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Sammanfattning 
Den här uppsatsen presenterar hur hållbara livsstilar och konceptet delad resursanvändning 

kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Idag ligger stort fokus på att bygga den hållbara 

staden genom nya tekniska lösningar. Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som kan 

göras för att bidra till den hållbara staden genom boendes engagemang till mer hållbara 

livsstilar. I arbetet beskrivs först varför hållbarhetstänket behövs, vad hållbara livsstilar är och 

grundprinciperna bakom konceptet delad resursanvändning. Huvuddelen av arbetet består av 

en fallstudie av ett pågående stadsutvecklingsprojekt som går ut på att göra stadsdelen 

Hökarängen mer hållbar. Detta projekt är ett exempel på vad som görs idag för att bidra till 

den hållbara staden genom att bland annat utföra hållbarhetsinvesteringar i fastigheterna och 

fokusera på vad de boende samt verksamma i området kan göra för att leva mer hållbart. Det 

som framkom av arbetet var att de som engagerar folk mest i Hökarängen är odling och 

återvinningsfrågan. Det går att göra kopplingar mellan konceptet delad resursanvändning och 

de arbete som görs i Hökarängen. För att utveckla arbetet i Hökarängen kan en viktig faktor 

vara att skapa en gemenskap för att de boende lättare ska kunna ta till sig både konceptet 

hållbara livsstilar och delad resursanvändning. Lärdom kan tas från detta projekt till andra 

stadsutvecklingsprojekt genom att försöka ha ett liknande arbetssätt, där de försöker utgå från 

de boendes synpunkter och de styrkor som finns i området. 

 

Nyckelord: Hållbara livsstilar, hållbar stadsutveckling, delad resursanvändning 

 

Abstract 

This paper presents how the concepts of sustainable lifestyles and collaborative consumption 

can contribute to a more sustainable urban development. In today’s society focus is on 

building sustainable urban areas through technical solutions. The purpose with this thesis is to 

find out what can be done to contribute to a more sustainable development through human’s 

commitment to live more sustainable. In this thesis a description of why we need to think 

more sustainable, what sustainable lifestyles are and the principles behind the concept of 

collaborative consumption will be presented. The main part of the thesis consist of a case 

study on an ongoing urban development project which aims to make a district called 

Hökarängen more sustainable. This project is an example of what is being done today to 

contribute to a more sustainable urban development by for instance doing sustainable 

investments in the buildings and focusing on what people in the area can do to live more 

sustainable. The thesis showed that people in the area gets most involved in cultivation and 

the recycle subject. It is possible to link the development that is being done in the area to the 

concept of collaborative consumption. To further develop the area it may be important to 

create a stronger community for people to easier embrace both the concept of sustainable 

lifestyles and collaborative consumption. Lessons can be learned from this project when 

developing other urban areas by trying to have a similar approach, which is to start from what 

the people’s views are and the strengths the area has. 

 

Key words: Sustainable lifestyles, sustainable urban development, collaborative consumption 

 

Title: Community the key to get more people wanting to live more sustainable 
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1. Inledning 

2008 var året då fler människor var bosatta i städer än på landsbygden runt om i hela världen. 

Samtidigt fortsätter befolkningsmängden bara att öka både i världen och i storstäderna. Det är 

i städerna som möjlighet till utveckling och den ekonomiska tillväxten finns, vilket utgör den 

största dragningskraften till just städer (SIDA, 2009). På samma gång varnar olika forskare 

och vetenskapsmän från länder världen över att våra resurser håller på att sina. 

Klimatförändringarna och den ohälsosamma livsstilen som många lever skapar problem för 

jorden när den försöker återhämta sig efter människans alla ingrepp den gjort och fortfarande 

gör (Redin, 2010). Denna samhällsutveckling gör att allt mer fokus ligger på att planera och 

bygga hållbara städer, utifrån både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Stort 

fokus ligger idag på att energieffektivisera med hjälp av smarta tekniska lösningar och 

utveckla ekonomiskt lönsamma förnyelsebara energikällor.  

 

Det mesta fokus i dagens stadsutveckling ligger på den tekniska delen av att skapa en hållbar 

stad. Ny teknik i all ära, men är det endast ny teknik som kommer göra så att vi kan leva i en 

hållbar stad i framtiden? Vikten av ny teknik för nya smarta lösningar för att skapa en hållbar 

stad skall inte negligeras. Däremot borde kanske fokus också riktas på oss själva, den gemene 

kvinnan och mannen. Vad kan vi göra för att bidra till att leva ett hälsosammare liv, ett mer 

klimatsmart liv för att minska det globala fotavtrycket på vår jord och för att skapa en mer 

hållbar och i slutändan en bättre värld för alla?  

1.1 Syfte 

Denna uppsats syfte är att ta reda på vad det finns för ambitioner att bidra till den hållbara 

staden genom främjandet av boendes engagemang till en mer hållbar livsstil i befintliga 

bostadsområden.  

1.1.1 Frågeställning  

 Vad görs idag för att engagera boende i Hökarängen till att leva mer hållbart? 

 Vilka metoder, projekt eller lösningar är det som får mest gensvar hos boende i 

Hökarängen? 

 Kan dessa metoder, projekt eller lösningar appliceras i andra bostadsområden? 

 Kan teorierna i konceptet delad resursanvändning kopplas till en befintlig stadsdel? 

 Vad mer kan göras i Hökarängen för att uppmuntra boende till att leva mer hållbart? 

1.2 Disposition 

Upplägget för denna uppsats är att den är indelad i 4 delar. Först finns en inledning med 

tillhörande tillvägagångsätt, hur arbetet med uppsatsen gått till och vad den innehåller. Den 

andra delen innehåller litteraturgenomgången. Först presenteras vad en hållbar livsstil innebär 

och hur hållbara livsstilar kan uppmuntras. I nästa avsnitt kommer fakta om hållbarhetsarbetet 

idag i våra städer. Hur ser till exempel våra hållbara stadsutvecklingsprojekt ut idag? Sista 

delen i litteraturgenomgången behandlar fenomenet delad resursanvändning. I detta avsnitt 

ges en beskrivning av grundidéerna bakom det fenomenet. Därefter kommer empirin som 

utgörs av en fallstudie. Ett pågående stadsutvecklingsprojekt som heter Hållbara Hökarängen 

studeras. Projektet handlar bland annat om att försöka uppmuntra boende till mer ”hållbara 

livsstilar” i en befintlig bostadsbebyggelse. Till sist avslutas uppsatsen med en analys utifrån 

teorierna och fallstudien som därefter följs av slutsatser samt en diskussion. 
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1.3 Metod 

Uppsatsens inledande del fokuserar på att först förklara och ge bakgrund till varför hållbara 

livsstilar behöver bli en del av vardagen för människor runt om i världen. Därefter kommer de 

teorier som kommer utgöra bakgrunden för analysen. Denna del av arbetet utgår ifrån 

litteraturstudier, där litteraturen huvudsakligen bestod av Botsman och Rogers bok What’s 

mine is your’s (2010) och rapporten Task Force on Sustainable Lifestyles (2010) som gjordes 

av United Nations Environment Programme. Syftet med de olika delarna i 

litteraturgenomgången är att läsaren ska få en grundläggande insikt i vad som kan göras för att 

leva mer hållbart, hur hållbarhetsarbete ser ut idag, vad hållbara livsstilar innebär samt även 

vad det finns för incitament för hållbara livsstilar. Bakgrunden och dess teorier är också till 

för att läsaren ska förstå både syftet med fallstudien samt för att kunna själva resonera kring 

analysen som görs (Backman, 2008). 

 

Redovisningen för empirin i denna uppsats utgick ifrån en fallstudie. Denna kvalitativa metod 

användes för att undersöka det valda projektet närmre utifrån den givna frågeställningen på 

grund av att den ansågs mest lämplig med avseende på syftet med uppsatsen. Lämpligheten 

grundar sig i att studien undersöker ett fall i realistisk miljö och att den sedan beskrivs samt 

analyseras (Backman, 2008). Fallet som beskrivs utgjordes av ett praktiskt projekt som pågår i 

en stadsdel i södra Stockholm. Det är ett projekt som handlar om att en befintlig stadsdel 

provar nya idéer och lösningar för att minska användningen av energi och andra resurser i de 

området. En begränsning med att använda fallstudier enligt Ejvegård (2003) är att det enbart 

beskriver specifikt de fall som studeras och kan därför göra det svårt att dra slutsatser om 

andra projekt eller hela samhället. Det projekt som utgörs av en hel stadsdel som studeras kan 

inte representera alla andra stadsdelar. Eftersom alla stadsdelar har olika förutsättningar för 

åtgärder som kan medföra till en mer hållbar livsstil hos boende i ett område. Däremot är 

förhoppningen att, även om inte allt går att appliceras i andra stadsdelar eller bostadsområden, 

en del åtgärder faktiskt att kunna göra det och det går att ta lärdom av arbetet. 

 

Insamling av relevant information till fallstudien utgjordes till största del av intervjuer med 

projektledarna för det valda projektet. Intervjufrågorna utformades på ett sätt som uppmuntrar 

till samtal och som är av mer berättande karaktär. Detta gjordes dels för att kunna få en bättre 

helhetsbild samt för att undvika att svaren blir endimensionella. Syftet med 

frågeformuleringen är också att svaren ska påverkas så lite som möjligt av hur frågan ställs 

(Ejvegård, 2003).  Med hjälp av den teoretiska bakgrunden analyseras projektet i fallstudien 

för att kunna ta redan på vad det finns för ambitioner för att bidra till att öka engagemanget 

hos boende i en stadsmiljö till att leva mer hållbart. Denna del av arbetet innefattar också en 

analys av projektet utifrån teorierna om delad resursanvändning. 

