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SAMMANFATTNING

Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning – 
del 21 är ett initiativ kring hållbar stadsutveckling 

som drivits av det kommunala bostadsbolaget 
Stockholmshem i samarbete med Sustainable 
Innovation (SUST) med delfinansiering från 
Energimyndigheten. Stockholm Environment Institute 
har haft rollen som projektets forskningspartner 
vilket inneburit att man ansvarat för uppföljning och 
mätning av resultaten, men även bidragit till projektets 
utformning samt haft ansvar för flera delprojekt.

Det övergripande syftet med projektet har varit att 
utveckla, testa och demonstrera metoder för hur 
fastighetsägare, boende och andra kan samarbeta 
för att minska energianvändningen och annan 
resursanvändning i ett bostadsområde. Projektets 
mål har varit att utveckla beteenderelaterade metoder 
och modeller som kan 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 detta har Stockholmshem genomfört ett 
investeringsprogram för att öka energieffektiviteten i 
sina fastigheter i området.

Den här rapporten utgör projektets slutrapport. Syftet 
med rapporten är att sammanfatta erfarenheterna från 
projektet, redovisa resultaten från den uppföljning 
och mätning som gjorts av projektets resultat samt 
resultaten från uppföljning och mätning, samt att 
lämna rekommendationer till Stockholmshem och 
andra aktörer som planerar att starta liknande initiativ 
i framtiden. 

Stort engagemang kring de breda 
hållbarhetsfrågorna
Genom projektet har ny kunskap om attityder och 
beteenden utvecklats som visar på vad som stimulerar 
Hökarängsborna till ökad resurseffektivitet och vad 
som inte gör det. Ett flertal metoder för samverkan med 
framför allt boende har utvecklats och testats inom 
ramen för projektet.

I början av projektet låg fokus på aktiviteter kring att 
få de boende att spara energi. Det märktes dock tidigt 
att intresset för detta var begränsat hos de boende. De 
flesta bor i små hyresrätter med begränsat inflytande 
över sin egen energiförbrukning. Istället skiftades 
fokus till frågor om övergripande resurseffektivitet 

1  Från början benämndes denna del av projektet Ett 
Resurseffektivt Hökarängen

och frågor om hur vi skapar det hållbara samhället, 
något som väckte betydligt mer engagemang. De 
aktiviteter som fick flest människor att aktivera sig 
visade sig vara resurseffektivitet som de boende själva 
har inflytande över och också förknippar med något 
lustfyllt, såsom t.ex. odling, gemensam matlagning och 
naturvandringar. Resurseffektivitet som människor har 
litet inflytande över och där incitamenten är svagare 
intresserade färre, såsom t.ex. energisparåtgärder och 
transporter.

Genom att erbjuda ett spektrum av olika aktiviteter 
ökade möjligheten att nå ut till fler boende. Flera av 
deltagarna signalerade att det var specifika aktiviteter 
som väckt deras intresse, innan dess hade de inte tyckt att 
projektet hade något att erbjuda just dem. Det var först 
när en för individen intressant aktivitet presenterades 
som intresse väcktes och skapade möjlighet till vidare 
engagemang kring andra hållbarhetsfrågor. Detta 
belyser vikten av att erbjuda en mängd olika aktiviteter 
för att fånga upp så många människor som möjligt.

Förändrade beteenden och minskad 
energianvändning
Sammanfattningsvis lyckades projektet väl med att 
ta tillvara på det engagemang och den kreativitet som 
boende och verksamheter har uppvisat, bl.a. genom att 
regelbundet bjuda in till seminarier med olika teman, 
ha en aktiv blogg som många följde, genomföra en 
dörrknackningskampanj samt ha kontoret strategiskt 
placerat längs gågatan i Hökarängens centrum.

Vad gäller projektets kvalitativa resultat (från 
fokusgruppsdiskussioner, intervjuer, enkäter, 
observationer, samtal etc.) visar dessa att projektet har 
haft en positiv påverkan på åtminstone de grupper med 
vilka projektet hade ett nära samarbete. Flera verkar 
ha ändrat sina beteenden i en mer hållbar riktning 
och den sociala gemenskapen har tydligt stärkts. 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.

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. Härutöver antyder resultatet också att 
projektet överlag inspirerat till många goda samtal 
kring det hållbara samhället och till att ha stärkt den 
sociala gemenskapen. Även om det inte alltid har 
inneburit att en grupp eller ett initiativ har formats 
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är förhoppningen att detta på sikt ändå medfört att 
Hökarängsborna inspirerats till att ställa om mot en 
mer resurseffektiv konsumtion.

Projektet verkar också ha gjort positivt intryck på 
de studiebesöksgrupper som tagits emot där flertalet 
uttryckligen refererade till projektet som ett mycket 
gott exempel/referensprojekt. Resultaten av de 
intervjuer som gjordes av denna grupp visade på att 
flera inspirerats av projektets upplägg och innehåll 
och antyder därför att projektet verkar ha fungerat 
som ett ”inspirerande och repeterbart exempel på hur 
resurseffektivisering kan bedrivas inom en stadsdel 
genom att involvera och aktivera de individer som bor 
och/eller verkar där”, som utgjort projektets mål, och 
då för såväl andra bostadsbolag/kommuner/arkitekter 
som för Stockholmshems fortsatta arbete. Överlag har 
externa aktörer visat på ett stort intresse att lära om 
projektet och ta del av dess resultat.

Vad gäller de mer kvantitativa resultaten visar till 
exempel statistik från Stockholmshem att genomförda 
investeringar för ökad energieffektivitet inneburit 
en minskning av fastigheternas värmeförbrukning 
med i snitt 32 procent under projektperioden. Sett till 
Hökarängen totalt har värmeförbrukningen minskat 
med totalt 14 procent under projektperioden.

Betydelsen av lokala mötesplatser för det hållbara 
samhället
Genom projektet blev det tydligt att gemensamma 
mötesplatser och plattformar som stärker den sociala 
hållbarheten är viktiga för att i förlängningen påverka 
attityder och beteenden i en mer hållbar riktning.

Ett uthålligt samhälle handlar om att öka 
resurseffektiviteten men också om att konsumera 
mindre av olika varor och resursintensiva tjänster 
och istället hitta andra värden i livet. Genom att i 
omställningsarbetet fokusera mer på livskvalitet i den 
sociala gemenskapen blir denna omställning lättare att 
uppnå. 

Mycket av det arbete som gjorts inom ramen för 
Hållbara Hökarängen har handlat om att stärka de 
sociala strukturerna. Mötesplatser har skapats där olika 
aktiviteter utformats i nära dialog med de boende. 
Dessa mötesplatser har fungerat som plattformar där 
boende har träffats, diskuterat och verkat för ett mer 
hållbart samhälle med miljö och resurseffektivitet i 
fokus.

