POLICY BRIEF

Hållbar stadsutveckling - erfarenheter från Hållbara Hökarängen
Den miljöpåverkan som genereras av svenskarnas livsstilar hör
till de högsta i världen per person. Sveriges kommuner, städer
och stadsdelar har en nyckelroll att spela i omställningen till
mer hållbara livsstilar. En stor del av vår miljöpåverkan genereras som ett resultat av aktiviteter på lokal nivå, till exempel
genom vårt resande, vårt boende och våra fritidsaktiviteter.

Rekommendationer
1. Det lokala sammanhanget och de socio-demografiska faktorerna har stor betydelse för vilka metoder
och aktiviteter som fungerar bäst för att skapa
engagemang för de miljörelaterade hållbarhetsfrågorna. Med en aktionsforskningsansats ges goda
förutsättningar att fånga upp de hållbarhetsfrågor
som de boende känner störst engagemang för.
2. I en effektiv kommunikationsstrategi används med
fördel en kombination av olika kommunikationskanaler och metoder för att nå ut till och skapa engagemang hos de lokala målgrupperna.
3. Det är viktigt att bygga på idéer och engagemang
från lokala nyckelaktörer och personer med stort
intresse för hållbarhetsfrågorna. En rekommendation
är att försöka identifiera och involvera dessa tidigt
i projektet, till exempel genom att bjuda in dem till
fördjupade diskussioner.
4. Gemensamma mötesplatser och plattformar med
hållbarhet i fokus som samtidigt stärker den sociala
hållbarheten är viktiga för att i förlängningen påverka
attityder och beteenden i mer hållbar riktning.
5. I de fall där initiativet drivs som ett avgränsat projekt
rekommenderas att redan från början fundera över
hur det engagemang som skapas genom aktiviteterna ska leva vidare efter projektets slut, t.ex. genom
att så tidigt som möjligt låta lokala aktörer ta över
ansvaret för olika projektaktiviteter.
6. För att följa upp projektets resultat rekommenderas
såväl kvantitativa som kvalitativa mått och metoder.

En stor utmaning för dagens beslutsfattare och politiker är att
planera och stimulera samhällen som främjar hållbara livsstilar
och tillgodoser behoven hos såväl dagens befolkning som hos
framtida generationer.
Kommunernas och städernas arbete har under de senaste årens
klimatförhandlingar lyfts fram som en viktig del av lösningen
på de globala klimatproblemen, och som ett komplement till
ländernas officiella åtaganden på nationell nivå.
Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning var ett initiativ om hållbar stadsutveckling där Stockholm Environment
Institute medverkade. Här presenteras några av de viktigaste
lärdomarna från initiativet och om vad hållbar stadsutveckling
kan innebära i praktiken.
Hållbara Hökarängen – ett stadsutvecklingsprojekt i
Stockholmsområdet
Det övergripande syftet med projektet var att genom en
aktionsforskningsansats (se faktaruta) utveckla, testa och demonstrera metoder för hur fastighetsägare, invånare och andra
lokala aktörer såsom skolor, butiker och föreningar kan samarbeta för att minska energianvändningen och annan resursanvändning i ett bostadsområde. Projektets mål var att utveckla
beteenderelaterade metoder och modeller som kunde skapa
inspirerande och repeterbara exempel på hur resurseffektivisering kan bedrivas inom en stadsdel, genom att involvera och
aktivera de individer som bor och/eller verkar där. Parallellt
med projektet genomfördes också ett investeringsprogram för
att öka energieffektiviteten i fastigheterna i området.