1.3.1 Avgränsningar 

Denna studie har valts att geografiskt avgränsas till stadsdelen Hökarängen, Stockholm. I 

Hökarängen pågår det ett projekt som handlar om hållbar stadsutveckling i en befintlig 

bostadsmiljö. Projektet är ett unikt fall i Sverige och fungerar som ett pilot projekt. Eftersom 

det är ett pågående projekt går det inte att utvärdera något resultat men däremot kan 

ambitionerna med projektet beskrivas och analyseras. När det gäller konceptet hållbara 

livsstilar har det avgränsats till hem-baserade vanor och konsumtionsmönster. Resvanor och 

turism har inte beaktats i teoridelen av uppsatsen. Insamling av material till undersökningen 

utgjordes av två intervjutillfällen med projektledarna för det valda projektet. Detta medför att 

de inte går att säga vad de boende har för synpunkter och åsikter direkt utan fakta utgår ifrån 

projektledarnas tolkningar.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Framtidens enda livsstil - Den hållbara livsstilen 

I rapporten Task Force on Sustainable Lifestyles (2010) av United Nations Environment 

Programme konstateras det att i takt med befolkningsökningen och den ökade konsumtionen 

utvinns mer och mer resurser. Samtidigt ökar utsläppen av växthusgaser, kemikalier, avfall 

och andra farliga ämnen i naturen. Ett medel för att motverka den inverkan människan gör på 

naturen kan vara att ändra människans vanor och livsstilar till att bli mer hållbara. Fokus 

ligger då på de ekologiska konsekvenserna av hur människan lever sina liv. De val människan 

gör och vad den konsumerar under en hel livstid. Om människan till exempel bytte ut sin bil 

mot att transportera sig kollektivt istället måste det också finnas ett effektivare och billigare 

kollektivtrafiksystem. Ett sådant val skulle kunna medföra minskad förbrukning av bensin, 

föroreningar i luften och andra resurser som krävs för att tillverka en bil (Scott, 2009).  

 

För att konceptet hållbara livsstilar ska kunna bli mer vanligt, göra entré i olika kulturer och 

samhällen samt bli en del av människans vardag måste det utvecklas på alla nivåer. Den 

hållbara livsstilen måste bli mer lättillgänglig, enklare att ta till sig och genomsyras av de 

sociala och tekniska system och institutioner som omringar människan (UNEP, 2010). 

Hållbara livsstilar innebär nytänkande kring sättet att leva på, hur människan konsumerar och 

organiserar sitt vardagsliv. Det handlar även om förändra hur människan skapar relationer 

med varandra, utbyter kunskaper, delar med sig, utbildar sig och bygger identiteter. Det 

handlar om att omvandla dagens samhälle för att leva i harmoni med miljön. Alla människor 

vare sig dem är hemma eller på jobbet gör val hela tiden som berör energianvändningen, 

transport, mat, avfall, kommunikation och solidaritet. Alla dessa faktorer kan bidra till mer 

hållbara livsstilar om de ”rätta” valen görs (UNEP, 2010). Hållbara livsstilar skapas av 

mönster från människans handlingar och konsumtionsbeteende och som används för att skilja 

de från mängden eller visa sin ståndpunkt. De val som bidrar till att bilda dessa mönster som 

skapar förutsättning för hållbara livsstilar utgår från människans basbehov, att kunna förbättra 

livskvalitet, minimerar användningen av naturresurser och utsläpp av avfall och föroreningar 

under en livstid samt att även kunna skapa förutsättning för att tillgodose behovet hos 

framtida generationer (Mont, 2007). 

 

En annan viktig aspekt som bör tas med i hur människan lever sina liv handlar om uppfattning 

om att konsumtion leder till lycka. Än idag anses BNP vara en mätstock för framgång, men 

flera forskare har de senaste åren påvisat att det inte finns något samband mellan lyckligare 

människor som har tillfredställande livsstilar med högt BNP. Denna uppfattning av 

konsumtion har bidragit starkt till de ohållbara livsstilar människor i utvecklade länder lever i 

idag. För att förstå komplexiteten bakom konsumtion och vad som egentligen gör människan 

lycklig är ett första steg för att utveckla mer hållbara livsstilar (UNEP, 2010) 

 

Definitionen av hållbara livsstilar är inte satt i sten, eftersom de ekonomiska och ekologiska 

utmaningarna som världen står inför ändras och måste anpassas efter för att kunna lösas på 

bästa sätt (UNEP, 2010). Förutom miljö- och utvecklingspolitiken har företagsledare och 

entreprenörer ett stort ansvar för att anpassa sig till hållbara strategier för att främja hållbara 

livsstilar. Samverkan mellan dessa är också viktigt för att kunna ständigt kunna uppdatera 

varandra hur dessa hållbara livsstilar uttrycks och förändras (Scott, 2009). 
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2.1.1 Manifest för att uppmuntra till mer hållbara livsstilar 

En anledning till att mer fokus borde ligga på hur människan lever sina liv är för att det anses 

spela en central roll i klimatpåverkan, förlusten av biologisk mångfald och ojämlikhet. Att inte 

livsstilar har behandlats tidigare handlar om att ämnet har bedömts vara för subjektivt. Det 

finns nu ett sorts manifest som tagits fram i syfte till att uppmuntra till mer hållbara livsstilar 

(UNEP, 2010). Nedan följer de 5 punkter som innefattas av detta manifest: 

 

1. Sprida entusiasm och inspiration för att visa hur hållbara livsstilar är bättre, positivare 

samt att det inte krävs några drastiska förändringar för att leva mer hållbart.  

2. Vikten av stödjande strukturer för att hjälpa människor leva hållbart som förbättring av 

infrastruktur och utbildning mm.  

3. Ge uppskattning för de framsteg som gjorts för att vidare inspirera andra människor att 

leva mer hållbart.  

4. Arbetet ska ske fokuserat för att skapa förändring. 

5. Skapa partnerskap mellan experter, företag och människor. 

2.2 Hållbar stadsutveckling – Var är vi idag? 

I Stockholm är stadsdelarna Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, som expanderar 

Stockholms innerstad, två exempel på det fokus som ligger på att utveckla hållbara städer. 

Båda områdena benämns som nya miljöstadsdelar och hållbarhet är en centralaspekt för att 

utveckla stadsdelarna (Stockholms stad, 2013). 

 

När Hammarby Sjöstad byggdes ställdes det hårda miljökrav på stadsdelen. I deras 

miljöprogram var målet att minska den totala miljöbelastningen med 50 %, jämfört ett 

liknande område som var byggt i början av 1990-talet. Nya lösningar som ett eget kretslopp 

för energi, avfall samt vatten och avlopp utvecklades i stadsdelen (Stockholms stad, 2010a). I 

en utvärdering av Hammarby Sjöstad när stadsdelen börjat byggas framkom det en rad brister 

som att målbilderna var ofta oprecisa, det var svårt att hitta data kring måluppfyllnader och en 

del mål var långt ifrån uppfyllda. Ett mål som de lyckats sämst med var 

energieffektiviseringen, eftersom målet var att fastigheterna skulle ha en energiförbrukning på 

max 60 kWh/m2. När fastigheterna var färdiga och användes mättes energiförbrukningen till 

mellan 95 kWh/m2 och 220 kWh/m2 i de olika fastigheterna (Brandt & Pandis, 2009).  

 

Den nya stadsdel Norra Djurgårdstaden ska innefatta såväl bostäder, hamnverksamhet, kontor, 

handel som service. I planeringen ligger erfarenheterna från miljöarbetet i Hammarby Sjöstad 

som bakgrund. Den största skillnaden i planeringen i miljöarbetet för Norra Djurgårdsstaden 

är att stort fokus ligger på att främja hållbar livsstilar i den nya stadsdelen.  För att främja 

hållbara livsstilar har de satt upp mål som att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Stadsdelen ska 

också ha stort fokus på hållbara konsumtionsmönster (Stockholms stad, 2010b). I samband 

med denna miljöprofilering som Norra Djurgårdsstaden har mot att främja hållbara livsstilar 

har det även medfört att en debatt kring den frågan blossat upp i olika medier (Wangel, 2013). 

Projektet anklagades för att stadsplaneringen skulle styra helt vad de boende kan göra i sitt 

bostadsområde, att det inte ska finnas något utrymme eller frihet för de boende att göra som 

de själva vill. De förväntas inte bara betala hyran utan de måste också bland annat leva ett 

grönt liv och motionera (Tottmar, 2010).  
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2.2.1 Hur hållbar är den ”hållbara stadsutvecklingen”? 

Enligt Wangel finns det flera faktorer både i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden 

som pekar på att dem inte kommer vara eller är lika hållbara som de utger sig för att vara. 

Dels är bostadsytorna i lägenheterna fortfarande väl tilltagna i båda stadsdelarna. De som bor i 

Hammarby Sjöstad är ofta små familjer som bor i relativt stora lägenheter, vilket i sin tur 

medför att energianvändning per person ökar. När det kommer till hyror och kvadratmeterpris 

går det att se att vem som helst inte kan eller kommer kunna ha råd att bo varken i Hammarby 

Sjöstad eller Norra Djurgårdsstaden.  

 

En stor lucka i hållbarhetstänket är de resurser som flödar in till städer som till exempel 

energi, vatten, mat och byggnadsmaterial samt ut genom städerna i forma av avfall, avlopp 

och föroreningar. I Hammarby Sjöstad var en central del av miljöprofilen deras 

kretsloppsmodell som innebär att infrastrukturer och flöden ska vara slutna samt att det också 

skulle vara lokala kretslopp. I fallet Hammarby Sjöstad har det bevisats att denna modell blev 

mer av en idealbild av hur det ska kunna gå till än vad verkligheten idag visar. 

 

Däremot kan dessa resurser produceras inom staden till vissa del, men den största produktion 

sker idag utanför stadens gränser. Behovet av ökad produktion av dessa resurser växer både i 

takt med befolkningsökningen och i takt med att befolkningens konsumtion ökar. I samband 

med urbaniseringen och globaliseringen produceras inte dessa produkter precis utanför staden 

utan i allt större grad utanför landets gränser. Detta medför både ökade utsläpp från långväga 

transporter och det blir svårare att förstå samt ställa krav på de miljömässiga och sociala 

konsekvenser som denna produktion ger upphov till. Hänsyn tas idag oftast bara till att räkna 

med den miljöpåverkan som begränsas till stadens gränser. Däremot borde hänsyn också tas 

till den miljöpåverkan som stadens aktiviteter ger upphov till runt om i hela världen. Detta sätt 

att ta med miljöpåverkan i beräkningarna kallas för ett konsumtionsbaserat bokföringssätt. 