Projektet har tydligt visat 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 vår vilja att göra ”rätt”.

För en längre och mer detaljerad sammanfattning 
hänvisas till rapportens kapitel 8.
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1 INLEDNING

liv ekonomiskt och socialt, utan att använda jordens 
resurser på ett ohållbart sätt.9

Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning är 
ett initiativ kring hållbar stadsutveckling som arbetat 
mycket med just dessa frågor. Projektet har drivits 
av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem 
och Sustainable Innovation (SUST), i samarbete 
med Stockholm Environment Institute och Sustopia 
samt med delfinansiering från Energimyndigheten. 
Projektets övergripande syfte har varit att genom en 
aktionsforskningsansats utveckla, testa och demonstrera 
metoder för hur olika former av samarbeten genom 
vilka fastighetsägare, boende och andra tillsammans 
kan arbeta för att minska energianvändningen och 
annan resursanvändning i ett bostadsområde.

Projektet föregicks av projektet Hållbara Hökarängen10 
– del 1 (jan 2011 – dec 2013) som drevs med 
målsättningen att göra Hökarängen socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt mer hållbart11 och därigenom mer 
attraktivt för befintliga och potentiella hyresgäster. 
Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning – del 
2 har haft fokus på den ekologiska dimensionen av 
hållbarhetsbegreppet även om alla tre dimensionerna 
har fortsatt att vara en integrerad del av arbetet 
(framför allt den sociala). Del 2 benämndes från början 
Resurseffektiva Hökarängen men projektgruppen 
beslutade under 2014 att använda namnet 
Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning 
– del 2 för det fortsatta arbetet för att förenkla 
kommunikationen runt projektet. 

Den här rapporten utgör projektets slutrapport. 
Syftet med slutrapporten är att sammanfatta 
erfarenheterna om hur projektet har arbetat för 
att skapa inspirerande och repeterbara exempel 
på hur resurseffektivisering kan bedrivas inom en 
stadsdel genom att engagera de individer som bor 
och verkar där, samt lämna rekommendationer till 
Stockholmshem och andra aktörer som planerar att 
starta liknande initiativ i framtiden. 

9  Lindahl, E., Rydehell, H., Perez Vico, E. (2014) 

10  Elfors, S. (2015)

11  Sustainable Innovation (2012)

Den starka urbaniseringstrenden fortsätter att 
öka världen över. År 2014 levde över hälften 

av världens befolkning i stadsområden jämfört med 
en knapp tredjedel år 1950. År 2050 förväntas det 
att omkring två tredjedelar av världens befolkning 
kommer att leva i tätorter.2 Även Sverige har en 
stark urbaniseringstrend, framför allt i Stockholm.3 
Den snabba befolkningstillväxten i städerna innebär 
både möjligheter och utmaningar. En av de största 
utmaningarna är behovet av att minska stadens negativa 
klimat- och miljöpåverkan och samtidigt uppfylla 
kraven på nya bostäder och utveckling av infrastruktur.

Befolkningen i städerna har generellt sett god tillgång 
till kollektivtrafik och energieffektiva bostäder, samt 
till grundläggande tjänster och kulturella aktiviteter. 
Samtidigt uppvisar stadsbor ofta ett mer resurskrävande 
och omfattande konsumtionsmönster.4,5 En stor 
utmaning för dagens samhälle är därför att planera och 
stimulera mer hållbara samhällen som främjar hållbara 
livsstilar och tillgodoser behoven av såväl dagens 
befolkning som framtida generationer. 

Många av dagens policys och strategier som adresserar 
hållbara livsstilar baseras på tekniska innovationer för 
ökad resurseffektivitet, eller på förbättrade transport- 
och energisystem. Det finns samtidigt en ökande 
insikt om att sociala innovationer är avgörande för att 
etablera hållbara livsstilar. “Social innovation” är ett 
framväxande forskningsområde som betonar vikten av 
att tillgodose sociala behov för att därigenom verka för 
att dynamiska sociala processer kommer till stånd och 
därmed skapar en acceptans för förändring.6, 7

I denna kontext har hållbar stadsutveckling vuxit fram 
som ett viktigt fokusområde. Hållbar stadsutveckling 
kan definieras som en process i ständig förändring 
med hänsyn tagen till social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet, givet de lokala och regionala 
förutsättningarna, 8 där invånarna kan leva ett gott 

2  United Nations (2014)

3  Stockholm Stad (2015:2) 

4  Heinonen, J. & Junnila, S. (2011)

5  Axelsson, K. (2012)

6  Mont, O., Neuvonen A., Lähteenoja S. (2014)

7  Lindahl, E., Rydehell, H., Perez Vico, E. (2014) 

8  Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, 
Tillväxtverket och Trafikverket (2015)
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1.1 Rapportens struktur

I nästa kapitel beskrivs projektet Hållbara Hökarängen 
mer i detalj, följt av en beskrivning av de parter som 
ingått i projektgruppen. I kapitel tre beskrivs de 
metoder som tillämpats i projektet följt av en översiktlig 
presentation av stadsdelen Hökarängen i kapitel fyra. I 
kapitel fem ges en beskrivning av de olika delprojekten 
och aktiviteterna. Detta kapitel är ganska detaljerat 
och är tänkt att utgöra en viktig dokumentation över 
hur projektet drivits. Den som inte är intresserad 

av alla detaljer kring delprojekten kan gå direkt till 
kapitel sex som sammanfattar projektets resultat 
utifrån de indikatorer projektet fastställt, för att sedan 
i kapitel sju koppla delprojekten till de övergripande 
målsättningarna med projektet. Kapitel åtta, till 
sist, presenterar slutsatser och rekommendationer 
för Stockholmshems fortsatta arbete och för andra 
aktörer som planerar att genomföra liknande projekt 
i framtiden, dels på övergripande nivå men också för 
de olika kategorierna av delprojekt som Hållbara 
Hökarängen genomfört. 
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2 PROJEKTET HÅLLBARA HÖKARÄNGEN

Det övergripande syftet med Hållbara Hökarängen – 
del 2 har varit att:15

”Genom tvärvetenskaplig aktionsforskning och i 
anslutning till Stockholmhems omfattande tekniska 
åtgärder i byggnader, utveckla, testa och demonstrera 
metoder för hur olika former av samarbeten mellan 
fastighetsägare, boende och andra tillsammans kan 
arbeta för att minska energianvändningen och annan 
resursanvändning i ett bostadsområde.”

Projektets mål var att:16

”Utveckla beteenderelaterade metoder och modeller 
som kan 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.”

Som nämndes i inledningen har Hållbara Hökarängens 
fördjupade miljösatsning – del 2 haft fokus på den 
ekologiska dimensionen av hållbarhetsbegreppet även 
om begreppet per definition handlar om att alla tre 
dimensioner måste samverka för att få till stånd en 
långsiktigt hållbar utveckling (se Figur 2). 