Stort engagemang kring de breda hållbarhetsfrågorna
Det lokala sammanhanget inklusive de socio-demografiska
faktorerna har stor betydelse för vilka metoder och aktiviteter
som fungerar för att skapa engagemang för hållbarhetsfrågorna hos de som bor i stadsdelen/staden. Genom att erbjuda ett
spektrum av olika aktiviteter ökar möjligheten att nå ut brett
bland invånarna. Med stöd av aktionsforskning ges goda förutsättningar att fånga upp de hållbarhetsfrågor som de boende
känner störst engagemang för.
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Hökarängen framstår i många avseenden som en optimal stadsdel för ett initiativ om hållbar stadsutveckling. Inte minst med
tanke på det geografiska läget (15 min med tunnelbana från
centrala Stockholm), antalet hushåll och boende (ca 9000). I
Hökarängen finns tillräckligt många hushåll för att få en kritisk
massa till de aktiviteter som projektet bjöd in till samtidigt som
känslan av samhörighet mellan de boende är stark.

Gågatan i Hökarängen, en stadsdel i södra Stockholm.

Inom ramen för Hållbara Hökarängen utvecklades och testades
ett flertal olika metoder för samverkan med invånarna och de
lokala verksamheterna (skolor, företag m.fl.). I början av projektet låg fokus på att få de boende engagerade för boendeenergifrågor. Hökarängen domineras dock av hyresrätter där de boende har begränsat inflytande över sin egen energianvändning
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Deltagare på kursen i klimatsmart matlagning.

och det märktes tidigt att intresset för energifrågor var begränsat hos invånarna. Tydliga incitament för minskad energianvändning i lägenheterna saknades.
Med utgångspunkt i den aktionsforskningsansats som til�lämpades hade projektgruppen möjlighet att fånga upp och
prioritera de hållbarhetsfrågor som de boende kände störst engagemang för. Det innebar att fokus skiftade från energifrågor
till mer övergripande frågor om resurseffektivitet och frågor
om hur vi skapar det hållbara samhället, något som väckte betydligt mer engagemang bland de boende. De aktiviteter som
fick flest människor att aktivera sig visade sig beröra aspekter
som de själva hade inflytande över och också förknippade med
något lustfyllt, såsom t.ex. odling, gemensam matlagning och
naturvandringar. Andra frågor, som invånarna antingen har
litet inflytande över (som boendeenergi) eller som människor
inte är villiga att kompromissa om (som resan till Thailand
eller att ta bilen till jobbet) intresserade färre och fungerade
sämre för att väcka engagemang.
En viktig framgångsfaktor i Hökarängen visade sig vara att
erbjuda ett spektrum av olika aktiviteter, härigenom nådde projektet ut till ett stort antal invånare. Flera av deltagarna berättade att det var specifika aktiviteter som väckte deras intresse.
Först när en för individen intressant aktivitet presenterades
väcktes intresset och skapade möjlighet till vidare engagemang
kring andra hållbarhetsfrågor.
Kommunikationsstrategi
I en effektiv kommunikationsstrategi används med fördel en kombination av olika kommunikationskanaler och
metoder för att nå ut till och skapa engagemang hos de
lokala målgrupperna.
I Hållbara Hökarängen genomfördes bland annat en dörrknackningskampanj för att fånga upp de boendes idéer och
engagemang på bred front. Genom denna kampanj förstod
projektgruppen att invånarna kände stort engagemang för
frågor om bland annat odling, matlagningsaktiviteter, sopsortering och miljörum. För att öka andelen nöjda hyresgäster är det
viktigt att underlätta för hyresgästerna att göra rätt i frågor som
engagerar många, till exempel genom att göra sopsorteringen
enkel och tillgänglig.
En projektblogg och ett nyhetsbrev var andra metoder som
användes för att nå ut brett och etablera en regelbunden
kommunikation med intresserade invånare i Hökarängen. Ett
projektkontor mitt i centrum spelade en viktig roll för den
dagliga dialogen med invånarna. Projektet ordnade även en