Vilket visar en mer rättvis bild av vems konsumtion som orsakar miljöpåverkan, istället för att 

endast räkna med det som produceras inom stadens gränser och som kallas för 

produktionsbaserat bokföringssätt (Wangel, 2013). 

 

 
Figur 1. Diagram över hur växthusgasutsläppen varierar beroende på om ett produktionsbaserat eller 

konsumtionsbaserat beräkningssätt används. Källa: Wangel, 2013 
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2.3 Delad resursanvändning – Collaborative consumption  

I boken What’s Mine is Yours (2010) av Botsman och Rogers beskrivs de fyra 

grundprinciperna bakom konceptet delad resursanvändning. Dessa grundprinciper kommer 

utgöra tyngdpunkten för analysen av det valda projektet som studeras i empirin. I detta avsnitt 

presenteras också de kollaborativa livsstilarna, synen på hur förhållandet mellan att äga, hyra 

och dela på resurserna ser ut samt en del som handlar om att skapa en gemenskap.     

2.3.1 Principerna bakom delad resursanvändning 

Den första grundprincipen handlar om ”den kritiska massan” (Botsman & Rogers, 2010). Det 

är en sociologisk term som används för att beskriva drivkrafterna till att göra ett system 

självgående. Den kritiska massan är avgörande för delad resursanvändning. Det är på grund 

av flera olika skäl. Ett skäl är förutsättningarna till valmöjlighet. Ett exempel är shopping på 

det konventionella viset mot lånegarderober, second hand butiker och klädbytesarrangemang. 

För att dessa okonventionella sätta att konsumera kläder ska kunna konkurra med 

konventionell shopping måste det finns ett utbud som tillfredsställer konsumenten. När det 

finns ett utbud och att tillgängligheten tillfredsställer konsumenten kan den kritiska massan 

nås. När ett system har nått den populära kritiska massan brukar det benämnas som ”the 

tipping point”. Det vill säga att efter ”the tipping point” kan systemet bli självgående. Ett 

annat skäl till vikten av den kritiska massan är att de lojala och frekventa konsumenterna 

lockas när den nås. Dessa lojala och frekventa användare utgör en social aspekt för den 

kritiska massan, eftersom de kan påverka andra att se fördelarna med delad resursanvändning. 

Denna sociala aspekt skapar förutsättningar för att de psykologiska barriärerna som ofta finns 

i samband med nytt beteende kan brytas (Botsman & Rogers, 2010). Robert Cialdini gjorde 

en undersökning på denna sociala aspekt som utgick ifrån att ta reda på hur hotellgäster 

regerar på olika uppmaningar till att återanvända deras handdukar (Cialdini et al, 2008). I 

undersökningen framkom det att när uppmaningen hade sociala eller ekologiska anspelningar 

som ”Help save the resources for the future” eller ”Do it for the environment” medförde det 

att 30 % av hotellgästerna återanvände deras handdukar. Medan när uppmaningen anspelade 

på företagets vinster som ”Help the hotel save energy” medförde det att endast 16 % av 

gästerna återanvände deras handdukar. Denna aspekt utgör ett sorts socialt bevis som visar att 

människor tar hänsyn till andra människor genom olika handlingar och beslut (Cialdini et al, 

2008). 

 

Den andra grundprincipen handlar om outnyttjad kapacitet (Botsman & Rogers, 2010). Det 

innefattar allt från utrymmet för gästsovrummet som sällan används till alla de produkter som 

bara används några minuter om dagen om inte ens de som till exempel verktyg, cyklar och 

andra fordon. Många lösningar mot ineffektivt utnyttjande av kapacitet har basen i internet 

alla dess olika möjligheter. Till exempel finns det hemsidor som möjliggör att hitta personer 

som har liknande rutt till arbete för att lifta med. Detta grundades inte först av omtanken för 

miljön utan främst av rent själviska skäl som att slippa trängas i kollektivtrafiken med andra 

personer men ändå slippa stressen att sitta framför ratten. En av de fördelar som framkommit 

efterhand är den sociala aspekten som att nya och oförutsedda relationer skapas. När det 

kommer till outnyttjad kapacitet gäller det inte bara fysiska produkter som cyklar och andra 

fordon utan också mindre handgripliga tillgångar som tid, kompetens, utrymme och råvaror 

som elektricitet (Botsman & Rogers, 2010). Ett exempel på delad resursanvändning av 

utrymme är fenomenet som handlar om att dela trädgårdar eller odlingsbar mark. Det finns 

forum på internet där människor kan antingen söka efter någon som vill låta en odla på deras 

mark eller tvärtom människor som söker efter någon som vill odla på deras mark. Typer av 

outnyttjad mark kan variera från en kvadratmeter mark som inte används på en stor odling, 

oanvända kolonilotter, outnyttjade stadsmiljöer till någon annans bakgård. Dessa nätverk som 
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skapas över internet kan vara mellan två personer och där mark lånas eller hyrs ut antingen 

mot pengar eller mot en del av det som odlas på tomten. Det kan också bildas större grupper 

där någon person bistår med kunskap, en annan med mark och tredje kan bistå med verktyg. 

Detta utbyte som görs mellan två eller fler personer medför inte bara nyttan av frukt, 

grönsaker och blommor i sig utan det medför även att relationer och en gemenskap bildas 

inom gruppen och de som väljer att samarbeta med varandra (Diancono, 2009).  

 

Den tredje principen grundar sig i tron på de gemensamma tingen som kan vara allt från 

parker, vägar, offentliga byggnader till luft och vatten till kultur, språk samt allmänkunskap, 

det vill säga de tingen utgör de resurser som är till för alla (Botsman & Rogers, 2010). Ett 

exempel på problem som kan uppstå på en väg är bilköer. Att bilköer bildas beror på att alla 

väljer att ta samma väg, i tron om att det blir den snabbaste vägen. Däremot när vägen har nått 

sin kapacitet resulterar det i att den vägen blir den långsammaste vägen istället eftersom de 

blir trängre och medelhastigheten minskar. Då tar det längre tid att åka den ”snabbaste” 

vägen.  Denna rationella handling som människan gör medför en försämring av allas situation, 

inklusive en själv. Detta exempel belyser komplexiteten i hur balansen mellan enskilda 

intresset och det allmänna intresset ska stå mot varandra (Hardin, 1993). För att motverka 

detta individuella sätt att agera på förespråkar Lawrence Lessigs värdet av kultur, utbildning 

och vetenskap ska vara till för allmänheten. För att dessa väsentliga delar ska kunna vara till 

för allmänheten behövs det olika plattformar för att människor ska kunna dela med sig till 

varandra. En lärdom från hans arbete är att dem behöver ge för att få något tillbaka och att 

samarbeta blev en lika stor dragningskraft som att ”konsumera” deras tjänster. Även om det 

behövs någon initiativtagare för att starta upp olika nätverk för att dela olika ting, innebär ett 

större antal deltagare att dessa nätverk fungera ännu bättre. Alla personer som använder sig av 

delad resursanvändning skapar ett större värde för andra personer, även om det inte ibland inte 

ens är avsiktligen (Botsman & Rogers, 2010). 

 

Den sista grundprincipen berör vikten av tillit till främlingar (Botsman & Rogers, 2010). I de 

olika typerna av delad resursanvändning krävs en tillit till personer som är mer eller mindre 

okända sedan innan. Enligt Elinor Ostroms forskning om delad resursanvändning påvisar det 

att människor kan självförsörja sig genom att dela sina resurser med andra, om de har de rätta 

verktygen och om det finns ett sätt att övervaka varandras handlingar. Dessa nätverk finns 

redan idag. Ett exempel är eBay som är ett självgående system som låter användarna skapa 

referenser till varandra i form av att ett betyg sätt på användarna som genomfört transaktionen 

(Bollier, 2009). I de flesta nätverk som skapats för att möjliggöra delad resursanvändning 

använder de sig av ”peer-to-peer” granskning som utgörs av människor som till exempel 

tidigare har köpt en persons tjänster. Konsumenten lämnar en referens till framtida 

konsumenter. I de fall som inte utgörs av nätverk som ovanstående där peer-to-peer referenser 

möjliggörs sker istället en direkt peer-to-peer utbyte, endast mellan producent och konsument. 

Där utbyte av intressen, varandras nätverk av personer de känner, personliga preferenser och 

tidigare handlingar medför att det okända tas bort och ger en säker transaktion med en 

främling (Botsman & Rogers, 2010). 
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2.3.2 Kollaborativa livsstilar 

Botsman och Rogers redogör också för en sorts hållbar livsstil. Det är den kollaborativa 

livsstilen som kommer från de forntida idéerna om att byte av varor och tjänster för andra 

varor och tjänster kan ske utan ett utbyte av pengar. Dessa kollaborativa livsstilar utvecklas 

och blir vanligare i allt högre grad. Detta beror på att människor med liknande intresse 

kommunicerar med varandra för att dela med sig av deras kunskaper, tid, utrymme och andra 

mindre materiella ting. En förutsättning för att kollaborativa livsstilar ska fungera bra krävs 

det ett förtroende mellan människor. Detta på grund av att kommunikation och interaktion 

mellan människor är en förutsättning för att det ska fungera överhuvudtaget. Genom 

kollaborativa livsstilar skapas nya relationer och sociala band stärks mellan människor. 

Kärnan av denna livsstil grundar sig i att dela med sig av saker som människor inte behöver, 

vill ha eller har ett överskott av i utbyte mot vad som tillfredsställer deras specifika behov. 

Alla människor har under sin livstid samlat på sig olika kunskaper, kompentenser som andra 

kan ta lärdom av. Andra människor äger mark som någon annan kan utnyttja eller har tid att 

hjälpa någon annan som inte hinner göra det själv. Alla människor kan bidra med något som 

någon annan är i behov av. Vilket medför att ett sorts cirkulärt flöde av produkter och tjänster 

skapas på ett resurs-och energieffektivt sätt (Botsman & Rogers, 2010). 