Figur 2: De tre dimensionerna av 
hållbarhetsbegreppet17

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bev-
ara vattnens, jordens och ekosystemens produk-
tionsförmåga och att minska negativ påverkan på 
naturen och människors hälsa. Man talar om tre 
olika dimensioner som förstärker varandra: 
– Social hållbarhet – Att bygga ett långsiktigt sta-
bilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 
mänskliga behov uppfylls. 
– Ekonomisk hållbarhet – Att hushålla med män-
skliga och materiella resurser på lång sikt. 

– Ekologisk hållbarhet – Till exempel att ekono-
misk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat 
och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Sam-
hället bör i stället anpassas efter vad miljön och 
människors hälsa tål och där vi långsiktigt invest-
erar i dessa resurser.

15  Sustainable Innovation(2012)

16  Ibid

17  Wikipedia (2014:1)

Upptakten till projektet Hållbara Hökarängen var 
ett seminarium på Stockholmshem år 2009 där 

rapporten Platser i praktiken och social hållbarhet – 
Hökarängen och andra små centrumbildningar i fokus12 
presenterades för Ingela Lindh, Stockholmshems 
dåvarande VD. Rapporten var gjord på uppdrag av 
Hökarängens stadsdelsråd som hade fått medel för att 
undersöka hur centrum kunde utvecklas. Rapporten 
om hur Hökarängens idylliska 1950–talscentrum blivit 
så nedgånget i kombination med engagemanget hos 
medlemmarna i stadsdelsrådet väckte tankar hos Ingela 
Lindh om att göra en satsning i Hökarängen. 

Ett år senare, i maj 2010, ordnades därför en 
Boendedialog (se figur 1) där omkring 1000 
Hökarängsbor medverkade. De boende fick här föra 
fram sina åsikter om vad de upplevde vara viktigast i 
Hökarängen och vad som kunde förbättras. Mångfalden, 
grönområden och grannarna uppgavs som några av de 
bästa sakerna med att bo i Hökarängen. Men många 
hade också förslag på förbättringar, som till exempel 
ett mer levande centrum.13 

Figur 1: Boendedialoger i Stockholms 
kommun

Boendedialoger är ett koncept som initierades av 
Stockholms stad och stadens bostadsbolag under 
2010 för att stärka ytterstadsutvecklingen i Stock-
holms förortsområden. Boendedialogerna syftar 
till att möta upp boende och skapa förståelse för 
deras visioner och idéer för hur deras förort kan 
förbättras. Hökarängen var ett av de första om-
rådena där en Boendedialog arrangerades.14

När Hållbara Hökarängen – del 1 startades under 
2011 låg resultatet av boendedialogen som en viktig 
utgångspunkt för arbetet. En lång rad åtgärder 
genomfördes med koppling till det som boende fört 
fram under boendedialogen. Under de första cirka två 
åren låg fokus på centrumutveckling, konstsatsningar 
och renoveringsarbeten i fastighetsbeståndet. Från och 
med slutet av 2012 påbörjades arbetet med Hållbara 
Hökarängens fördjupade miljösatsning – del 2 som 
denna rapport beskriver.

12  Borén T. och Koch D. (2009)

13  Boendedialogen (2015:1) 

14  Ibid
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Nio delmål fastställdes för projektet Hållbara 
Hökarängen (se figur 3).18

Figur 3: Projektets nio delmål

1. Minst 10 delprojekt kan skapas som är base-
rade på medverkan från boende eller verksam-
heter inom området som en följd av de resultat 
som framkommit. 

2. Ta fram ett antal goda exempel baserade på 
de metoder och modeller som prövats och 
utvärderats i projektet för att sprida resultat till 
relevanta målgrupper, främst andra bostads-
bolag.

3. De beteendepåverkande metoder och model-
ler som testas i samarbete med hyresgästerna 
ska ytterligare reducera energianvändningen 
med ca 15 % jämfört med den nollmätning som 
genomförs vid projektets början.

4. Utveckla generellt ny kunskap angående at-
tityder och beteenden som i projektet leder till 
specifikt ökad resurseffektivitet hos Stockholms-
hems hyresgäster.

5. Ta emot minst 20 studiebesöksgrupper för att 
möta den externa efterfrågan som finns för den 
kunskap som tas fram i projektet.

6. Utveckling av metoder för aktivering av konsu-
menter för en genomtänkt energianvändning, 
samt test och utvärdering av dessa i fullskaleex-
periment.

7. Utvärdera de metoder och resultat som uppnåtts 
genom de fullskaleexperiment som används 
i projektet för att åstadkomma en samverkan 
mellan boende och verksamheter för att uppnå 
en resurseffektivisering i Hökarängen.

8. Utveckling av teknik och tjänster som stödjer 
konsumenterna i en mer genomtänkt energian-
vändning, samt test och utvärdering av dessa 
fullskaleexperiment.

9. Utveckling av designmetoder för att ta fram in-
novativa lösningar i vissa fall i form av prototyp-
er av produkter och tjänster, men även koncept 
och systemmodeller för energieffektivisering, 
som testas och utvärderas i fullskaleexperiment.

Som en del av Hållbara Hökarängen arbetade 
Stockholmshem även parallellt med att 
energieffektivisera fastigheterna i området. Bland 
annat gjordes omfattande investeringar med fokus 
på förbättrad isolering och ventilationssystem. Dessa 
insatser och resultaten av dessa beskrivs närmare i 
avsnitt 6.2.1.

18  Sustainable Innovation (2012)

2.1 Projektparterna

Hållbara Hökarängen – del 2 har drivits av 
Stockholmshem i samarbete med Sustainable 
Innovation.  Till sin hjälp för att utföra arbetet 
anlitades Stockholm Environment Institute och senare 
även Sustopia som båda kom att utgöra en del av 
projektgruppen.

Stockholmshem
Stockholmshem19 är ett av Sveriges och Stockholms 
största kommunala bostadsbolag. Stockholmshem 
äger ca 85% av allmännyttans 3340 lägenheter i 
Hökarängen (vilket utgör 74% av det totala antalet 
hushåll i Hökarängen). 

Åsa Stenmark på Stockholmshem har utgjort projektets 
operativa projektledare. Åsa har varit lokalt baserad 
på kontoret på gågatan i centrum och har suttit som 
spindeln i nätet med daglig kontakt med boende 
och verksamma. Åsa har ansvarat för projektets 
kommunikationsinsatser, bloggen och Facebook 
samt har tagit emot studiebesök och hållit en mängd 
föredrag. Åsa har också haft huvudansvar för flera 
delprojekt (bl.a de med koppling till odling, avfall, 
återbruk). Utöver Åsa tillhörde även Kjell Andersson 
(teknisk specialist utemiljö) projektgruppen under 
det sista året och bidrog till framför allt projektets 
olika odlingsaktiviteter, men även andra aktiviteter. 
Härutöver har även Stockholmshems hållbarhetschef 
Olof Sjöberg tillhört projektets styrgrupp och 
regelbundet medverkat på projektmöten.

