
Citylabs utbildningar



VAD ÄR CITYLAB?
Citylab är ett svenskt certifieringssystem för hållbar 
stadsutveckling skapat Sweden Green Building Council 
(SGBC) och dess medlemmar.

Utgångspunkten för Citylab är att skapa en gemensam 
process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling.

Citylab Guide är grunden i vårt certifieringssystem och 
innehåller våra indikatorer för certifiering. Guiden innehåller 
även handledning för alla som vill arbeta med hållbar 
stadsutveckling. Du hittar Citylab Guide på www.sgbc.se

I utvecklingen av Citylab har tusentals personer involverats 
via statliga verk, kommuner, byggaktörer, fastighetsägare, 
konsulter, arkitekter, forskare med flera. 

På kommande sidor hittar du information om de kurser som 
SGBC erbjuder inom Citylab.

Har du frågor eller vill veta mer besök www.sgbc.se eller 
kontakta citylab@sgbc.se

http://www.sgbc.se/
http://www.sgbc.se/
mailto:citylab@sgbc.se


Kursen fördjupar sig i:

• Rollen som Citylabsamordnare

• Citylab Guide och dess indikatorer

• Certifieringsprocessen för planeringsskedet enligt Citylab Guide

CERTIFIERAD CITYLABSAMORDNARE
Hur ska arbetet med hållbarhet i ett stadsutvecklingsprojekt drivas enligt Citylab? 

För att stadsutvecklingsprojekt på ett effektivt sätt ska arbeta med hållbarhetsfrågorna 

krävs struktur, samverkan och kontroll på processer och här kan Citylab vara ett stöd. 

Kursen vänder sig till dig som vill leda arbetet med hållbarhet/Citylab i ett 

stadsutvecklingsprojekt. Kursen fokuserar på vad Citylab kräver utifrån perspektivet 

Citylabsamordnare för ett stadsutvecklingsprojekt. Som deltagare får man lära sig varför 

Citylab finns, vilka krav ställs och vad rollen innebär.

Genom att anlita en certifierad Citylabsamordnare vet beställaren att det är en kunnig 

person som har hand om hållbarhetsarbetet, kopplat till Citylab på ett effektivt sätt.
Att ha en Certifierad Citylabsamordnare är 

kravet för att ett stadsutvecklingsprojekt 

ska kunna ansöka om certifiering

Utbildningen omfattar två (2) kursdagar



Företagsförlagda kurser
Fyra kurser för projekt med syftet att hjälpa projekt 

använda guiden och skapa ett hållbart 

stadsutvecklingsprojekt.



Du fördjupar dig i:

• Citylab som system

• Social, samhällsekonomisk och ekologisk hållbarhet ur ett helhetsperspektiv

• Citylab och Agenda 2030/FN:s globala mål – hur hänger de ihop?

• Citylab Guidens uppbyggnad

• Certifieringsprocessen  

Utbildningen omfattar en (1) kursdag

CITYLAB BASKURS
Är du nyfiken på Citylab som system för hållbar stadsutveckling? 

Under denna kurs går vi igenom hela systemet: Guide, Certifiering, Utbildningar 
och Nätverk. Deltagarna får en grundläggande kunskap om Citylab och hur det ska 
användas.

Kursen är perfekt för projekt som vill använda Citylab som metodik i sitt 
hållbarhetsarbete eller för företag som vill ge sina medarbetare kunskap om vad 
Citylab är och hur det ska användas.

Under kursen får du även grundläggande kunskaper i hållbarhetsfrågor kopplat till 
stadsutveckling och lära dig vad ett hållbarhetsprogram ska omfatta enligt Citylab. 



Du fördjupar dig i:

• De fem processtyrningsdelarna i Citylab Guide

• Att hantera och systematisera nyckelfrågor och utmaningar

• Lämpliga samverkansformer

Vill du skapa en mer konstruktiv stadsutvecklingsprocess där olika aktörer 

deltar i ett tidigt skede? Denna kurs visar dig hur aktörer kan utveckla och 

systematisera nyckelfrågor gemensamt.

Att arbeta med Citylabs processtyrningsdelar: Organisation, Samverkan, 

Delaktighet, Kommunikation och Innovation i ett tidigt skede är en av 

nyckelfaktorerna för att stadsutvecklingsprocessen ska bli framgångsrikt.

Kursen vänder sig till projekt som vill få stöd i sin processtyrning och arbeta 

enligt Citylab. Under kursen får projektet presentera sin organisationsstruktur 

och deltagarna får under ledning av kursledarna genom övningar komma med 

feedback till projektledningen.

Utbildningen omfattar en (1) kursdag

CITYLAB PROCESSTYRNING
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Du fördjupar dig i:

• De 17 fokusområden och de 20 indikatorerna för certifiering

• Vägledning i att formulera projektmål för hållbarhets

• Koppling FN:s Globala mål och fokusområdena

Utbildningen omfattar en (1) kursdag

CITYLAB FOKUSOMRÅDEN

Citylab har identifierat 17 fokusområden för hållbar stadsutveckling. Denna 

kurs fokuserar på att höja kunskapen inom de 17 fokusområdena och 

indikatorerna för certifieringen kopplade till fokusområdena samt relatera 

fokusområdena till det aktuella stadsutvecklingsprojektet. 

Kursen vänder sig till stadsutvecklingsprojekt som vill arbeta enligt Citylabs 

metodik. Under kursdagen får deltagarna presentera vad respektive 

fokusområde innebär för projektet, vad vet man idag? Presentationerna 

kommer ligga som grund för nulägesbeskrivningen i hållbarhetsprogrammet.

Genom övningar kring de 17 fokusområdena samlas förslag på projektmål in 

till projektgruppen som kan användas för det fortsatta arbetet i att ta fram 

hållbarhetsprogrammet.



HÅLLBARHETSPROGRAM

CITYLAB HÅLLBARHETSPROGRAM

Citylab Guide ger projekt vägledning i slutförandet av sitt hållbarhetsprogram. Under 

kursen får projektet tillfälle att presentera sitt utkast på hålbarhetsprogram för resten av 

gruppen, få feedback från deltagare samt lära sig vilka krav som ställs av Citylab. 

Kursen ska säkerställa att hållbarhetsfrågorna genomsyrar hålbarhetsprogrammet och 

kursledarna presenterar även hur andra projekt har löst sina utmaningar i sina 

hållbarhetsprogram.

Kursen vänder sig till projekt som vill ta fram ett hålbarhetsprogram enligt Citylabs 

metodik och tillsammans med Citylabs övriga kurser söker stöd och inspiration i 

färdigställandet av sitt hållbarhetsprogrammet. 

Du fördjupar dig i:

• Vilka krav ställer Citylab på ett hållbarhetsprogram

• Hur projekt kan arbeta med handlings- och uppföljningsplaner 

• Utmaningar kring hållbarhetsmål 

Utbildningen omfattar en (1) kursdag