2.3.3 Äga kontra hyra och dela 

Relationen mellan fysiska produkter, individuella ägodelar och identiteter genomgår just nu 

en enorm förändring enligt Botsman och Rogers. Människor i utvecklade länder har börjat 

förstå att det inte är själva cd-skivan den vill ha utan det är musiken som är på skivan den är 

ute efter. Det finns inget behov av de materiella tingen, utan de är upplevelserna från 

produkterna som tillgodoser behoven. Det är början av en ny tid, där den nya generationen är 

uppfödda med att alla deras behov kan tillgodoses med hjälp av en dator eller en smartphone. 

Det är inte längre nödvändigt att inneha vissa speciella saker för att kunna uppvisa sin status 

eller tillhörighet. Tillfredställelsen av äga saker för att utrycka sig har aldrig varit så låg som 

det är för denna generation som växte upp under 2000-talet (Botsman & Rogers, 2010). Dessa 

nätverk som har möjliggjort att det går till exempel att konsumera musik utan att behöva köpa 

en fysisk cd-skiva har varit en stor del i att utveckla miljövänliga lösningar. Fokus låg från 

början inte på att uppfinna en miljövänlig lösning, men denna utveckling har medfört att 

koldioxid fotavtrycket och energianvändningen har minskat med mellan 40 till 80 % (Weber 

et al, 2009). 

 

Att inte äga utan att hyra olika produkter eller tjänster har länge varit ett bevandrat fenomen. 

Idag går det att hyra massvis med olika produkter, allt från smycken till möbler och konst 

(Botsman & Rogers, 2010). Förut har trenderna i takt med industrialiseringen visat att fler 

väljer att äga istället för att hyra eller dela på saker med andra. De senaste åren har nya 

alternativa lösningar och system utvecklats med hjälp utav internet. Dessa nya system skapar 

en frihet för konsumenten även om den inte äger produkten. De idéer och teorier som har 

utformat dessa system härstammar från gamla idéer men som med hjälp av nya teknologiska 

verktyg utvecklats till ännu bättre lösningar (Botsman & Rogers, 2010). Dessa system kallas 

för produkt-service system (PSS) och konceptet består av två kategorier (Mont, 2000). Den 

första kategorin innefattar delad användning av produkter, där produkterna delas mellan 

konsumenterna och produkterna kommer till konsumenten. Det kan innefatta olika former 

som hyrning, leasing, privat eller kollektiv användning, delning eller pooling. I den andra 

kategorin innefattar de system där produkterna är stationära och konsumenterna kommer till 

produkten och betalas med en fast avgift. Denna modell medför att de som säljer produkterna 

måste stå för alla kostnaderna runt omkring som till exempel hyra för utrymme och underhåll 

samt driftkostnaderna. Det gör också att företaget måste uppgradera och effektivisera sina 
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produkter för att kunna konkurrera med andra. Vilket medför att livslängden ökar och behovet 

att ersätta med nya produkter minskar samt avfallet likaså. Detta system sätter större krav på 

producenterna. För att de ska kunna göra större vinst måste de effektivisera deras verksamhet 

och skapa produkter som har lång livslängd. På så sätt kan verksamheten skapa förtroende hos 

konsumenten som i sin tur medför att de bli mer lojala mot producenten (Mont, 2000). 

2.3.4 Att skapa en gemenskap  

Enligt Botsman och Rogers finns en motsats till detta konsumtionssamhälle som bidrar till 

”jaget” i allt ägandet och aktiviteter som är skapandet av de ”vi” baserade relationer som 

uppstår i samband med användning av konceptet för delad resursanvändning. På samma sätt 

som olika märken har manipulerat människan till att vilja ha mer och mer saker genom 

reklam, som trycker på de ”rätta” knapparna för att öka behovet till dessa saker hos 

människan, kan andra märken med hållbara värderingar visa alla de fördelar som kommer 

med delad resursanvändning. Att använda sig av delad resursanvändning som till exempel 

genom att ha gemensamma verktyg i ett bostadshus medför inte bara att kapaciteten utnyttjas 

bättre. Utan det skapar även sociala relationer när de som delar på verktygen måste interagera 

med varandra. Dessa lösningar och systems syfte är att underlätta för de boende och det utgör 

en nytta. Däremot kanske den största nyttan som dessa lösningar och aktiviteter utgör är det 

social kapital som växer allt eftersom fler och starkare relationer skapas mellan de boende 

med hjälp av dessa. 

 

En väg att gå är att börja småskaligt för att sedan utveckla och förbättra lösningarna till ett 

större område. Genom att tillämpa delad resursanvändning i ett flerbostadshus kan en starkare 

gemenskap byggas och ett större socialt kapital bildas som bidrar till att stärka relationerna 

mellan de boende. Ett exempel, i ett flerbostadshus som grundar sig i delad resursanvändning, 

kan vara tomma lokaler utnyttjas till att bli gemensamhetslokaler för olika sorters aktiviteter. 

Det kan även vara att de boende delar på verktyg eller andra materiella ting som kan utnyttjas 

mer och är möjliga att dela på. Det kan också vara olika tjänster som byts mellan människor, 

där någon kanske kan reparera cyklar, någon annan kan hjälpa någon annans barn med läxor 

eller passa deras hundar (Botsman & Rogers, 2010).  
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3. Hållbarhet i Hökarängen 

Det praktiska exemplet som studerats är det pågående projektet Hållbara Hökarängen. Det är 

ett projekt av bostadsföretaget Stockholmshem som har tagit ett helhetsgrepp om en befintlig 

bebyggelse i en stadsdel för att prova nya idéer och lösningar för att minska användningen av 

energi och andra resurser i området. Både tekniska lösningar och engagemang hos de boende i 

området uppmuntras för att de ska leva mer hållbart. Det är ett arbete som försöker förena 

människans livsstil med teknikens utveckling för att bidra till den hållbara staden 

(Stockholmshem, 2013).  

3.1 Bakgrund 

Utgångspunkten i arbetet utgick ifrån en boendedialog som gjordes 2010 i stadsdelen 

Hökarängen. Denna boendedialog gjorde Stockholmshem tillsammans med 

Hyresgästföreningen och Familjebostäder för att ta reda på vad boende hade för åsikter och 

synpunkter på deras stadsdel.1 Att denna och flera andra boendedialoger genomfördes i olika 

stadsdelar var till följd av söderortsvision om att göra boendedialoger för att kunna utveckla 

olika stadsdelar. Det framkom för det första både kvantitativt och kvalitativt material att 

arbeta vidare på i boendedialogen för Hökarängen. För det andra framkom det att över 50 % 

av boende tyckte att centrumet behövde upprustas. De ville få ett centrum med mer rörelse 

och som kändes mer levande.1 Eftersom att Stockholmshem fick fram såpass mycket material, 

vilket visade att det redan fanns ett stort engagemang i stadsdelen och att de hade fått in 

många åsikter om utveckling av centrum, som de faktiskt hade möjligheten att kunna utveckla 

såg de en stor potential i Hökarängen. Utifrån boendedialogen bestämde sig Stockholmshem 

för att starta upp projektet Hållbara Hökarängen 2011 för att arbeta med synpunkterna som 

framkom då.2   

 

En faktor till att projektet startades i Hökarängen var att det redan fanns ett stort engagemang 

hos boende i stadsdelen och att de redan hade olika projekt igång. Dessa projekt handlar inte 

nödvändigtvis om hållbarhetsfrågor men det visar att det finns drivna människor i stadsdelen. 

Några av de engagemang och projekt som Stockholmshems uppmärksammade var det 

konstnärs engagemang som fanns. Det fanns också ett Stadsdelsråd som är en ideell förening 

och fungerar som paraplyorganisation för andra föreningar som driver frågor i Hökarängen. 

Denna förening var med och drev uppstarten av konsthall C och även utställningslokalen 

Konstiga Fönstret som är en lokal där det finns möjlighet att ställa ut sina verk, amatörer som 

professionella. Det fanns också ett boendekollektiv i stadsdelen innan projektet startades.1 

  

Tanken från början när de startade var att fokus skulle ligga på tre olika inriktningar. Den 

första handlade om centrumutveckling, den andra om en konstsatsning i området och den sista 

om att ta ett helhetsgrepp för underhåll av fastigheter. Ur detta projekt utvecklades ett nytt 

delprojekt som är en fördjupad miljösatsning för att minska energi och resursanvändningen 

med hjälp av de boendes engagemang till att leva mer hållbart. Från att egentligen bara ha 

bestått av ett enda projekt med olika inriktningar har det under projektets gång utvecklats till 

två delprojekt som i sin tur har olika inriktningar inom hållbarhetsarbetet.2 

 

 

 

                                                 
1 Henriksson E. intervju 2013-04-11, projektledare för Hållbara Hökarängen 
2 Stenmark Å. intervju 2013-04-12, projektledare för Hållbara Hökarängen 
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3.2 Mål och visioner 

”För att göra den här stadsdelen som bra den kan bli och bygga vidare på allt 

bra som redan finns i Hökarängen och vända på den negativa centrumtrend som 

var innan projektet startade och göra Hökarängen så attraktivt som möjligt för de 

boende och framtida boende.” (Stenmark, 2013) 

  

Projektets syfte är att göra Hökarängen både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.1 

Konkreta mål som hela projektet innefattar har varit till exempel att hyra ut ett visst antal 

lokaler till nya verksamheter, främst till konstnärer på grund av Hökarängens konstprofilering. 

Ett annat mål har varit att minska energianvändningen med 50 % i fastigheterna.2 

 

”Tanken är också att Stockholmshem ska lära sig av det vi gör här idag för att 

sedan kunna använda oss av den kunskapen och utveckla andra stadsdelar.” 

(Henriksson, 2013) 

3.3 Centrumutveckling, konstnärsprofilering och underhåll av fastigheter 

Denna satsning utgår från boendes förslag, idéer, vad de tycker är bra och vad de tycker kan 

förbättras samt även det engagemang som redan fanns i stadsdelen sedan innan. Det 

Stockholmshem vill göra och har gjort är att försöka ta fasta på allt material som kom in under 

boendedialogen, de förutsättningar som Hökarängen hade sedan innan för att sedan utveckla 

dessa. Några av de förutsättningar som projektet utgick ifrån och som ansågs inneha goda 

kvaliteter var bland annat 50-tals arkitekturen, stadsdelens historia inom konst, den befintliga 

konsthallen och det engagemang som redan driver projekt, det stora fastighetsbestånd som 

Stockholmshem äger i stadsdelen inklusive hyreslägenheter och lokaler. Alla dessa 

förutsättningar ansåg viktiga byggstenar att utveckla och bygga vidare på. Det är på det sättet 

dem har arbetet under hela projektets gång och som medfört att olika inriktningar vuxit fram1. 