Sustainable Innovation
Sustainable Innovation (Sust) är ett nationellt 
centrum för energieffektivisering som driver stora 
demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer 
och nyföretagande, bedriver informationsspridning 
och kunskapsutveckling. Sust:s syfte är att bidra till 
utvecklingen av svenskt näringsliv på området. Sust 
ägs av den ideella Föreningen för Energieffektivisering 
(Effekt).20 Sust:s verksamhet finansieras delvis genom 
avgifter från medlemmarna i Effekt men huvudsakligen 
genom projektbidrag från olika håll. Stockholmshem 
är en av Sust:s medlemsorganisationer.

Thomas Sundén på Sust har utgjort projektets 
administrativa projektledare och är den som har haft 
huvudansvaret för att följa upp projektets utveckling 
och löpande återrapportera till projektets styrgrupp. Sust 
har även haft huvudansvar för ett antal av delprojekten 
(framför allt de med koppling till energisparande, lokal 

19  http://www.stockholmshem.se/ 

20  http://www.sust.se/om-sust/
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energiproduktion och transporter). Utöver Thomas har 
Jan Kristoffersson på Sust ingått i projektets styrgrupp 
och regelbundet deltagit i projektmöten.

Stockholm Environment Institute
Stockholm Environment Institute (SEI)21 är ett 
internationellt miljöforskningsinstitut som arbetar 
med frågor om uthållig utveckling och miljö. 
SEI:s målsättning är att skapa förutsättningar 
för hållbar utveckling genom att koppla samman 
forskning och policy. 

SEI har ingått i projektgruppen sedan februari 2013 
och har haft två övergripande uppdrag inom ramen för 
Hållbara Hökarängen – del 2. Det första har varit att 
ansvara för projektets forskningsinsatser. Med en så 
kallad aktionsforskningsansats har SEI följt de olika 
aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet 
på nära håll. Vidare har SEI föreslagit metoder 
och angreppssätt för att involvera de boende och 
verksamma och SEI har även haft huvudansvar för flera 
av delprojekten (bl.a. de flesta seminarier/workshopar, 
hållbarhetsambassadörerna, matlagningsaktiviteterna, 
naturguidningarna, dörrknackningen).

Katarina Axelsson har haft det övergripande ansvaret 
från SEI. Initialt medverkade även Marcus Carson, 
och mot slutet av projektet bistod även Karin André 
framför allt projektets avslutande uppföljningsarbete. 
Även Peter Rudberg bistod projektgruppen under 
andra halvan av dörrknackningskampanjen. 

21  http://www.sei-international.org/ 

Sustopia
Sustopia22 är ett företag som arbetar med uppdrag 
inom hållbar stadsutveckling, resilienta städer och 
miljökommunikation. Företaget drivs av Susanna 
Elfors som anlitades för Hållbara Hökarängen – del 2 
som projektstöd för kommunikation och aktivering av 
boende. Susanna har ingått i projektgruppen sedan 
hösten 2013 och har också haft huvudansvar för flera 
delprojekt (bl.a. aktiviteter kring de lokala företagen, 
smärtpunktworkshops, hållbarhetsfestivalen). Susanna 
har också skrivit en bok om Hållbara Hökarängen del 1 
och 223 och har delvis varit baserad på projektkontoret. 

Projektets styrgrupp
Utöver projektgruppen har projektet även haft 
en styrgrupp som träffats med jämna mellanrum. 
Styrgruppens ansvar har bland annat varit att säkerställa 
att projektets resultat och kvalitet låg i linje med givna 
riktlinjer samt att resurserna användes på rätt sätt. 

Projektgruppen har bestått av två representanter från 
Stockholmshem respektive Sust, en representant 
från Energimyndigheten, samt projektledarna från 
Stockholmshem respektive Sust. Ytterligare deltagare 
har kunnat adjungeras vid behov.

Styrgruppens medlemmar:
Ingela Lindh/Mikael Källqvist, Stockholmshem
Olof Sjöberg, Stockholmshem
Jan Kristoffersson, Sust
Bo Dahlbom, Sust
Kenneth Asp, Energimyndigheten

22  http://www.sustopia.se/ 

23  Elfors, S. (2015)
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3 METODBESKRIVNING

bidra med lösningar och därmed skapa gemensamt 
ägarskap för ”frågorna” vilket ökar möjligheterna att 
uppnå långsiktig förändring över tid.28 

Det är viktigt att vara medveten om att en 
aktionsforskningsinsats innebär att forskaren är 
involverad i såväl processen som i analysen och alltså 
har svårt att förhålla sig objektivt till de aktiviteter som 
genomförs. Genom att forskaren arbetar tillsammans 
med deltagarna påverkar forskaren – utifrån sina 
egna värderingar, normer och antaganden – projektets 
resultat genom sitt valda fokus och sin presentation av 
data etc.29 

En övergripande målsättning med deltagande 
forskningsansatser är att skapa lika villkor mellan olika 
nivåer av auktoriteter, olika intressen och resurser. 
Härigenom blir det möjligt för medborgare och andra 
aktörer att etablera ett rättvist och genuint samarbete 
för att nå samförstånd, skapa engagemang och känna 
ägarskap för att därigenom också utveckla kapacitet 
hos individer att adressera de problem som påverkar 
dem. 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 härigenom kan bidra till utvecklingen 
av ny praxis som till exempel leder till sociala och 
beteendemässiga förändringar.30

För att följa upp projektets resultat samlas såväl 
kvantitativa som kvalitativa resultat in. Vad gäller 
de mer kvantitativa uppföljningsmåtten kan det till 
exempel handla om antalet personer som deltar i olika 
aktiviteter såsom möten och andra sammankomster samt 
riktade aktiviteter som samåkning eller hur många som 
använder elcyklar. De kvalitativa uppföljningsmåtten 
inkluderar till exempel gemensamma observationer 
och reflektioner (under t.ex. gruppdiskussioner och 
workshops), noteringar av tankegångarna kring hur 
olika aktiviteter planeras och hur problem hanteras.31

28  Van Asselt Marjolein, B.A. & Rijkens-Klomp, N. 
(2002)

29  Wittmayer, J. et al (2013)  

30  McNiff, J., Whitehead, J. (2011)

31  Winter, R. (1989)

I detta kapitel presenteras den övergripande metod 
som använts under projektets genomförande, hur 

projektgruppen har arbetat samt de indikatorer som 
använts för uppföljningen av projektets resultat.

