och lättillgänglig statistik
– gå att få fram jämförbara indikatorer för samtliga kommuner
– vara begripliga och kommunicerbara
– vara begränsade till antalet.

Det har i vissa fall varit svårt att hitta relevanta indikatorer som samti-
digt uppfyller kraven på att vara lättillgängliga och jämförbara . Upplevd 
hälsa eller marknadsattraktivitet är exempel på områden som är svåra att 
hitta lämpliga mätetal i form av indikatorer för. Malmö stad har använt 
sig av enkäter riktade till ett brett urval av innevånare med direkta frågor 
om hur de upplever sin stad. Det kan vara resurskrävande för den en-
skilda kommunen att göra omfattande enkätundersökningar. I vissa fall 
kan det dock finnas användbar statistik på de statliga verken, exempelvis 
Folkhälsoinstitutet och SCB.  
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Ett annat problem är att det tar tid att göra sammanställningar av statistik 
som denna, både för SCB och för kommunerna. Därför är det som avses 
som de senaste siffrorna i denna rapport från 2003. Mycket kan ha hänt 
sedan dess, trender kan ha ändrat riktning och därför bör hänsyn tas till 
det vid bedömningen av resultaten.

Erfarenheter från försök med lokal användning av planindikatorer
Inom ramarna för projektet har möjligheter och problem som är förknip-
pade med en lokal tillämpning av planindikatorer diskuterats på  semi-
narier och i uppföljande intervjuer. Under projektets gång framhölls vid 
flera tillfällen att genom att använda planindikatorer är det möjligt att i 
ett tidigt stadium av en planeringsprocess på ett relativt enkelt och snabbt 
sätt bedöma konsekvenserna av en plan eller olika planalternativ bl.a. från 
hållbarhetssynpunkt. 

Ett möjligt hinder vid en lokal tillämpning av planindikatorer är att 
metoden upplevs som resurskrävande, såväl i en utvecklingsfas som vid 
tillämpningen. Om indikatorerna ska få ett verkligt genomslag i plane-
ringsverksamheter krävs det att tid läggs på att identifiera lokalt anpas-
sade indikatorer och att förankra dessa i organisationen. Indikatorer som 
inte är relevanta i den lokala planeringen upplevs som lösryckta från sitt 
sammanhang och som ett självändamål. Om indikatorerna belyser och 
konkretiserar nyckelfrågor som är högt prioriterade i en lokalt förank-
rad planeringssituation kan de däremot bli ett viktigt instrument för att 
beskriva efterfrågade effekter och konsekvenser. 

En risk som påtalats är att arbetet med att identifiera och tillämpa in-
dikatorer kan stjäla tid och uppmärksamhet från arbetet med att utforma 
själva planen. När det finns brist på tid och resurser kan det uppstå en 
konkurrens mellan de bägge arbetsmomenten. De framtagna indikatorer-
na befaras även få ett för stort genomslag i planeringsarbetet. Arbetet med 
att utforma själva planen, medvetet eller omedvetet, riskerar att fokuseras 
på att uppnå maximal måluppfyllelse avseende identifierade indikatorer, 
vilket kan leda till suboptimeringar. 

Det krävs en viss utbildningsnivå och erfarenhet för att kunna arbeta på 
ett systematiskt sätt med indikatorer kopplat till fysiska planer. I vissa fall 
kan det också vara en generationsfråga. När tjänstemannakåren och den 
lokala politikerkåren föryngras kan det därför bli lättare att få en accep-
tans för metoden. 

Metoden förutsätter att det finns utrymme och intresse för strategisk 
och målstyrd planering i kommunen. När det gäller fysisk planering 
tenderar en del kommuner att sträva efter att göra flexibla översiktspla-
ner som inte binder upp dem i något avseende. I det sammanhanget kan 
indikatorer upplevas som något besvärande som binder upp planer. Det 
här är dock inte en allmän tendens. Det finns även exempel på kommuner 
där översiktsplaner används fullt ut som strategiska dokument som har en 
starkt styrande verkan på de detaljplaner som tas fram. Ett exempel på det 
senare är Malmö där den senaste uppföljningen visade att 95 procent av 
detaljplanerna följer översiktsplanens intentioner. 

Framgångsfaktorer 
Mot bakgrund av diskuterade svårigheter är det möjligt att identifiera 
några viktiga framgångsfaktorer för en lyckad arbetsprocess med att 
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 introducera och använda lokala indikatorsystem enligt SAMS-modellen 
med planindikatorer.  
• Byggnadsnämnden eller motsvarande efterfrågar indikatorerna.
• Användandet av planindikatorer diskuteras tidigt i planprocessen, 

vid församråd exempelvis, så att alla inblandade är införstådda med 
metoden.

• Det finns tid och resurser för ett lokalt utvecklingsarbete med att 
konkretisera mål, identifiera indikatorer och att föra en inledande 
diskussion kring bedömningsgrunder och avvägningar.