Det var även viktigt att skapa nya mötesplatser som människor kan vara på och som är öppna 

för allmänheten. Det vill säga inte bara verksamheter som verkar i Hökarängen utan också 

syns utåt, vilket i sin tur också medför en mer levande verksamhet och som tillsammans med 

flera verksamheter kan utgöra ett levande centrum.2  

 

Den konstnärliga satsningen grundade sig i Hökarängens historia. Redan under 50-talet 

planerades och byggdes ateljélägenheter i området för att göra konsten till en naturlig del av 

grannskapet. På detta vis har Hökarängen haft förutsättningar att locka till sig konstnärer, 

vilket stadsdelen har gjort och gör än idag. Stockholmshem jobbar för att skapa nya 

konstnärslokaler i området för att möjliggöra att fler konstnärer kan ha sin verksamhet 

någonstans. Nästan alla nya ateljélokaler som har skapats under projektets gång är idag 

uthyrda. Stockholmshem har inte jobbat med någon marknadsföring av lokalerna utan de 

flesta nya hyresgäster kommer att deras vänner och bekanta som bor i Hökarängen eller är 

verksamma där har tipsat om dessa ateljélokaler. Flera av de som hyr lokaler i Hökarängen är 

publika verksamheter vilket har medfört att nya mötesplatser har skapats och fler väljer att 

röra sig i centrum. Denna konstnärs satsning har inte bara medfört att fler lokaler hyrs ut utan 

den har även bidragit till att skapa ett mer levande centrum och stadsdel, som de boende ville. 

Därmed har konstsatsningen också bidragit till den del som handlar om centrumutveckling i 

stadsdelen.1  

 

                                                 
1 Henriksson E. 
2 Stenmark Å. 
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Delen som utgörs av centrumutveckling handlar om att få centrum mer levande. Förutom den 

konstnärssatsning som nämns ovan, har fokus riktats på att försöka få dit fler verksamheter till 

centrum. I arbete med att hitta rätt verksamheter för området har dem även utgått från vad de 

boende vill ha och vad som är mjöligt för Stockholmshem att göra. En dialog har i princip 

skett under hela projekts gång med de boende. Eftersom projektkontoret har varit i 

Hökarängens centrum har dem varit tillgängliga för de boende hela tiden som har haft 

möjlighet att komma förbi för att prata, lämna förslag samt presentera sina idéer direkt till 

projektledarna. Dem har arbetat med att försöka få dit verksamheter som bland annat 

skräddare, sömmerska, cykelverkstad och även stadsmissionen som både har Remake och 

second hand verksamhet till centrumet.1 Remake verksamheten fungerar som en skräddare 

som kan utföra lagning av kläder samt sy om gamla plagg till nya. Det har till exempel flyttat 

in en barnklädesbutik i centrumet. Det är en form utav minioutlet där restpartier säljs ut. Stor 

del av sortimentet är miljövänligt och dem säljer till exempel ett märke som gör helt 

svensktillverkade produkter av ekologiska och återanvända tyger som också sys på maskiner 

drivna av vindkraft (Stockholmshem, 2013). 

 

Det har också varit viktigt att hitta verksamheter som dels de boende vill ha, dels få dit 

verksamheter med bra livsmedel, dels verksamheter som drar till sig mer folk och dels 

verksamheter som fungerar som närservice. Närservice kan vara i form av restauranger och 

caféer och som i sig utgörs av publika mötesplatser. Dem har även varit noga med vilka 

hyresgäster som får hyra och de har även försökt hitta verksamheter som kan stötta varandra 

men också samtidigt att hitta en bra mix mellan olika verksamheter, som till exempel har de 

hyrt ut en lokal till en tatuerare nyligen. Förut har Stockholmshem bara valt dem första som 

frågat om att hyra deras lokaler och som kanske inte har passat just i Hökarängen, som i sin 

tur medfört att det inte blivit hållbart för att dem blivit tvungen att stänga. När de nu väljer 

vilka hyresgäster som ska få hyra har dem innan intervjuat personen i fråga och som i fallet 

om tatueraren var de viktigt att ta reda på att inga gifter eller farliga ämnen finns i 

produkterna. Det visade sig att han var mycket noga med sådant och det framkom även att han 

var väldigt miljöengagerad och bodde själv i ett passivhus i Hökarängen. De har även försökt 

påverka äldre hyresgäster att verka mer för ekologisk hållbarhet. Till exempel har dem fått en 

restaurang att ta bort jätteräkor från deras meny.1  

 

Centrumutvecklingen har även handlat om att anordna loppis i centrumet. De försöker också 

lyfta fram om någon annan i området har liknande arrangemang för att hjälpa de få 

uppmärksamhet. Att lyfta fram, sprida och uppmärksamma aktiviteter och arrangemang som 

görs i stadsdelen som till exempel klädbytardagar som de boende eller verksamma i 

Hökarängen ordnar, ses som en viktig del av arbetet.1 Den sista delen av projektet handlar om 

att göra hållbarhetsinvesteringar i Stockholmshems befintliga bostadsbestånd i Hökarängen. 

Massa olika tekniska åtgärder har utförts som till exempel tilläggsisolering, värmeåtervinning 

av ventilationsfrånluften och nya avfalls lösningar (Stockholmshem, 2013). Under projektets 

gång har boende i Hökarängen visat ett intresse för bilpool, cykeldag, odling, biodling och 

även frågor som berör återvinning. Däremot har det inte varit lika stort intresse för 

energifrågan, den frågan som egentligen slukar mest resurser. Samtidigt berör den inte boende 

lika mycket som den berör fastighetsägarna. De idéer och förslag som störst intresse har visats 

från de boende har handlat om både återvinningsfrågan och odling.  

 

 
 

 

                                                 
1 Henriksson E. 
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Återvinningsfrågan berör både loppis, second hand butik med Remake-inriktning och även 

avfallshantering. Hållbara Hökarängen har bland annat börjat anordna loppis i centrum sista 

helgen i månaden. Att Stadsmissionen valde att lokalisera en butik i Hökarängen berodde på 

den nya miljöprofileringen.1 Stadsmissionens arbete handlar inte bara om insamling av kläder 

för återvinning utan verksamheten innefattar också arbetsträning samt en Remake avdelning.2  

 

Det finns en Facebookgrupp som heter Skänk och Tigg! Hökis3 som skapades 2009 av boende 

i Hökarängen. Det är en grupp till för människor som har anknytning till Hökarängen och 

fungerar som ett bytesforum på internet. Deltagarna i gruppen kan antingen skänka saker de 

inte behöver eller vill ha eller också kan de fråga efter saker de är i behov av. Det har nu 

efterfrågats att utöka verksamhet till att också har möjlighet att få tillgång till ett fysiskt 

bytesrum som folk antingen kan lämna sina saker eller att efterfråga olika saker. Detta är 

något som Stockholmshem kan hjälpa till med att lösa. Dessa engagemang från de boende har 

varit en bidragande orsak till att delprojektet Ett resurseffektivt Hökarängen har vuxit fram 

under projektettiden.1 

3.3.1 Ett resurseffektivt Hökarängen 

Detta delprojekt handlar om att göra Hökarängen resurs-och energieffektivt med hjälpa av de 

boendes engagemang för att leva mer hållbart. Det är fastighetsägaren, Stockholmshem, som 

tillsammans med boende och verksamma i stadsdelen ska minska förbrukningen av resurser. 

De försöker hitta lösningar som handlar om fokus på boendes engagemang för att leva mer 

hållbart och inte nya tekniska lösningar. En grundtanke med projektet är att inte försöka 

trycka på massa förslag som de boende kan göra för att leva mer hållbart utan istället utgå från 

de idéer och förslag som de boende kommer med. Det Stockholmshem gör är att till exempel 

anordna olika workshops där boende får delta och berätta om vad vill göra och samtidigt ta 

reda på hur dem kan göra det. Sedan försöker Stockholmshem utveckla och möjliggöra deras 

idéer till riktiga projekt. Det handlar om bland annat bilpooler, cykeldag, odlingar och 

biodlingar.2 

 

Ett intresse som har varit stort bland boende i Hökarängen har handlat om odlingar. Sedan 

tidigare fanns det befintliga kolonilotter i Hökarängen som tillhör Stockholmshem. Odling 

och park utveckling har setts som ett viktigt medel att arbeta med och har genomsyrat hela 

projektet. Under Hökarängens Dag var boende med att planterade örter och ett äppleträd i 

centrum. Det är tänkt att det ska fungera som en attraktionskraft till centrum. När boende är 

på väg hem kan de gå genom centrum för att hämta lite örter. Andra sätt att uppmuntra boende 

till odlingar har gjorts genom inspirationskvällar, föreläsningar och workshops. En utav 

lokalerna som var ämnad för konstverksamhet har hyrts ut och där drivs kulturcentrum och 

café. På baksidan av lokalen finns odlingar för caféets verksamhet och de har som mål att bli 

självförsörjande till den grad som går. De har även ett samarbete med konsthall C som också 

har odlingar, för att byta råvaror med varandra. Det den ena vill ha kanske de andra kan ge 

och tvärtom. Eftersom Stockholmshem har ett koloniområde i stadsdelen som redan nu 

används av flera människor vill de att flera ska också börja använda det. Om det är någon som 

vill börja odla kan de bidra till de boende med jord och andra material för att komma igång. 