3.1 Aktionsforskning 

Den övergripande ansats som väglett forskningsarbetet 
inom ramen för Hållbara Hökarängen är så kallad 
aktionsforskning (Action research) och den variant 
av aktionsforskningen som ofta benämns deltagande 
aktionsforskning.24

Deltagande aktionsforskning är ett sätt att bjuda in 
aktörer till att gemensamt skapa kunskap och praxis som 
syftar till att åstadkomma viktiga samhällsförändringar. 
En viktig princip är bland annat att deltagarna ges 
utrymme för att delta också i utformningen av 
aktiviteterna,25 genom samarbete och reflektion. Den 
skiljer sig från mer konventionella forskningsmetoder 
bland annat genom att belysa problemfältet utifrån 
deltagarnas olika perspektiv och erfarenheter och där 
en viktig målsättning är att ge stöd till den verksamhet 
som granskas och analyseras. Aktionsforskning är ofta 
även förankrat i en pågående lärandeprocess genom 
att den bidrar till ökat utbyte mellan olika perspektiv 
och intressen samt samverkan mellan aktörer. Dessa 
aktörer får möjlighet att ge och ta emot feedback på 
sina insatser och identifiera möjliga lösningar på 
problem eller hinder samtidigt som de uppstår.26 

Enligt aktionsforskningens principer ska ansatsen följa 
en spiral av planering, genomförande, observation 
och reflektion.27 Den här ansatsen inkluderar med 
andra ord ett aktivt deltagande från de parter som 
berörs av projektet (såsom till exempel hyresgäster, 
lokala verksamheter). Ansatsen innebär att fokus 
ligger på såväl processen som på projektets resultat. 
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. Processen i sig är också 
viktig för att låta de som berörs komma till tals och 

24  Se t.ex. Community Tool Box (2015)

25  McNiff, J., Whitehead, J. (2011)

26  Ibid

27  Lewin, K., (1946)
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Aktionsforskning inom ramen för Hållbara 
Hökarängen
Hållbar stadsutveckling är ett forskningsområde 
som det bedrivits ganska lite forskning om och 
även om det har genomförts ett flertal hållbara 
stadsdelsutvecklingsprojekt runt om i Sverige har 
många av dessa utgått från ganska annorlunda 
förutsättningar än vad som gäller i Hökarängen.

Ett flertal hållbara stadsutvecklingsprojekt har 
genomförts i så kallade miljonprogramsområden32 
med en helt annan problematik än i Hökarängen. 
Fokus har där ofta legat på den sociala dimensionen 
av hållbarhetsbegreppet eftersom det ofta handlat 
om områden med hög arbetslöshet och en hög andel 
invandrare. I många av miljonprogramsområdena har 
dessutom fastighetsunderhållet varit ordentligt eftersatt. 
Ett flertal hållbara stadsdelsutvecklingsprojekt har 
också gjorts i områden som varit under uppbyggnad.33 
Det finns också flera exempel på hållbara 
stadsdelsutvecklingsprojekt i områden som tidigare 
använts på annat sätt, t.ex. i gamla fabrikslokaler eller 
förtätning av befintliga stadsdelar.34

Projektet Hållbara Hökarängen är ett pilotprojekt 
för Stockholmshem. Aktionsforskning som metod 
lämpar sig därför väl som forskningsmetod i ett projekt 
som detta, när målsättningen är att undersöka vilka 
metoder som fungerar för att skapa förutsättningar 
för en omställning till ett mer (ekologiskt) hållbart 
samhälle på lång sikt, genom sociala förändringar och 
kunskapsutveckling.35 

3.2 Tillvägagångssätt Hållbara Hökarängen

Den operativa projektgruppen i Hållbara Hökarängen 
har bestått av i huvudsak fyra personer: Åsa Stenmark 
(Stocksholmshem), Thomas Sundén (Sustainable 
Innovation), Katarina Axelsson (Stockholm 
Environment Institute) samt Susanna Elfors (Sustopia) 
(se även 2.1), personer med olika bakgrund, roller och 
kompetenser som har kompletterat varandra bra. 

32  Exempelvis Hållbara Rosengård (Malmö), Gårdstens-
bostäder (Göteborg), Hållbara Järva (Sthlm), Telge-
Hovsjö (Södertälje)

33  Exempelvis Norra hamnen i Malmö, Hammarby 
Sjöstad (Stockholm), Norra Djurgårdsstaden (Stock-
holm)

34  Exempelvis Krokslätts fabriker (Mölndal), Kville-
bäcken (Göteborg)

35  Wittmayer, J. et al (2013) 

Medlemmarna i den operativa projektgruppen är 
de som har planerat och genomfört projektets olika 
aktiviteter och har haft direktkontakt med boende 
och verksamma. Den operativa projektgruppen 
har haft planerings- och uppföljningsmöten med 
ungefär 2–4 veckors mellanrum. Utöver den 
operativa projektgruppen har projektet även med 
jämna mellanrum haft möten för att diskutera 
mer övergripande och strategiska frågor. Då har 
den operativa projektgruppen utökats med två 
representanter från projektets styrgrupp, i Figur 4 
nedan benämnda Strategiska projektgruppen. Den 
strategiska projektgruppen har träffats ungefär var 
4–6 vecka och har också haft ansvar för att rapportera 
från och tillbaka till projektets styrgrupp (se 2.1). 
Styrgruppen har träffats omkring var tredje månad.

Figur 4: Organogram Hållbara Hökarängen

Med en aktionsforskningsansats bjöd projektgruppen 
in boende och verksamma till olika mötesplatser och 
aktiviteter med koppling till det miljömässigt hållbara 
samhället. Valet av mötesplatser och aktiviteter styrdes 
till stor del av de boende och i vissa fall även de lokala 
verksamheterna. 

Mötesplatserna fungerade som plattformar från vilka 
projektgruppen sedan arbetade kontinuerligt med 
att fånga upp boendes/verksamheternas önskemål 
och idéer om aktiviteternas utformning i så stor 
utsträckning som möjligt. Deltagarna i de olika 
aktiviteterna har bidragit till utformningen av projektets 
vidare aktiviteter genom bland annat utvärderingar, 
reflektioner och samtal. Genom dessa kanaler har 
projektgruppen också fått värdefull feedback om vad 
som uppskattats av de boende och vad som efterfrågats 
lokalt (se kapitel 5 och 6.2).