Faktaruta: Aktionsforskning
Aktionsforskning innebär i korthet att deltagarna ges
utrymme att delta i utformningen av aktiviteterna genom
samarbete och reflektion. En viktig princip är också att
systematiskt observera och dokumentera genomförandet i
syfte att få till stånd en lärprocess och skapa gemensam
praxis för att åstadkomma en önskad (samhälls)förändring.
Förutom att uppnå projektets uppsatta mål om till exempel
förändrade beteenden i en mer hållbar riktning är processen med att bilda en plattform för samarbete mellan olika
aktörer (och därmed en ömsesidig förståelse för varandras
olika intressen och förutsättningar) lika viktig. Genom att
delta i planeringen av ett initiativ kan de medborgare och
andra aktörer som påverkas av projektet få inflytande och
kontroll över de beslut och resurser som påverkar dem.
Detta innebär vidare att aktörerna kan bidra till utvecklingen av ny praxis som till exempel leder till sociala och
beteendemässiga förändringar.

hållbarhetsfestival som väckte stor uppmärksamhet lokalt och
som fungerade väl för att skapa engagemang också hos de
lokala verksamheterna.
Seminarieserie och lokala hållbarhetsambassadörer
Det är viktigt att bygga på idéer och engagemang från lokala
nyckelaktörer och personer med stort intresse för hållbarhetsfrågorna. En rekommendation är att försöka identifiera och
involvera dessa tidigt i projektet, till exempel genom att bjuda
in dem till fördjupade diskussioner.
Relativt tidigt i projektet utformade SEI en seminarieserie
om de övergripande miljöfrågorna som intresserade invånare
bjöds in till. Genom seminarierna fick deltagarna information
om de övergripande miljöfrågorna och stimulerade flera av
dem till att vilja lära sig mer. Vid varje seminarietillfälle anslöt
nya deltagare och nya kontakter knöts, kunskapen höjdes
och den lokala sociala sammanhållningen stärktes. Många
av de aktiviteter som senare genomfördes inom ramen för
Hållbara Hökarängen byggde på idéer som invånarna förde
fram under seminarieserien. Seminarietillfällena fungerade som en plattform för vidare aktiviteter och diskussioner
om det hållbara samhället.
Efter seminarieserien erbjöds intresserade deltagare att engagera sig mer i miljöfrågorna genom att forma ett nätverk som
benämndes Hökarängens Lokala Hållbarhetsambassadörer.
Konceptet med Lokala Hållbarhetsambassadörer utvecklades
av SEI inom ramen för projektet. Syftet med detta koncept var
att forma ett lokalt nätverk av invånare som fanns kvar efter
projektets slut och kunde agera som lokala ambassadörer för
en mer hållbar livsstil; genom deltagarnas nätverkande och
genom att projektet regelbundet kommunicerade via olika
kanaler om deltagarna och de aktiviteter de genomförde.
Ytterligare ett syfte var att stärka den sociala hållbarheten
i Hökarängen genom att deltagarna möttes och hade trevligt samt uppmuntrades nätverka med andra invånare och
verksamheter i Hökarängen.
Hållbarhetsambassadörerna utgjordes av såväl nyinflyttade
som personer som bott länge i området. Tillsammans bidrog
de med idéer kring hur området kunde utvecklas till att bli mer
hållbart. De säkerställde att projektet byggde vidare på sådant
som redan fanns lokalt och kunde fånga upp och föra fram idéer och behov från andra invånare i området. Genom deras nätverk kom projektet också i kontakt med andra lokala förmågor.

liga semesteraktiviteter. Om vi vet att våra vänner tycker att
flygresor till Thailand är en dålig handling tänker vi troligen
efter flera gånger innan vi väljer att ta flyget på semestern.
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Det var tydligt att många aktiviteter ledde vidare till andra
aktiviteter tack vare deltagarnas inspiration, kunskapsförståelse och nätverkande. Seminarieserien var mycket viktig i detta avseende. Figur 1 nedan illustrerar några av de
initiativ och aktiviteter som seminarieserien inspirerade till.

Fem av tio lokala hållbarhetsambassadörer.