De försöker även uppmuntra de boende till att börja med alltifrån enskilda odlingar, 

balkongodling, enskilda lotter till gemensamma odlingar.1  

Biodling är också ett intresse som visats från hyresgästerna. Det finns nu en bikupa i 

Hökarängen som sköts om av två hyresgäster tillsammans med organisationen  

                                                 
1 Henriksson E. 
2 Stenmark Å. 
3 Skänk och Tigg! Hökis, Facebookgrupp, https://www.facebook.com/groups/390594384360221/?ref=ts&fref=ts  

https://www.facebook.com/groups/390594384360221/?ref=ts&fref=ts
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Bee Urban (Stockholmshem, 2013). Biodlingen bidrar inte endast med den positiva effekt 

som pollineringen utgör som skapar biologisk mångfald, utan Stockholmshem ser det också 

som ett utmärkt verktyg att ge kunskap till de som bor där. De kan berätta varför biodling 

behövs, att det finns brist på bin och att de fyller en viktig funktion. Bikupan har även medfört 

en del uppmärksamhet i tidningar. Därmed vill de också uppmuntra de boende att ha en 

bikupa på sina kolonilotter eller få upp intresset att köpa honung, vilket i sin tur kan leda till 

att efterfrågan ökar. På det viset har bikupan medfört en större effekt än bara det som den till 

början syftar till. De hyresgäster som visat intresse och engagerat sig i biodlingen ska dem 

försöka hitta kurser om biodling för att de ska kunna lära sig ännu mer och kanske i framtiden 

kunna sköta biodlingarna själva.1  

 

När det kommer till att utveckla transportbehovet i Hökarängen är det tänkt att ett elcykelkort 

ska införas. Lanseringen av detta kommer ske i anslutning med en cykeldag där möjlighet till 

service på sin egen cykel och möjlighet till cykelbyte kommer att finnas.2 Detta elcykelprojekt 

som drivs av SUST3 ska fungerar genom ett sorts leasing system. För cykeln betalas en 

månadssumma och då ingår cykeln, uppsättningar av däck, lås, hjälm och andra saker som gör 

det möjligt att cykla året runt. I samband med cykeldagen kommer även den relativt 

nyöppnade cykelverkstaden att medverka för att möjliggöra service på cyklarna.1 Ett annat 

projekt som har genomdrivits av Stockholmshem är nylanseringen av bilpoolen som fanns 

sedan tidigare. Stockholmshem har nu valt att uppmärksamma den verksamheten mer och 

ordnat ett bättre erbjudande för sina hyresgäster.2  

 

I detta projekt finns det även en inriktning mer specifikt mot energianvändningen i hemmet. 

Projektet går ut på att Stockholmshem ska testa olika lösningar i deras fastigheter. Eftersom 

det varit svårare att hitta engagemang för just energifrågan har det varit svårt att utgå ifrån de 

boendes idéer och engagemang. Därför har Stockholmshem valt ut ett antal hushåll som ska få 

tillfälle att få boka tid med en energirådgivare. Rådgivaren kommer ut till hushållet för att ge 

information och kunskap om hur just de kan leva mer energieffektivt hemmet. Det vill säga de 

går igenom deras hem för att ge råd och tips om hur de kan energieffektivisera just deras hem. 

De utvalda hushållen kommer även få lite nya tekniska lösningar installerade. Hushållen 

kommer också få möjlighet att byta ut sina vitvaror om de är äldre än 10 år, eftersom de drar 

stora mängder energi. Om lösningarna ger resultat kommer Stockholmshem fortsätta på 

samma spår i större skala.2 

 

Planer finns på ett nytt delprojekt som ska handla om hållbar konsumtion. Det är tänkt att 

försöka titta på boende i Hökarängens klimatavtryck, det vill säga hur de lever och vad de gör 

för påverkan. Grundidén är att försöka intressera människor som redan varit med och 

engagerat sig i aktiviteter tidigare för att fråga om de skulle vilja vara med. Stockholmshem 

kommer bjuda in till samtal och workshops och försöka tillsammans titta på olika sätt att 

informera och ge kunskap om hållbar konsumtion och hitta på nya lösningar som innefattar ett 

mer hållbart konsumtionsmönster. En vision med detta projekt är att kunna hitta en grupp 

människor som är intresserade av olika hållbarhetsfrågor och som kan agera som 

ambassadörer för och i stadsdelen. Vill de till exempel lära sig om hållbar konsumtion eller 

mer inom energifrågor ska Stockholmshem möjliggöra detta. Ambassadörerna kan vara ett 

föredöme, uppmuntra samt inspirera sina grannar till att också leva mer hållbart.2 

                                                 
1 Henriksson E. 
2 Stenmark Å. 
3 Sustainable Innovation är en slag innovationsarena inom energieffektivisering i samarbete med forskare, 

företag och myndigheter som testar och demonstrerar energieffektiv teknik 
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3.4 Samarbete med andra aktörer 

Det är Stockholmshem som driver detta projekt. Däremot sker ett nära samarbete med andra 

aktörer och föreningar. En bidragande faktor till att projektet startades var att samtidigt 

satsade stadsdelsförvaltningen på ett eget projekt som heter Levande Hökarängen. Det 

projektet arbetar mest med den sociala aspekten för ett hållbart Hökarängen som berör 

missbruksproblematiken. Syftet med det projektet är att vara närvarande för att hjälpa 

missbrukare och skapa en tryggare samt trivsammare utomhusmiljö för alla som vistas i 

Hökarängen. Målet med det projektet är också att få till ett centrum med ett varierat 

affärsutbud samt med lockande restauranger och caféer.1  

 

Även om projektet drivs av Stockholmshem är de beroende av alla olika sorters samarbeten 

för att kunna driva projektet framåt.2 För att tillgodogöra transportbehovet i stadsdelen har de 

en dialog med Trafikverket för att få dit mer cykelställ och även om att dra bättra cykelbanor 

in till innerstan. Detta samarbete är viktigt för deras satsning på elcykelkort och generellt att 

fler väljer att cykla inom stadsdelen eller till tunnelbana för att transportera sig.1 De projektet 

som vuxit fram under tiden som handlar om boendes engagemang till att leva mer hållbart har 

dem fått medsponsring från Energimyndigheten och samarbetspartner är SUST samt 

forskningspartner är SEI3. Både bilpoolen och bikupan är exempel på olika samarbeten. När 

det gäller bilpoolen är företaget initiativtagare och Stockholmshem samarbetspartner medan 

projektet med bikupan är Stockholmshem initiativtagare och företaget Bee Urban 

samarbetspartner (Stockholmshem, 2013). Det sker flera samarbeten med andra sorters 

föreningar och verksamma i Hökarängen. Det kan vara allt ifrån skolor, förskolor, 

fritidsgårdar till Stadsdelsrådet och konsthallen. Till exempel har de regelbundna möten med 

konsthallen och ibland är de med på styrelsemöten, årsmöten och bomöten.2  

 

Däremot sker inte alla samarbeten utan komplikationer och en del försök till samarbeten 

resulterar också i inget samarbete överhuvudtaget. En hyresgäst som inte tillhör 

Stockholmshem är Matbutiken, MatDax, som ligger precis intill tunnelbana vid centrumet. 

Denna butik lockar kunder från hela Söderort och är även mycket uppskattad av 

Hökarängsborna. Därför är affären en viktig del till att skapa ett mer levande centrum.1 Det 

största skälet till att den är så pass populär är för att det är en lågprisbutik som har bland de 

billigaste livsmedlen i Stockholm. Det finns i princip inget ekologiskt sortiment alls i butiken. 

En dialog förs mellan Stockholmshem och ägaren av butiken. Problematiken ligger i att hans 

varumärke handlar om att vara så billig som möjligt. Därför blir det svårt att förvänta sig att 

han skulle byta riktning för att ta in ekologiska livsmedel och därmed också kanske förlora en 

del av sin dragningskraft samt vinst. Eftersom verksamheten inte är Stockholmshems 

hyresgäst blir det ännu svårare att påverka ägaren. 

 

De har tagit kontakt med andra bostadsbolag och värdar i området för att fråga ifall de varit 

intresserade att samarbeta. Även om det inte bara är Stockholmshemshyresgäster utan alla i 

Hökarängen som är involverade och engagerar sig i olika projekt och aktiviteter i området, har 

det visat sig att intresset varit svalt hos en del andra bolag och värdar i området.2 När andra 

bostadsföretag och värdar inte är villiga att samarbete eller inte ens är intresserade om vad 

som händer i stadsdelen kan det bli en bromskloss för att driva projektet framåt.  

 

                                                 
1 Henriksson E. 
2 Stenmark Å. 
3 Stockholm Environment Institute är ett oberoende forskningsinstitut för miljö- och utvecklingsfrågor på lokal, 

nationell, regional och global nivå. 
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En anledning till att Stockholmshem valde att starta projektet Hållbara Hökarängen i just den 

stadsdelen berodde på att de hade ett stort fastighetsbestånd där. Även om olika samarbeten 

spelar en stor del i projektets framgång finns det också problem som uppstår om till exempel 

ett liknande projekt skulle startas i en annan stadsdel, där fastighetsbeståndet är så pass spritt 

att ett samarbete måste ske mellan olika fastighetsbolag för att ens kunna ta ett helhetsgrepp 

om stadsdelen. Detta kan medföra att det tar längre tid, det blir en mer komplicerad 

beslutsfattarprocess, svårare att få ihop gemensamma mål och visioner och det blir 

krångligare att få ihop en gemensam budget.1 Samtidigt får Stockholmshem den största 

uppmärksamheten av att det är just de som driver projektet själva även om de är beroende av 

alla möjliga olika samarbeten för att driva projektet framåt. Att vara initiativtagare till ett 

sådant stort projekt och inom hållbarhetssatsningar ger mycket positiv publicitet från 

allmänheten. Är det bara en initiativtagare som i detta fall, får den också all ära. 

3.4.1 Kommunikation 

Att kommunicera med de boende i området har genomsyrat hela projektet. Kommunikationen 

sker öga mot öga, via mail och telefon. Att projektledarna har sina kontor i Hökarängen har 

medfört att dem i princip alltid är tillgängliga för både planerade och spontan besök av de 

boende för att tipsa om idéer och förslag.2 Att de har valt att lokalisera sitt kontor i stadsdelen 

har troligtvis både medfört att projektledarna fått en bättre känsla för stadsdelen och det kan 

också ha möjliggjort att de boende blir mer intresserade av vad de faktiskt håller på med 

eftersom dem har möjligheten att bara titta förbi kontoret en kort stund på väg hem.   