Styrgruppen

Strategiska 
Projektgruppen

Operativa 
Projektgruppen

Verksamheter

Hållbarhets-
ambassadörer

Hökarängsbor

Studiebesöks -
grupper
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Ett antal av delprojekten utformade dock 
projektledningen utan att först ha inhämtat förslag från 
de boende. Det har varit aktiviteter som projektgruppen 
ansett varit viktiga för ett hållbart samhälle såsom 
till exempel delprojekt om transporter/cykling och 
energirådgivning, samt en seminarieserie om hållbar 
konsumtion som också var tänkt att fungera som ett 
avstamp för övriga aktiviteter. I slutändan har cirka 
20 olika delprojekt genomförts varav några av dessa 
bestått av flera olika aktiviteter (totalt cirka 40) 
(se kapitel 5). 

En av aktionsforskningens grundprinciper är att etablera 
bra relationer med de som berörs av projektet för att 
därigenom säkerställa att projektet adresserar verkliga 
behov samt skapa legitimitet för arbetet.36 En grupp 
Hökarängsbor som projektgruppen arbetat nära med 
var nätverket av lokala hållbarbarhetsambassadörer (se 
5.2.2). Projektgruppen har haft regelbundna möten med 
denna grupp för att diskutera olika hållbarhetsfrågor 
och planera för fortsatta aktiviteter inom ramen för 
projektet (se Figur 4). Hållbarhetsambassadörerna har 
till exempel hjälpt projektgruppen att prioritera bland 
de förslag på aktiviteter som kommit in från andra 
boende via olika utvärderingar etc. Det har varit mycket 
värdefullt för projektgruppen att arbeta tillsammans 
med en grupp Hökarängsbor som man kunnat bolla 
idéer med. Hållbarhetsambassadörerna har också tagit 
egna initiativ till ”hållbara” aktiviteter att genomföra 
lokalt (se vidare 5.2.2).

36  Wittmayer, J. et al (2013) 

En stor del av våra vardagliga handlingar baseras 
på rutiner och vanor snarare än aktiva val. I 
omställningsarbetet pratas det allt oftare om vikten av 
”nudging” 37, det vill säga att arrangera valsituationer 
så det blir lättare för människor att fatta ”rätt” beslut i 
mer hållbar riktning, oavsett kontext och alltid utifrån 
individuella målbilder. Detta var något Hållbara 
Hökarängen arbetade med på bred front genom att lyfta 
fram frågor som är viktiga för det hållbara samhället 
och med förhoppningen att det skulle stimulera de 
boende att själva fatta ”rätt” beslut. 

Projektet genomförde aktiviteter inom en rad olika 
områden, alla med koppling till ekologisk hållbarhet. 
För att öka överskådligheten har delprojekten här 
delats in i åtta olika kategorier som illustreras i tabell 
1. Varje kategori kopplas även till projektets nio 
delmål (se kapitel 2). De delprojekt och aktiviteter som 
genomfördes inom ramen för de olika kategorierna 
var av olika karaktär (workshopar, naturvandringar, 
testgrupper etc.), och det var tydligt att vissa fungerade 
bättre än andra för att skapa engagemang hos 
Hökarängsborna (se kapitel 5). 

Kommunikation
I början kommunicerades initiativet huvudsakligen via 
olika elektroniska och sociala medier och lokala utskick 
men det blev snart tydligt att detta inte räckte till för 
att nå ut brett. Inför de första seminarierna sattes även 
anslag upp på affischplatser runt om i Hökarängen. 
Under 2014 började projektgruppen att ge ut ett 

37  John, P., Cotterill S. et al (2013)

Tabell 1: Kategorier av delprojekt

Se 

vidare
Kategorier

Exempel på delprojekt och aktiviteter inom 

vardera kategori
Koppling till delmål 1-91

5.1 Kommunikation - Metoder för 
att nå ut till boende och verk-
samheter 

Kommunikationsarbete, Större lokala event, 
Dörrknackning, Miljöshow, Studiebesök

Samtliga

5.2 Hållbar konsumtion Seminarieserie, Hållbarhetsambassadörer, Min 
Klimatpåverkan, Smärtpunktsworkshops

1, 2, 3, 4, 7, (8), (9)

5.3 Hållbara bostäder – boend-
eenergi

Energirådgivning, Lokal energiproduktion, Energi-
kamp, Tvättstugeaktivitet

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

5.4 Hållbar livsmedelskonsumtion Klimatsmart matlagning, Urban odling, Kompos-
tering

1, 2, 4, 7, (3), (8)

5.5 Hållbart resande Cykling, Bilpool 1, 2, 4, 7, (3), (8)

5.6 Minskad resursanvändning Avfall, Återbruk och andra initiativ 1, 2, 4, 7, (3), (8)

5.7 Naturen i närområdet Naturguidning 1, 2, 4, 7

5.8 Hållbara verksamheter Hållbara verksamheter i centrum, Hållbara 
skolor, Omställning Hökarängen

1, 2, 7, 9
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elektroniskt nyhetsbrev. En dörrknackningskampanj 
genomfördes också (se 5.1).

Hösten 2013 flyttade projektkontoret från ett 
undanskymt kontor i en lägenhet till ett kontor mitt 
på gågatan i centrum. Detta var ett strategiskt viktigt 
beslut. Härifrån har projektgruppen haft daglig 
kontakt med boende och verksamheter och har kunnat 
skylta om pågående aktiviteter, något som ofta fått 
förbipasserande att stanna upp, titta och reflektera och 
samtidigt få kännedom om projektet.

Ett av projektets delmål har handlat om att ta emot 
studiebesöksgrupper för att möta den externa 
efterfrågan för den kunskap som tas fram inom projektet. 
Studiebesöksgrupperna har samtidigt gett viktig input 
till projektgruppens arbete genom att dela med sig av 
egna erfarenheter samt ge projektgruppen förståelse 
för vilka frågor som betonas och uppmärksammas på 
annat håll (se Figur 4 samt avsnitt 6.1).

3.3  Indikatorer för uppföljning av projektets 
resultat

Hållbara Hökarängen var ett pilotprojekt inom 
Stockholmshem och kan som sådant också betraktas 
som en fallstudie på ämnet Hållbar stadsutveckling 
och andra närliggande ämnen. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att de förhållanden och resultat som 
framkommer i denna fallstudie kan vara unika för 
detta geografiska område men väl också användas 
som modell för vad som skulle kunna fungera 
i andra, liknande projekt. Förhoppningen är att 
resultaten från Hållbara Hökarängen ska vara 
ett värdefullt bidrag till forskningen om hållbar 
stadsutveckling.

Påverkansgrupper
För att följa upp hur projektet svarar mot det 
övergripande syftet och projektmålet har olika typer av 
indikatorer använts, såväl kvantitativa som kvalitativa. 
Valet av indikatorer har diskuterats fram inom 
projektgruppen. För att fastställa vilka indikatorer som 
skulle användas gjordes omvärldsanalyser av liknande 
stadsdelsinitiativ för att ta reda på vilka indikatorer 
som använts på annat håll. Från dessa analyser 
drogs slutsatsen att det råder brist på etablerade 
indikatorer för att följa upp initiativ inom området. 
Den vanligast förekommande indikatorn verkade 
vara energiförbrukning eller växthusgasutsläpp per 
kvadratmeter boyta (CO2e/kvm). Den typen av mer 
kvantitativa resultat kan ge en intressant indikation på 
trender. Samtidigt är dessa ofta svåra att koppla till det 
enskilda projektets genomslag och resultat.