Hållbarhetsambassadörerna bjöds in till regelbundna miniseminarium om olika hållbarhetsfrågor och fick olika uppgifter
att arbeta med mellan träffarna. Hållbarhetsambassadörerna
genomförde även flera utåtriktade aktiviteter för att skapa
uppmärksamhet och engagemang för projektet och de hållbarhetsfrågor som projektet verkade för. De föreslog och hjälpte
till att prioritera bland de projektidéer som fördes fram från
såväl dem själva som från andra boende. De utgjorde också
en mycket viktig ”testpanel” för projektgruppens tankar och
funderingar. Flera av hållbarhetsambassadörerna intervjuades
och presenterades på projektbloggen som inspiration för andra
Hökarängsbor. En av hållbarhetsambassadörerna initierade
även en lokal omställningsrörelse – Hökarängens Omställning
& Permakultur-projekt! (HOPP!), tillsammans med en annan
Hökarängsbo. Vid projektets slut såg HOPP! ut att utvecklas
till en viktig aktör för det lokala hållbarhetsarbetet.

Projektgruppen arbetade kontinuerligt för att hitta aktörer
som kunde ta över relevanta aktiviteter när projektet var
slut. Flera aktiviteter såg också ut att ha goda förutsättningar
att drivas vidare men det var också tydligt att flera aktörer
gärna såg att det fanns en central aktör som vid behov kunde
stötta de lokala initiativen.
Gällande de praktiska utmaningarna för det fortsatta hållbarhetsarbetet lyfte invånarna fram bristen på gemensamma
lokaler som ett stort problem. Även kök för gemensamma
matlagningsaktiviteter efterlystes. Flera av deltagarna påpekade även svårigheten att driva den här typen av initiativ enbart
med ideella krafter, och betonade vikten av att ha någon på
plats med ett övergripande samordningsansvar.
Det lokala hållbarhetsarbetet underlättas betydligt om verksamheterna i området också bidrar till aktiviteterna. Samtidigt
visar erfarenheterna från Hökarängen att de små lokala aktörerna ofta har begränsade resurser att engagera sig i projektet
även om de gärna skulle vilja. Verksamheterna bör involveras
tidigt i projektet för att ge dem bästa möjliga förutsättningar
att bidra till projektet.

Betydelsen av lokala mötesplatser för det hållbara
samhället
Ett uthålligt samhälle handlar om att öka resurseffektiviteten
men också om att konsumera mindre av olika varor och resursintensiva tjänster, för att istället hitta andra värden i livet.
Genom att i omställningsarbetet fokusera mer på livskvalitet
och den sociala gemenskapen antas omställningen bli lättare
att nå. Gemensamma mötesplatser och plattformar
som stärker den sociala hållbarheten är viktiga för
att i förlängningen påverka attityder och beteenden i
mer hållbar riktning.
Mycket av det arbete som gjordes inom ramen för
Hållbara Hökarängen handlade om att stärka de
sociala strukturerna. Invånarna bjöds in till mötesplatser med miljö och resurseffektivitet i fokus, vilka
fungerade som plattformar för social gemenskap
och diskussion om vilken typ av aktiviteter som de
boende var intresserade av att engagera sig i eller
lära sig mer om.
Projektet visade tydligt att det miljömässigt hållbara
samhället nås lättare om vi samtidigt arbetar med det
sociala och kulturella kapitalet. Genom mötesplatserna ökar också möjligheterna att vi kan lära och inspireras av varandra till ett mer hållbart samhälle. Blir vi
sedda och gör saker tillsammans ökar sannolikt vår
vilja att göra rätt. Det var något som Hållbara Hökarängen visade exempel på när det uppstod diskussioner om t.ex. flygresornas miljöpåverkan och flera
lyfte fram förslag och idéer på andra, mer miljövän-