 

I detta projekt använder de sig också av olika sociala medier som Twitter, Facebook och de 

har även en blogg som handlar om projektet. De berättar om vad de gör, varför och annat som 

händer i stadsdelen. Även om det finns en del seniorer i området som kommer till kontoret 

och är mycket engagerade i stadsdelen sedan innan, är det flest 30-40 åringar som kommer 

med idéer och förslag till nya lösningar samt aktiviteter i stadsdelen.1 Detta kan bero på att de 

försöker nå ut genom fler och mer moderna medier för att kunna informera och 

uppmärksamma om vad de gör i Hökarängen. Med hjälpa av dessa olika medier utbildar de på 

ett sätt de boende i saker som handlar om hållbarhetsfrågor. Först väcker de ett intresse hos de 

boende för att sedan kunna stimulera de med mer information och kunskap inom 

hållbarhetsfrågor och andra frågor som rör stadsdelen. En kombination av att utveckla och 

verkligen satsa på stadsdelen kan de även öka medvetenheten hos de boende kring 

hållbarhetsfrågor. Bara genom att vara synlig och visa vad de håller på med i stadsdelen kan 

bidra till att de boende blir mer medvetna och nyfikna på vad som görs i stadsdelen och 

därmed ökar intresset för vad de själva kan göra för att hjälpa till.  

 

 

  

                                                 
1 Henriksson E. 
2 Stenmark Å. 
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4. Avslutning 

4.1 Analys 

Inledningsvis beskrivs konceptet hållbara livsstilar och det manifest (UNEP, 2010) som har 

upprättats för att uppmuntra människor till att leva mer hållbart. De fem punkterna som detta 

manifest innefattar analyseras utifrån de arbete som görs i Hökarängen. Den första punkten i 

manifestet handlar om att sprida entusiasm och inspiration. Genom de workshops och 

aktiviteter som anordnats i Hökarängen har de kunnat sprida inspiration till de boende och 

verksamma i området. Den andra punkten i manifestet tar upp vikten av stödjande struktur 

som infrastruktur och utbildning för att skapa förutsättningarna för hållbara livsstilar. 

Exempel på stödjande infrastruktur i Hökarängen är bland annat den bilpool och det 

elcykelkort som ska lanseras i stadsdelen. De försöker även utbilda de boende genom att till 

exempel berätta mer djupgående om deras bikupa i bloggen och i andra medier som tidningar 

som är lättillgänglig information för både de boende och även för andra som inte har någon 

anknytning till Hökarängen. Tredje punkten behandlar vikten av att uppmuntra de framsteg 

som görs. Denna punkt kan spegla sig i det arbete som görs genom att försöka 

uppmärksamma olika engagemang i stadsdelen. Ett exempel är att de har uppmärksammat när 

andra anordnar loppisar i området. Den fjärde punkten handlar om att arbeta fokuserat för 

skapa förändring.  På ett sätt arbetar de fokuserat, eftersom fokus ligger på att utveckla endast 

Hökarängen. Samtidigt låg största fokus i början på att få ett mer levande centrum och under 

projektets gång har fokus också riktats mot att främja hållbara livsstilar. Sista punkten handlar 

om att skapa partnerskap mellan experter, företag och människor. Grunden i projektet ligger i 

den boendedialog som gjordes och även under projektets gång sker en kontinuerlig dialog 

med boende och verksamma i Hökarängen. Olika samarbeten präglar hela projektet med 

samarbetspartner som SUST, Energimyndigheten till samarbeten med Hyresgästföreningen 

och Stadsdelsrådet. 

 

I litteraturgenomgången presenteras också hur hållbarhetsarbete ser ut idag genom en kort 

beskrivning av två stadsutvecklingsprojekt i Stockholm och hur hållbar stadsutvecklingen är 

idag (Wangel, 2013) beroende på vilket sätt dess miljöpåverkan beräknas. För att städer ska 

kunna bli hållbara krävs det att hänsyn tas till den miljöpåverkan som alla de aktiviteter staden 

ger upphov till. Det finns tendenser som kan påvisa att nya verksamheter i Hökarängen 

övergår från att förut tänkt på ett produktionsbaserat vis till att tänka mer konsumtionsbaserat. 

Ett exempel är den barnklädesbutik som tar ett steg längre när det tänker på hur och var deras 

kläder produceras. En del av klädsortimentet produceras inom landets gränser för att minska 

transportutsläppen, är av ekologisk bomull och tillverkas med symaskiner som drivs med 

vindkraft. En annan verksamhet är Lokalrätten som odlar örter och andra växter på bakgården 

som senare säljas i deras café. 

 

En parallell kan även dras mellan arbetet i Hökarängen och stadsutvecklingsprojektet Norra 

Djurgårdsstaden som är ett försök till att bygga den hållbara staden med fokus på hållbara 

livsstilar. Samtidigt som de vill skapa en levande stadsmiljö i båda projekten med bland annat 

mer handelsverksamheter bidrar också det till mer konsumtion av olika varor. Att bidra till 

ökad konsumtion är inte att bidra till mer hållbara livsstilar. Genom att försöka hitta och 

etablera verksamheter som grundar sig i principerna bakom delad resursanvändning som till 

exempel olika uthyrningsfirmor för att få ett mer levande centrum kan kanske också ett 

levande centrum bli hållbart. 
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4.1.1 Tillämpning av konceptet delad resursanvändning på projektet i Hökarängen 

Med hjälp av konceptet delad resursanvändning (Botsman & Rogers, 2010) kan flera 

kopplingar göras med de åtgärder och lösningar som har gjorts inom projektet Hållbara 

Hökarängen. De nya verksamheterna som bland annat Stadsmissionen Remake och 

cykelverkstaden är två exempel som berör grundprincipen outnyttjad kapacitet i delad 

resursanvändning. Andra exempel som kan kopplas ihop med denna grundprincip är det 

elcykelkort som ska lanseras för Hökarängsborna och den bilpool som finns tillgänglig i 

stadsdelen. Även det kollektiv som finns sedan innan i Hökarängen har stark koppling till hela 

konceptet delad resursanvändning. Genom att de till exempel har gemensamma odlingar som 

bidrar till att en del livsmedel kan närodlas och de har även gemensamma trädgårdsredskap. 

 

Den Facebookgrupp som har startas av Hökarängsborna är till för att möjliggöra byten mellan 

de boende och knyter an till flera av grundprinciperna inom delad resursanvändning. För det 

första handlar det om att utnyttja resurserna bättre eftersom byten sker med varor som en 

person inte har behov av men som en annan har. Detta sker också helt utan utbyte av pengar. 

Denna plattform har möjliggjort att de boende i Hökarängen kan dela med sig av sina saker. 

Detta initiativ kan vara en effekt av att Stockholmshem valde att satsa just på Hökarängen för 

att stadsdelen ska bli mer hållbar. Det kan också påvisa det faktum att det redan fanns boende 

i Hökarängen som är väldigt engagerade och drivna personer. Även om det främst är 

människor som har anknytning till området som har tillgång till denna grupp är det människor 

som inte känner varandra sedan innan som gör dessa byten med varandra, vilket gör att de 

som är med i gruppen måste lita mer eller mindre på okända personer. Förhoppningsvis efter 

att bytena sker, om de sker öga mot öga, blir de inte främlingar för varandra. Att gruppen är 

till för de boende i området gör också att chanserna ökar för att de personer som har gett, fått 

eller bytt saker med varandra förmodligen stöter på varandra igen när de befinner sig i 

stadsdelen. Vid den träffen är de helt plötsligt inte främlingar för varandra, eftersom de redan 

har träffats innan. Det kan även medföra att gemenskapen i området ökar, eftersom det blir 

färre som är främlingar för varandra. 

 

Tanken med att kunna hitta ambassadörer i Hökarängen som är engagerade i hållbarhetsfrågor 

och i stadsdelen ska få möjligheten att utbilda sig mer inom de områden dem är intresserade 

av. Syftet med dessa ambassadörer är att de ska kunna inspirera och uppmuntra sina grannar 

och andra människor runtomkring sig till att leva mer hållbart. Det kan vara enkla saker som 

att tänka på att spola mindre vatten eller också att vara initiativtagare till att kanske anordna 

en klädbytardag i sitt bostadshus. Dessa ambassadörer kan bli ett sorts verktyg för att kunna 

nå den kritiska massan som är en annan grundprincip i konceptet delad resursanvändning. De 

sociala medier de använder sig av är också ett sort verktyg för att kunna nå ut till den kritiska 

massan. 

 

De småskalig odlingar som Stockholmshem har ställt iordning i centrum och där de boende 

fick vara med och plantera kan kopplas till grundprincipen som handlar om nyttan av de 

gemensamma tingen. Det vill säga de resurser som är till för alla. Det är vad dessa odlingar är. 

De finns mitt i centrum och vem som helst får plocka med sig växter hem för eget bruk. Även 

om det är den största nyttan med dessa växter, det vill säga att använda dem, skapar de även 

en annan sorts nytta när dem planteras. Eftersom alla i Hökarängen var inbjudna för att vara 

med när planteringen skedde för att plantera själva, medförde det också att boende i 

Hökarängen fick träffa varandra och kanske även prata med andra i området som dem tidigare 

inte kände. Därmed skapas och stärks nya relationer i området mellan de boende. 
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Denna småskalighet och sociala aspekt som exemplet ovan berör kan vara nyckeln till att 

lättare kunna implementera lösningar som grundar sig i konceptet delad resursanvändning och 

även få de att fungera utan att någon missköter eller utnyttjar systemen som införs. Därifrån 

kan de boende leva mer hållbart. För att utveckla projektet och speciellt delprojektet Ett 

resurseffektivt Hökarängen kan det därför vara viktigt att skapa en gemenskap. Att anordna 

aktiviteter och hitta lösningar som skapar och bygger vidare på relationer boende emellan i 

området. Att skapa en tillit som gör det möjligt att tillämpa delad resursanvändning. För att 

skapa en gemenskap är det enklast att börja småskaligt i till exempel en trappuppgång eller ett 

bostadshus. Där det är en mindre grupp människor och det är lättare kommunicera med 

varandra. Sedan kan det utvecklas för att bli mer storskaligt som gör att en gemenskap och 

tillhörighet finns i en hel stadsdel eller också för en stad.      