Resultatet av ett projekt som går ut på att ”utveckla 
beteenderelaterade metoder och modeller som kan 
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”38 är svårt att kvantifiera i t.ex. 
antal, kWh eller CO2. 

Av denna anledning är det därför nödvändigt att 
komplettera den typen av kvantitativa indikatorer 
med mer kvalitativa indikatorer som kan visa på 
i vilken utsträckning hushåll och verksamheter 
upplever att projektet bidragit till beteendemässiga 
eller samhälleliga förändringar. Därmed inte sagt att 
de faktiskt har ändrat sitt beteende, åtminstone inte på 
längre sikt. Men det kan i bästa fall ändå ge en antydan 
om hur hushållen upplever att projektet har bidragit till 
olika typer av förändringar.

Som stöd för den kvalitativa uppföljningen utvecklade 
Stockholm Environment Institute (SEI) en modell som 
kallas ”Sphere of influence” eller ”Påverkansgrupper”. 
Modellen är inspirerad av ”Theory of Change 
approach” och ”Outcome Mapping methodology”.39 

Modellen innebär att projektets målgrupper delas in i 
olika kluster utifrån den faktiska möjligheten att kunna 
nå fram till dessa målgrupper, samt möjligheten till 
utvärdering av de förändringar projektet hoppas få till 
stånd hos dessa. Se illustration i Figur 5. 

Med denna modell har de grupper projektet hoppas 
påverka identifierats (se kapitel 5 för en närmare 
beskrivning av de olika grupperna). Därefter har 

38  Sustainable Innovation (2012)

39  Earl, S., et al (2001)

Hållbar julgran i projektkontorets skyltfönster.
 Foto: Åsa Stenmark 
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dessa grupperats utifrån möjligheterna att engagera 
och påverka dem, samt följa upp den eventuella 
förändring projektet har bidragit till hos dessa. 
Denna analys kompletteras därefter med ett 
antal kvantitativa indikatorer. 

1. Grupp 1 utgörs av individer och aktörer som ofta 
deltar i projektets aktiviteter och som projektgruppen 
har haft direkt och regelbunden kontakt med, t.ex. 
Hökarängens lokala hållbarhetsambassadörer, HOPP!, 
de nio hushåll som deltog i energisparkampanjen 
och Stockholmshems förvaltning. Dessa är individer 
som själva valt att delta aktivt eftersom de har ett 
stort intresse av de frågor som projektet driver eller 
som är intresserade av den sociala gemenskap som 
projektet erbjuder. Denna grupp utgörs ofta också av 
så kallade Early adopters40, personer som är nyfikna 
och engagerade och som är intresserade av att testa nya 
saker. I denna grupp ingår också aktörer som har en 
tydlig roll och ansvar för det lokala hållbarhetsarbetet 
(Stockholmshem i detta fall).

Dessa är också individer/aktörer som regelbundet 
bjuds in till möten där de förväntas delta även om det 
är på frivillig basis. Dessa individer får regelbundet 
olika uppdrag och förväntas återrapportera dessa. 
Hos individer som tillhör denna grupp förväntas 
mätbara förändringar i beteenden vid projektets slut. 
I denna grupp hittar vi också individer som kan bidra 
till samhällsförändringar redan på kort sikt (t.ex. 
påverka matvarubutikerna att ändra sitt sortiment). 

40  Rogers, E. M. (2003)

Engagemanget hos dessa individer/aktörer förväntas 
därmed också sprida sig till andra grupper i samhället/
Hökarängen på lite längre sikt.

2. Grupp 2 utgörs av individer och aktörer som 
deltar i projektets aktiviteter ibland men med vilka 
projektgruppen inte har någon regelbunden kontakt. 
De kanske deltar i flera aktiviteter eller också bara i 
en. Dessa är ofta individer som redan delar projektets 
målsättningar och som är tillräckligt intresserade 
för att vilja engagera sig lite mer men som kanske 
inte har tid att engagera sig tillräckligt mycket 
för att tillhöra grupp 1.

I Hållbara Hökarängen utgörs dessa av t.ex. 
workshopdeltagare, skolelever och verksamheter. Det 
är individer som projektgruppen träffat en eller flera 
gånger i samband med olika aktiviteter men där ingen 
återrapportering görs och inget nytt möte planeras. 
Ett visst mått av beteendeförändringar kan förväntas 
av denna grupp men dessa kommer att vara svår att 
följa upp eftersom det saknas regelbunden kontakt med 
dessa individer eller aktörer. 

3. Grupp 3 utgörs av individer och aktörer som 
projektgruppen inte har någon direkt kontakt med men 
där det är rimligt att anta en viss indirekt påverkan 
från projektets aktiviteter, t.ex. skolelevernas föräldrar, 
hållbarhetsambassadörernas familjer, de hushåll som 
besöktes under dörrknackningskampanjen eller som 
deltagit de större event som projektet arrangerat, 
läser om projektet i tidningen/bloggen/Facebook, 
de studiebesöksgrupper projektet tar emot och de 

Figur 5: Påverkansgrupper inom ramen för projektet Hållbara Hökarängen

1

Ingen kontroll

Viss kontroll

Möjlig kontroll

2 

31.Hållbarhetsambas-
sadörer, HOPP!, 
Sthlmshems förvaltning 
energisparhushåll 
2. WS deltagare, 
skolelever, deltagande 
butiker/ verksamheter
3. Föräldrar till 
skolelever, 
ambassadörernas 
familjer, deltagare 
större event , övriga 
Hökarängsbor, blogg-
FB o tidningsläsare,  
studiebesöksgrupper, 
beslutsfattare m.fl.

Hållbara Hökarängen – Sphere of influence - Påverkansgrupper

Hållbara Hökarängen – Mätbara förändringar

1. Ofta med. 
Förväntade 
förändringar i 
beteenden, kan 
bidra till samhälls-
förändringar
2. Är med ibland. 
Visst mått av 
beteendeföränd-
ringar kan väntas
3. Ingen direkt 
kontakt med men 
kan antas ha 
påverkats indirekt 
eller på lite längre 
sikt.
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beslutsfattare på olika nivåer som tar del av projektets 
resultat. Påverkan på denna grupp uppstår framför allt 
genom att de hör talas om projektet och påverkas av 
det andra gör.