• Den lokala modell som tas fram är enkel och effektiv med ett fåtal 
indikatorer, vilket ofta är en förutsättning för att metoden ska få ett 
genomslag.

• Indikatorerna presenteras på ett smart och aptitligt sätt så att de lyfter 
fram något nytt, utöver att konstatera sådant som alla redan vet. Det 
finns en tydlig ”wow”faktor. En ”wow”faktor kan vara av två sorter, 
en upplevelse som tydliggör och förstärker en tidigare uppfattning 
eller en upplevelse som tvärtemot innebär ett ifrågasättande av en 
tidigare uppfattning och en ny insikt. (Det är viktigt att komma ihåg 
att inte alla har samma förförståelse av olika fenomen, det som är 
självklart för den ene är en ny insikt för den andra.)

• För att öka tillförlitligheten och tilltron till indikatorsystemet används 
i första hand indikatorer som är grundade på beprövad erfarenhet 
och kunskap om effektsamband mellan fysiska strukturer och 
miljörelaterade val i vardagen. 

• Se alltid indikatorer som ett av flera verktyg i en verktygslåda och 
använd dem för att förstärka en ”god” planeringsprocess. 

• När planindikatorer används för att utvärdera alternativ planförslag bör 
fokus ligga på att bedöma den framtida situationen. Att ta fram exakt 
information om nuläget är ofta svårt, på grund av att samlade data 
saknas.   

Sammanfattande slutdiskussion   
I projektet har tyngdpunkten legat vid möjligheter och problem som är 
förknippade med en praktisk tillämpning av indikatorer inom ramarna för 
kommunal planering. Möjligheter som lyfts fram är att metoderna under-
lättar övergripande analyser, måluppföljning och kommunikation. 

Svårigheter som har lyfts fram i projektet är förknippade med urval av 
indikatorer, datahantering, och att metoderna är resurskrävande. I projek-
tet har betydelsen av att förstå de metodmässiga begränsningarna och att 
inte överdriva resultaten tydligt lyfts fram. 

Erfarenheterna från det aktuella projektet ligger i linje med diskussioner 
som förs i andra indikatorsammanhang. Liknande frågeställningar kom 
upp vid en ”bikupa” 5 i samband med ett seminarium i Vänersborg 2006 
på temat ”Indikatorer i fysisk planering” med representanter från kommu-

5 En ”bikupa” är en brainstormingaktivitet där deltagarna delas in i mindre grupper för att 
diskutera en eller flera frågor.
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ner delaktiga i HUT-projektet/Uthållighet i Väst där grupperna ombads 
att identifiera fördelar och problem med att använda planindikatorer i 
fysisk planering och att även komma fram med idéer på hur metoden kan 
utvecklas. Ett stort antal av de identifierade möjligheterna hade med kom-
munikation och delaktighet att göra, samt fördelen med en ny metod för 
att beskriva strukturer och greppa helheter. De problem som identifierades 
hade i stor utsträckning att göra med bristande tillförlitlighet vid urval av 
indikatorer och att metoden är tids- och resurskrävande.  

Resurs- och tidsbrist är en del av verkligheten i kommunal planering. 
Ett av syftena med att använda planindikatorer är att metoden skall vara 
ett verktyg för att på ett relativt snabbt och resurseffektivt sätt kunna 
analysera en plan eller olika planförslag. Ett sätt att spara tid och resurser 
är att utgå ifrån indikatoruppsättningar som använts i andra sammanhang. 
I denna rapport har Lunds arbete med samhällsplanering för en minskad 
bilism, Vägverkets och Sveriges kommuner och landstings samarbetspro-
jekt Trast och Göteborgs riktningsanalyser lyfts fram som goda exempel 
och möjliga inspirationsexempel. Ett annat sätt att hålla ned komplexi-
tetsnivån när planindikatorer används i projektutvärdering är att använda 
en blandning av kvalitativa och kvantitativa planindikatorer och att 
rangordna alternativen i förhållande till varandra, vilket är lättare än att 
göra absoluta kvantitativa bedömningar. Projektets behov och deltagarnas 
intresse och kompetensnivå avgör vilket som är lämpligast. 

Erfarenheter från FOU-relaterade projekt som bedrivits av forskar-
gruppen för fysisk planering vid Luleå Tekniska Universitet/KTH är att 
planindikatorerna är särskilt användbara i ett arbete som syftar till att 
bryta invanda tankesätt och istället få till stånd en diskussion kring fram-
tida valmöjligheter och utvecklingsriktningar. I sådana diskussioner kan 
planindikatorerna med fördel användas för att konkretisera och skärpa 
jämförelser mellan olika framtidsbilder som representerar olika möjliga 
framtida scenarier. 

