
Gröna Nyckeltal 

En informationsbroschyr om gröna 

nyckeltalen riktad till ansvariga tjänstemän 

och politiker i ekokommunerna. 

 

Beskriver nyckeltalens syfte, nytta och roll i 

ett helhetsperspektiv samt reviderade 

nyckeltal och revideringsprocessen.  

De Gröna Nyckeltalen är ett verktyg i 

ekokommunernas arbete för en hållbar 

utveckling.  

 

Föreningen Sveriges Ekokommuner är ett 

ledande nätverk för ett hållbart Sverige. 

Nyttan med gemensamma nyckeltal 

De Gröna Nyckeltalen: 

 Utgör ett statistiskt underlag för den egna 

kommunen 

 Utgör ett bra underlag när ekokommu-

nerna ska svara på årliga enkäter 

 Visar på trender i det lokala hållbarhetsar-

betet 

 Ger möjlighet att ta del av vad som ligger 

bakom andra ekokommuners positiva 

eller negativa trender 

 Är bra för marknadsföring av kommunen 

 Fungerar som en årlig påminnelse att 

jobba med helheten mot full hållbar ut-

veckling 

 

 

Revidering av Gröna Nyckeltalen 

Genom åren har förutsättningarna för flera av 

nyckeltalen förändrats, mestadels beroende på 

svårtillgänglig eller icke tillförlitlig statistik. Det 

har funnits ett uppdämt behov av att tydliggöra 

anvisningar, att förbättra inrapporteringsstruk-

turen och att förbättra redovisningen av nyckel-

talen. Efter nära 10 år i bruk var det också tid att 

utvärdera relevansen hos befintliga nyckeltal. 

Mot denna bakgrund inleddes processen med att 

revidera nyckeltalen i november 2011. 

Till detta var en prioriterad aktivitet efter före-

ningens Framtidskonferens i Jokkmokk 2011 att 

tydliggöra den faktiska nyttan och syftet med 

nyckeltalen för ekokommunerna, både i det dag-

liga arbetet och ur en strategisk dimension. De 

reviderade nyckeltalen ska visa kopplingen till 

hållbarhetsprinciperna och beskrivas i ett hel-

hetsperspektiv. Ett tillägg med strategiska frågor 

i enkätform diskuterades som komplement till 

de numeriska nyckeltalen. 

Revideringsprocessen har utgått från hållbar-

hetsprinciperna: Med kunskap om principerna - vad 

är intressant för ekokommunerna att mäta? Ianvis-

ningar till de reviderade nyckeltalen förs ett re-

sonemang kring nyckeltalens relation till respek-

tive hållbarhetsprincip.  

2012 års inrapportering sker under hösten då 

hela revideringsarbetet har slutförts. www.sekom.se  

kansliet@sekom.se 
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Helhetsperspektiv 

Alla ekokommuner har ställt sig bakom 

hållbarhetsprinciperna och arbetar för en 

hållbar utveckling. Ett mål för föreningen 

är att mål och strategier som sätts i kom-

munerna harmoniserar med hållbarhets-

principerna.  

Till följd av skilda förutsätt-

ningar i kommunerna för t.ex. 

infrastruktur, skola, industri 

m.m. ser respektive målbilder, 

strategier och åtgärder olika ut . 

Gapet från nuläge till en 

”hållbar målbild” är därmed 

unikt i varje kommun vilket 

också gör att respektive grönt 

nyckeltal har olika stor betydelse för varje 

enskild ekokommun.  

Ekokommunerna kan med fördel kom-

plettera med egna nyckeltal för områden 

som inte täcks av de gemensamma gröna 

nyckeltalen. 

 
Om Gröna Nyckeltalen 

Sveriges Ekokommuner beslutade på föreningens 

årsmöte den 26 april 2002 att anta 12 nyckeltal i syfte 

att följa utvecklingen inom ekokommunerna och få 

indikatorer på om kommunerna utvecklas mot ett 

hållbart samhälle. 

Nyckeltalen är utvalda av medlemmarna själva, de 

ska inte innebära ett för stort merarbete att ta fram 

data samtidigt som de ska vara intressanta för flerta-

let kommuner. De ska också vara möjliga att påverka 

genom ett aktivt kommunalt arbete.  

Det är viktigt att det finns  en kontinuitet i inrappor-

teringsmetodik hos den enskilda kommunen för att 

kunna utläsa trender. Nyckeltalen är inte heltäckande 

avseende att indikera en hållbar utveckling, men be-

rör viktiga områden för en kommun, främst gällande 

ekologisk hållbarhet.  

Föreningen arbetar även aktivt med social hållbarhet 

och följer ett pågående forskningsarbete kring detta. 

Förhoppningen är att såsmåningom komplettera de 

gröna nyckeltalen med ett mer specifikt nyckeltal för 

social hållbarhet.  

Syftet med Gröna Nyckeltal  
Med nyckeltalen vill ekokommunera på ett enkelt 

och konkret sätt indikera ifall utvecklingen, inom 

valda områden går mot hållbarhet och samtidigt på-

minna om det strategiska arbetet  som behövs i kom-

munerna för att nå full hållbarhet (där hållbarhets-

principerna* är uppfyllda). Frågan är, leder det arbete 

vi gör i kommunerna i rätt riktning?  

 

Reviderade Gröna Nyckeltal  

1. Koldioxidutsläpp, ton/inv. (tydligare anvisning-
ar) 

2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare 
(oförändrat) 

3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, % 
(nytt) 

4. Andel ekologiskt odlad åker. % (förändrat sta-
tistikkälla) 

5. Andel FSC-certifierat skogsbruk, % (förändrat) 

6. Andel skyddad natur, % (förändrat) 

7. Total mängd hushållsavfall kg/inv. (nytt/
förändrat) 

8. Tungmetaller i avloppsslam, mg/kg TS 
(oförändrat) 

9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommu-
nala lokaler, % (tydligare anvisningar) 

10  A. Transportenergi för tjänsteresor med bil, 
 kWh/årsarbetare (lite förändrat) 

 B. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil, 
 ton/årsarbetare (oförändrat)  

11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala 
organisationen, % (tydligare anvisningar) 

12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, % 

(oförändrat) 

I anvisningarna till de gröna nyckeltalen presenteras förslag 

på kompletterande nyckeltal som har diskuterats under revi-

deringsprocessen.   

 

*vetenskaplig definition på hållbar utveckling som alla  eko-

kommuner ställt sig bakom, läs mer på www.sekom.se. 

Principer för hållbarhet

NU

Gapet = specifikt för varje kommun

De gröna nyckeltalen visar på några utvalda aspekter .
Generella i flertalet kommuner.
M h a principer för hållbarhet kan kommunens unika 
väg till hållbarhet stakas ut.= nyckeltal

Vision