 

Sammanfattningsvis går det att göra kopplingar till alla fyra principer som ligger till grund för 

konceptet delad resursanvändning till arbetet som görs i Hökarängen. Däremot kan arbetet 

förbättras och utvecklas än mer genom att tillämpa principerna i delad resursanvändning i 

högre grad. Däremot kan konceptet även möjliggöra att fler få tillgång till mer saker som i sin 

tur medför att de köper egna saker som de innan delat med andra. Därmed ökar konsumtionen 

istället. Det finns också krafter som motverkar tillämpningen av delad resursanvändning i 

Hökarängen. För det första har projekt inte utgått från de konceptet, heller har de inte funderat 

över att främja hållbara livsstilar från början. För det andra, kommer de boende vilja leva mer 

hållbart? Det återstår att se hur projektet utvecklas från det stadiet de är i idag. 

4.2 Slutsats 

Projektet Hållbara Hökarängen är ett exempel på vad det finns för ambitioner idag för att öka 

boendes engagemang till att leva mer hållbart. De aktiviteter som fått mest gensvar från de 

boende har berört odling och även återvinningsfrågor som till exempel loppis för att öka 

engagemanget i stadsdelen.  

 

Det finns kopplingar mellan teorierna för delad resursanvändning och den stadsutvecklingen 

som skett hittills i Hökarängen under projekttiden. Det går även att se kopplingar mellan 

teorierna i stadsdelen redan innan projektet startades.  

 

Det framkom även av studien att det kan vara viktigt att kunna ta med sig arbetssättet som 

involverar vikten av alla samarbeten med föreningar, verksamma och de boende i stadsdelen 

som en god utgångspunkt samt utgå från det området som ska utvecklas. Vad området har för 

styrkor och engagemang sedan innan för att kunna utveckla stadsdelen och de boendes behov 

utifrån deras specifika förutsättningar. 

 

Flera verksamheter som kommit till Hökarängen och aktiviteter som anordnats har bidragit till 

att centrumet har blivit mer levande och samtidigt haft fokus på hållbarhet. En slutsats som 

kan dras utifrån denna studie är att verksamheter som främjar hållbara livsstilar är 

verksamheter som kan skapa ett mer levande centrum, vilket i sin tur kan ge ett centrum som 

de boende vill ha från första början. 

 

För att utveckla projektet kan delad resursanvändning tillämpas i större utsträckning. Nyckeln 

till framgång och ett mer hållbart Hökarängen kan grunda sig i att hitta lösningar och 

aktiviteter som bidra till att först skapa en gemenskap. Syftet behöver inte alltid handla om 

ekonomisk eller ekologisk hållbarhet. Utan det kan handla om att endast stärka de sociala 

kontakterna och nätverken inom bostadenshusen och för att sedan utvecklas för att skapa en 

större gemenskap i stadsdelen.  
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4.3 Diskussion 

Stockholmshem har inte fokuserat på att arbeta lika mycket med att hitta lösningar och 

aktiviteter som kan appliceras i bostadshusen. Även om det är ett stadsdelsutvecklingsprojekt 

kan det vara viktigt att även förstå vikten i att försöka sammankoppla fastighetsutveckling i 

hyresgästföreningar med stadsutveckling. Då inte bara när det kommer till tekniska lösningar i 

fastigheterna för att kunna energieffektivisera. En mer omfattande sammankoppling på alla 

plan kan dels medföra att det går att dra nytta av varandras lösningar och engagemang. Enkla 

lösningar i bostadshusen kan vara att utnyttja gemensamhetslokalerna bättre för olika 

aktiviteter eller ha gemensamma trädgårdsverktyg. Att utgå från bostadshus kan dels en 

gemenskap enklare skapas, eftersom det är lättare att kunna skapa relationer inom bara ett 

bostadshus eller en hyresgästförening än en hel stadsdel på en gång. Att börja småskaligt kan 

skapa bättre förutsättningar för att senare kunna utveckla och bidra till att människor känner 

en större tillhörighet och gemenskap i en hel stadsdel eller tillochmed en stad. Genom att 

skapa en gemenskap är det också enklare att få människor mer engagerade i bostadshuset eller 

stadsdelen eftersom de boende då både känner sig säkrare, tryggare, mer öppna och även att 

de känner ett ansvar mot varandra eftersom de har en relation. 

 

Även om projektet utgår från vad de boende tycker, tänker och vad de själva vill göra för att 

leva mer hållbart kanske det finns ett behov av att de boende får stimuleras med hjälp utav 

presentationer av nya tankesätt kring hållbara livsstilar. Där förslag på saker de kan testa 

presenteras och orden måste eller ska tas ur meningen. För alla kan inte inneha kunskaper, ha 

viljan eller tiden att läsa en hel bok om till exempel delad resursanvändning, men det behöver 

inte nödvändigtvis betyda att dem inte är villiga att testa olika lösningar. Ett sätt skulle kunna 

vara att introducera konceptet delad resursanvändning till de boende. Att visa de boende att 

det finns ett fenomen som bara växer och växer världen över och att de är faktiskt på ett sätt 

redan en del av den gemenskapen. Redan där kan början till en sorts tillhörighet skapas och 

förmedlas ut till dem boende. Idag finns det en enorm bank med idéer och förslag som går att 

genomföra i sitt hem, bostadshus eller stadsdel som knyter an till teorierna bakom konceptet 

delad resursanvändning.  

 

När det kommer till att intresset har varit svagt från de boende för energifrågorna kan det dels 

bero på att det är ofta ganska komplicerade system och är därmed svåra att förstå, men också 

att de boende inte får något ut av om Stockholmshem väljer att tilläggsisolera deras tak. Eller 

om de boende väljer att leva mer energieffektivt genom att spola mindre vatten. Det är bara 

Stockholmshem som tjänar på det. Förmodligen måste incitament skapas för att dessa 

förändringar ska kunna ske. De måste ge för att få någonting tillbaka. Genom att få feedback, 

bekräftelse eller en känsla av det som görs bidrar till att någon annan får det bättre kan vara 

ett incitament för människor ska vilja leva mer hållbart, i tillägg till ekonomiska incitament. 

 

Ett sista exempel från arbetet i Hökarängen är när de fick en hyresgäst att ta bort jätteräkor 

från menyn. Det kan tyckas att det inte gör någon märkbar skillnad men en sådan liten sak kan 

visa att det måste börjas någonstans. Även om den stora massan kan göra den största 

förändringen kan en person göra skillnad. Det måste finnas en initiativtagare i form av till 

exempel en kommun, ett företag eller en eldsjäl som kan ta tag och starta liknande projekt 

eller engagemang och för att tillsammans driva dem framåt. Ett närmre samarbete mellan 

bland annat privata och kommunala bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar med 

bostadsföretagen som initiativtagare kommer förmodligen kunna driva detta och liknande 

projekt framåt ännu mer. 
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4.3.1 En kritisk utvärdering av arbetet i Hökarängen 

Utifrån min studie går det inte att utvärdera om Hökarängen blivit eller kommer bli mer 

hållbart efter Stockholmshem arbete i området som nämns inledningsvis. Det går heller inte 

att avgöra om centrumet blivit mer levande eller om de människor som lever och verkar i 

området upplever det som mer levande. Samtidigt som projektet har utvecklats sedan 

intervjuerna genomfördes har inte varje verksamhet eller alla de aktiviteter som anordnats i 

området analyserats. Arbetet påvisar att det finns kopplingar mellan manifestet för hållbara 

livsstilar, konceptet delad resursanvändning och att det finns verksamheter i Hökarängen som 

tänker mer konsumtionsbaserat. Med det sagt innebär det inte att alla lösningar eller 

aktiviteter främjar en mer hållbar livsstil eller att alla verksamheter tänker mer 

konsumtionsbaserat.  

 

Deras ambitioner att försöka få fler människor att leva mer hållbart är en viktig del i 

hållbarhetsarbetet men det är trots det bara en del i att bidra till den hållbara staden. Stödjande 

och miljövänliga strukturer samt ny hållbar teknik behövs minst lika mycket. Däremot om 

människan börjar leva mer hållbart kan det också medföra att förståelsen, medvetenheten och 

kunskapen om den värld vi skapat och lever i ökar. Därmed kanske människan ställer högre 

krav på byggnaden de bor i ur ett hållbarhetsperspektiv, att affären de handlar i har ekologiska 

varor och på vilka valmöjligheter de har för att transportera sig miljövänligt.  

 

En annan viktig del ur ett hållbarhetsperspektiv är att den värld vi har skapat och fortsätter att 

forma har redan befintliga trafiksystem samt byggnader, kulturer och regelverk som kan både 

hjälpa och stjälpa i hållbarhetsarbetet. Samtidigt finns det ingen rak väg att följa för att kunna 

nå ett utopi samhälle både ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Däremot att 

möjliggöra för att människan ska kunna leva mer hållbart, att få människan att vilja ändra sina 

vanor och livsstilar till att bli mer hållbara är en stor del i hållbarhetsarbetet. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Berätta om idéerna bakom hela projektet? 

 

2. Vad är en hållbar livsstil för er? 

 

3. Hur tänker ni kring lokal och annan konsumtion som inte sker i närheten där man bor? 

 

4. Berätta om just ditt projekt? 

 

5. Vilka åtgärder/lösningar har ni genomdrivit hittills? 

 

6. Är det några åtgärder/lösningar som har fått mycket gensvar från de boende hittills 

eller tvärt om, väldigt lite? 

 

7. Vad har ni för planer för framtida åtgärder/lösningar i Hökarängen? 

 

8. Har ni använt er av konceptet ”delad resursanvändning/collaborative consumption” för 

att boende i Hökarängen ska kunna leva mer hållbart? 

 

9. Hur arbetar ni med att få med de boende i arbetet? 

 

10. Vilka olika aktörer är involverade i projektet och vad har de för uppdrag? 

 

11. Varför driver Stockholmshem detta projekt? 

 

 

 

 

 

 

 

  