Det pågår för närvarande flera processer med att utveckla indikatorer 
för olika ändamål såväl nationellt som internationellt. En viktig del av 
pågående utvecklingsarbete är att undersöka och belägga samband mellan 
fysiska faktorer och miljörelaterade val i vardagen, vilket kan styrka olika 
indikatorers relevans och trovärdighet. Sammantaget finns det anledning 
att vara hoppfull om att en del av de problem som belysts i projektet kan 
lösas genom ökad kunskap och att det utvecklas en god praxis för att 
hantera återstående problem. 

OECDs definition på indikator som citerades i inledningen lägger 
tyngdpunkten vid reduktion, kommunikation och kvantifiering. När det 
gäller målindikatorer och planindikatorer, vilka är tydligt kopplade till 
måluppföljning i den kommunala planeringen, tillkommer styrning och 
beslutsstöd. Styrkan och komplikationen med de bägge studerade indika-
torsystemen är att de kombinerar analytiska mätmetoder med subjektiva 
bedömningar och normativa värderingar kring vad som är goda mål för 
samhällsutvecklingen. Det finns en klar potential att både målindikatorer 
och planindikatorer kan fungera som tjänstemännens analysverktyg och 
politikernas beslutsstöd. Det kan samtidigt vara på sin plats att mana till 
realism om i vilken utsträckning som indikatorer kan ge beslutsfattare 
tillräckligt underlag. Ett indikatorsystem kan inte ersätta en lokal diskus-
sion kring strategiska utvecklingsfrågor. Ett framgångsrikt arbete med att 
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introducera ett indikatorsystem förutsätter en sådan diskussion. Indikato-
rer kan därför också i mycket liten utsträckning påtvingas utifrån som en 
standardlösning. 

Förslag till fortsatt utvecklingsarbete
I projektet har metodutveckling bedrivits genom att två existerande indi-
katormodeller har testats och utvärderats. Ett intressant område för fort-
satt utvecklingsarbete är att undersöka möjligheterna att integrera Malmö-
modellen och SAMS-modellen i översiktlig planering på kommunal nivå. 
Förutsättningarna för att göra detta är goda då bägge modellerna mäter 
måluppfyllelse i förhållande till de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter. Vinsterna med att använda de bägge arbetssätten/modellerna 
är att det skulle ge en tydligare överblick över vilka förändringar i den 
byggda miljön som ger förutsättningar för att uppnå mål för samhällsut-
vecklingen inom olika områden.  

Vid ett seminarietillfälle gjordes en ansats för att testa en sådan komple-
mentär användning av mål- och planindikatorer. I workshopen användes 
Malmös målindikatorer som utgångspunkt för att formulera generellt an-
vändbara planindikatorer som skulle kunna användas för att mäta framti-
da måluppfyllelse i aktuella planer i de olika kommunerna. En erfarenhet 
från den workshopen är att det är svårt att formulera planindikatorer som 
direkt motsvarar enskilda målindikatorer. I verkligheten finns det oftast 
en rad samverkande orsaker till att exempelvis antalet hotellnätter blir fler 
eller färre ett år. De fysiska strukturerna utgör en av flera förutsättningar 
där det allmänna konjunkturläget och enskilda händelser, till exempel en 
konferens kan tillmätas en större betydelse. En mer framkomlig väg är 
att förhålla sig mer fritt till målindikatorerna och formulera planindika-
torer som beskriver viktiga rumsliga förutsättningar som har betydelse 
för att uppnå ett flertal mål. Målindikatormatrisen som beskrivs tidigare 
i rapporten är ett användbart verktyg för att identifiera kopplingar mellan 
enskilda indikatorer av bägge slagen och uppställda mål.
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Boverket

Rapporten ”Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering” är 
en del av Boverkets miljömålsarbete: Det är också en redovisning av 
kommunerna Hofors, Kalmar, Karlstad och Malmös åtaganden inom  
Bygga-bo-dialogen och som syftar till en hållbar samhällsutveckling. 

Rapporten visar en metod för hur indikatorer kan användas för att stödja 
och utvärdera kommunernas planeringsarbete för detaljplaner och 
översiktsplaner. Kommunala exempel tydliggör hur ”planindikatorer” kan 
användas för att på ett enkelt sätt bedöma ett detaljplaneförslag eller 
olika planeringsalternativ. Exemplen visar även hur ”målindikatorer” kan 
användas enligt ”malmömodellen” för att systematiskt och långsiktigt 
utvärdera om de kommunala målen i översiktsplanen har uppfyllts.

Syftet med rapporten är att den ska inspirera andra kommuner att i 
planeringsarbetet använda de metoder och de indikatorer som anges i 
rapporten. Metoder och indikatorer som stödjer miljömålsarbetet och en 
strävan att uppnå en hållbar utveckling. 
 
”Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering” är resultatet 
av ett samarbetsprojekt mellan Boverket, de nämnda kommunerna och 
respektive länsstyrelse. Kommunerna har tillsammans utarbetat avsnittet 
om ”Lokal tillämpning av målindikatorer”, där varje kommun redovisar 
resultatet av att tillämpa indikatorerna i den egna kommunen.


