Varmt välkomna!
Uppstart av Kunskapsklustret för nya värdeberäkningsmetoder för
samhällsbyggnad

Uppdaterat program – uppstart Kunskapskluster om nya värdeberäkningsmetoder för samhällsbyggande
Förberedelse: Se de 7 animerade avsnitten om sju principer för en framtida ekonomi av Kate Raworth.
https://www.kateraworth.com/animations/

8.30
8.45

Uppkoppling och test av tekniken
Välkomna
Inledning och bakgrund; projektet SIGURD och syftet med Kunskapsklustret, Anna-Karin Stoltz Ehn,
RISE och Jenni Strömstad, Urban Futures, GMV
9–11.30 Orientering av metoder och praktiska angreppssätt
9.00
Social return on investment (SROI) i stadsplanering och mer om SIGURD, Katarina Haugen och Stefan
Molnar, RISE
9.20
Samhällsekonomisk investeringsbedömning, Fredrik Brunes, Bryggan Fastighetsekonomi
9.40
Bensträckare och fikapaus
10.00
Ekonomisk beräkning av stadskvaliteter, Helena Lundin Kleberg, Spacescape och Eleonor Andersson,
Evidensgruppen
10.20
Reflektion och gruppdiskussion, introduktion Pernilla Glaser, senior processledare, RISE
10.50
Shared Value, exemplen Frölunda torg, Göteborg och Vivalla, Örebro, Susanne Sweet, MISUM,
Handelshögskolan i Stockholm och Tommy Borglund, Örebro universitet
11.10
Effekter och värden av sociala investeringar, Tomas Bokström, RISE
11.30
Summering, avslutande ord och nästa Kunskapsklusterträff den 12 maj
Ca 11.45 Tack för idag

SIGURD
Stadsplaneringsinvesteringars
effekter och värden för en
hållbar samhällsutveckling

Sustainable impact
governance for urban
development

Projektkoordinator

Finansiär

Stadsplanering

hållbar samhällsutveckling

Hur kan vi mäta och värdera
stadsplaneringsinvesteringars effekter och värden?

Frågor i fokus
• Hur kan vi inkludera sociala och
miljömässiga värden i
stadsplaneringsinvesteringar, som
kan komplettera traditionella mallar
och investeringsplaner?
• Hur kan vi medvetandegöra vikten av
styr- och samverkansprocesserna i
stadsplaneringsprocesserna?
• Hur kan vi lära tillsammans med andra
aktörer, och gemensamt bidra till en
systemomställning?

Syftet med Kunskapsklustret
• att samla forskare och praktiker för att
lära och sprida kunskap om arbetssätt
och metoder för att utvärdera, beräkna
och värdera samhällsbyggnadsinvesteringars utfall, effekter och värden
• diskutera, systematisera och öka
förståelsen för olika teorier, utgångspunkter, användningsområden och
tolkningar
• lyfta fram vikten av ett långsiktigt hållbart
helhetsperspektiv, där naturen,
människors livsvillkor och
förutsättningar för utveckling är i fokus
när vi bygger och utvecklar städer och
samhällen

Tillfällen och teman
Dag

Tema

21
april

Uppstart – orientering av några av de
vanligaste metoderna för
samhällsekonomisk värdering

12
maj

Miljö, klimat och hälsa och välbefinnande

3 juni

Tillgänglighet, mobilitet och sysselsättning

24
sep

Tillit, trygghet och social sammanhållning

25
feb
2021

Vad har vi lärt oss? Metodutveckling och
kunskapsutveckling, datakvalitet

Vad menar vi med värde
egentligen?

Värde för vem? Vilka synsätt och värderingar ligger bakom?
Vad är det vårt ekonomiska system ska leverera och för vem?
Är det nytta – vilka antaganden om värden ligger bakom nyttobegreppet och
bedömning av nytta?

Ekonomiskt värdesystem

Grundläggande ekologisk
resiliens (motståndskraft)

Socio-kulturella värdesystem
Ekologiska värdesystem

Inneboende värden intrinsic

Grundläggande värden
(behov)

Välbefinnande och
lycka (eudaimonisk
lycka – helheten)

Monetära värden pengar

Källa: Arias-Arévalo et al (2017)

Moraliska skyldigheter gentemot
ekosystem och biologisk mångfald

Bostad/boendemiljö, psykisk och
fysisk hälsa, identitet, kulturellt arv,
symboliska värden, social
sammanhållning, känsla för platsen

Altruism, estetiska värden,
meningsfullhet, rekreation,
kognitiv/personlig utveckling,
inspirationsvärden,

Olika plånböcker –
Gränsdragningar utifrån
- Organisatorisk indelning
- Sakfrågor
- tidsperspektiv

Stadsutvecklingsprojektet
eller stadens effekter på
den globala ekonomin

Investeringarnas effekter
(eller avsaknad av
investeringars) på
samhällsekonomin

Investeringarnas (eller
avsaknad av investeringars)
effekter på den
kommunala ekonomin

Projektekonomi för ett
stadsutvecklingsområde

“We are looking at our economy in a
completely different way: how we
produce, process and consume. For
consumers in Amsterdam, this means
we’ll have to be using products longer,
and sharing and repairing them more
and more.” The City of Amsterdam
The Amsterdam Circular 2020-2025
strategy document notes that the
road towards creating a circular
economy is “fraught with
uncertainty” and requires
experimentation, acceptance of
risk and breaking old habits.

"The benefits of these changes
will not always be noticeable
immediately – some may only
be so after a few decades – or
they will take place on the other
side of the world, where many of
our raw materials are currently
extracted."

Illustration av Jacquline Forselius _
Borås Innovationsplattform

Prel. program den 12 maj
8.15
8.30
8.40
9.00
9.30
9.50
10.10

Zoom rummet är öppet!
Välkomna
Gröna värden och dess läkande kraft, Patrik Grahn, SLU
TBC : Ekologisk deliberativ ekonomi, Lina Isacs, KTH
Värdering av ekosystemtjänster, Christina Wikberger, Värmdö
kommun
Bensträckare och fika
Hållbarhetsbedömning genom multikriterieanalys och om ekologisk
kompensation, Tore Söderqvist, Holmboe & Skarp AB
10.30 Grupparbete – diskussion och reflektion
11.15 Avslutande ord och nästa möte den 3 juni
11.30 Slut

Prel. program den 3 juni
8.20
8.30
8.45
9.05
9.30
9.50
10.10
10.30
11.15
11.30

Zoom rummet är öppet!
Välkomna
Prel. inledning - Cirkulär ekonomi, arbetsmarknaden och staden?
Kalkylmodell för kommunal ekonomi och stadsplanering – Patrik JeanSimon, Sweco Society (tbc)
Hållbart resande, hälsa och hälsoutvärderingar - Erik Stigell, Trivector (tbc)
Bensträckare och fika
Projektet Hållbar avkastning på investeringar - Trevor Graham (tbc)
Grupparbete – diskussion och reflektion
Avslutande ord och nästa möte den 24 september
Slut