Det långsiktiga arbetet
I de fall där initiativet drivs som ett avgränsat projekt är det
viktigt att redan från början fundera över hur det engagemang
som skapats genom aktiviteterna ska leva vidare efter projektets slut. För att stärka förutsättningarna för att relevanta aktiviteter/företeelser lever vidare efter projektets slut bör lokala
aktörer stimuleras till att ta över ansvaret så tidigt som möjligt.
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Figur 1: Figuren illustrerar några av de projektaktiviteter (röda) som följde
efter den seminarieserie som projektet bjöd in till. Aktiviteter i blå boxar är
aktiviteter som drivits av invånare i Hökarängen med inspiration från men med
begränsat finansiellt stöd från projektet. Aktiviteter med frågetecken i gröna
boxar är exempel på vidare idéer som diskuterades vid projektets slut.

© Bengt Alm

Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning var
ett initiativ om hållbar stadsutveckling som drevs av det
kommunala bostadsbolaget Stockholmshem i samarbete
med Sustainable Innovation (SUST) med delfinansiering
från Energimyndigheten under perioden 2012-2015.
Stockholm Environment Institute (SEI) hade rollen som
projektets forskningspartner och bidrog till projektets
utformning. SEI hade bland annat ansvar för uppföljning
och mätning av projektets resultat; bidrog med kunskap
kring de viktigaste hållbarhetsfrågorna samt föreslog
projektaktiviteter och metoder för att skapa engagemang.
SEI hade även ansvar för genomförandet av flera av
initiativets delprojekt.

Lådcykelpool uppmuntrar till minskat bilresande.

Förändrade beteenden och minskad
energianvändning
Inom ramen för projektet utvecklade SEI också metoder för
att följa upp projektets resultat såväl kvantitativt som kvalitativt. Resultat från fokusgruppsdiskussioner och enkäter indikerar att projektet hade en positiv påverkan på de grupper
som projektet hade ett nära samarbete med. Flera verkar ha
ändrat sina beteenden i mer hållbar riktning och den sociala
gemenskapen stärktes tydligt bland projektets deltagare.
Den energispartävling som genomfördes visade också att
en visualisering av hushållens elförbrukning i kombination
med ett tävlingsmoment sporrade deltagarna till kraftiga
minskningar i sin elanvändning. Vad gäller det energieffektiviseringsprogram som Stockholmshem arbetade med
parallellt i området, bidrog detta till att värmeenergiförbrukningen minskade med drygt 30 procent per kvadratmeter
jämfört med 2007.
Projektet verkar också ha lyckats skapa kapacitet hos ett
antal lokala aktörer att driva vissa av de initiativ som startats inom ramen för projektet vidare efter projektets slut.
Dessutom antyder resultatet att projektet överlag inspirerat
till många goda samtal kring det hållbara samhället, samt
att ta tillvara på det engagemang och den kreativitet som
boende och verksamheter uppvisade. Även om det inte
alltid har inneburit att en grupp eller ett initiativ har formats
är förhoppningen att detta på sikt ändå medfört att Hökarängsborna inspirerats till att ställa om mot en mer resurseffektiv konsumtion. Det var också tydligt att projektet bidrog
markant till att stärka den sociala gemenskapen.
Projektet har också förmedlat ett positivt intryck till de studiebesöksgrupper som togs emot inom ramen för projektet.
Under intervjuer med ett 10-tal av dessa grupper refererade flertalet uttryckligen till projektet som ett mycket gott
exempel och referensprojekt.
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Av grundläggande betydelse för projektets långsiktiga
framgång kommer vara att de olika initiativen integreras så att de blir bestående inslag i området med stort
intresse och stöd från invånarna (t.ex. den verktygspool
och lådcykelpool projektet bidrog till). Då ökar förutsättningarna för att resultaten kan bli bestående och ha goda
förutsättningar att bli en förebild för ett långsiktig hållbart
samhälle på stadsdelsnivå.

Urban odling främjar närodlat, minskar kemikalieanvändning och skapar
gemenskap.
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