På kort sikt är påverkan på denna grupp svår att följa 
upp även om det är rimligt att anta att projektet har en 
stor indirekt påverkan på grupp 3. Påverkan på denna 
grupp kan delvis följas upp kvantitativt t.ex. genom 
antal tidningsartiklar, träffar på Google, Facebook-
inlägg och Gilla-markeringar men hur aktörer och 
individer inom denna grupp faktiskt påverkats är ofta 
svårt att följa upp. Effekten på de Hökarängsbor som 
tillhör denna grupp kan möjligen mätas i en avslutande 
kännedomsmätning eller liknande, något som också 
gjordes i maj 2015 (se 6.2.4). Vad gäller studiebesöken 
har dock tre telefonintervjuer genomförts och sex 
skriftliga intervjuer samlats in (se 6.1).

Vad gäller indelningen i de olika grupperna kan 
individer/aktörer som från början tillhörde grupp 3 
så småningom övergå till grupp 2 och därifrån vidare 
till grupp 1. Detta påverkas bland annat av tidsfaktorn 
samt hur individernas/aktörernas möjligheter till 
engagemang utvecklas över tid. På samma sätt kan en 
individ/aktör som från början tillhör grupp 1 övergå 
till grupp 2 eller 3, kanske på grund av tidsbrist eller 
förlorat engagemang. 

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att 
individer/aktörer kan vara mer eller mindre aktiva för 
lokalt hållbarhetsarbete och miljöfrågor även utanför 
projektet. Detta är dock inte möjligt för projektet att 
följa upp. Metoden ger således bara svar på hur de 
som nås av och engagerar sig i projektet eventuellt 
påverkas, och då endast inom projektets tidsram. 

I kapitel 6 görs en återkoppling till dessa 
påverkansgrupper tillsammans med en diskussion om 
hur väl projektet lyckats nå ut till dessa grupper.

Kvantitativa och kvalitativa indikatorer
De kvalitativa indikatorer som använts för att följa upp 
projektets resultat i enlighet med modellen ovan har varit:

1. Intervjuer
2. Skriftliga utvärderingar
3. Fokusgruppsdiskussioner
4. Projektgruppens och deltagarnas observationer 

av delprojekt, mötesplatser, dialoger, 
samhällsfenomen m.m.

Analyserna av dessa resultat har sedan kompletterats 
med ett antal kvantitativa indikatorer:

1. Energianvändning och investeringar i 
energieffektiviseringsåtgärder

2. Beräkningar om hushållens fotavtryck från 
kalkylverktyget Min Klimatpåverkan

3. Nöjdkundindex
4. Projektstatistik: Antal delprojekt; deltagare; antal 

prenumeranter nyhetsbrev m.m.

Uppföljning på kort och lång sikt
De indikatorer som identifierats ovan har använts för 
att följa upp projektets resultat på kort sikt. För att med 
större säkerhet kunna bedöma projektets långsiktiga 
och bestående effekter bör projektets resultat även 
följas upp på lång sikt. Detta ligger dock utanför detta 
uppdrag. I avsnitt 6.4 presenteras ett antal förslag på 
indikatorer som Stockholmshem kan välja att använda 
sig av för att följa upp resultatet på längre sikt.
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4 STADSDELEN HÖKARÄNGEN41

År 2014 hade Hökarängen 9347 invånare, ungefär lika 
många män som kvinnor. Den största åldersgruppen 
utgjordes av personer runt 30 år. Andelen med 
utländsk bakgrund låg strax över genomsnittet för 
Stockholm, där andelen för Hökarängen var 35% och 
för Stockholm 31%. Den största gruppen boende med 
utländsk bakgrund kom från Asien (31%), följt av 
andra EU-länder (19%). 

Vad gäller Stockholmshems fastighetsbestånd i 
Hökarängen var andelen inflyttningar något högre än 
andelen utflyttningar per 2012-12-31.43 Inflyttningsnettot 
för hela Hökarängen år 2014 var 61 personer. År 2014 
ägde allmännyttan gemensamt ca 3340 lägenheter 
(74% av bebyggelsen) i Hökarängen. Av dessa ägde 
Stockholmshem cirka 2900 lägenheter. Från tabell 3 
framgår att totala antalet boende i Stockholmshems 

bestånd uppgick till drygt 4000 personer per den 
2012-12-3144, vilket betyder cirka 1,3 personer per 
lägenhet.  Ytterligare cirka 1200 lägenheter utgjordes 
av bostadsrätter eller andra hyresföreningar. Majoriteten 
av bostäderna var flerbostadshus och utgjordes av 2 rum 
och kök. Se tabell 2.

Mitt i Hökarängen finns en tunnelbanestation som 
tar de boende i norr- och södergående riktning. Ett 
flertal busslinjer passerar även Hökarängen (bl.a. via 
Örbyleden som går precis norr om centrum) så att ta 

43 Den senaste tillgängliga statistiken, SCB (2012:2) 

44  De senaste tillgängliga uppgifterna från SCB (2012:1)

Hökarängen är en stadsdel i Farsta stadsdelsområde 
i den södra delen av Stockholms kommun. 

Bebyggelsen domineras av lägenheter som byggdes 
från mitten av 40–talet till mitten av 50–talet. Området 
är känt för sin fina arkitektur och stadsdelen var ett av de 
första exempel på de många nya förorter som byggdes 
längs med den nya tunnelbanan decennierna efter 
andra världskriget. Den bilfria centrumanläggningen 
ritad av David Helldén kom att bli stilbildande för 
planeringen av nya förorter i Sverige. Hökarängens 
centrum sägs ofta vara den första platsen i landet med 
en anlagd gågata, även om fler orter gör anspråk på 
att ha varit först. 41

Tillsammans med det intilliggande Gubbängen 
förverkligade Hökarängen delar av de idéer om nya 
förortssamhällena som redovisades i utredningen 

Det framtida Stockholm, bland annat fick idéerna om 
grannskapsplanering här sitt genombrott. En bärande 
tanke i grannskapsplaneringen är urskiljbara enheter 
som de boende kan känna sig hemma i. I Hökarängen 
förstärks detta genom att de olika områdena skiljs åt 
av sparad natur och parkstråk som skjuter in mellan 
områdena. Parkerna har anlagts i vad som kallats den 
nordiska romantiska funktionalistiska andan, även 
kallad Stockholmsstilen.42 

41   Samtliga datauppgifter i detta avsnitt är hämtat från 
Statistik om Stockholm (2015)

42 Texten i stora delar hämtad från Wikipedia (2014:2) 

Karta från Eniro
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sig i öst-västlig riktning med kollektiva 
färdmedel är också relativt enkelt. Vad 
gäller Stockholmshems hyresgäster i 
Hökarängen hade ungefär 20% av alla 
vuxna en bil i trafik i slutet av 2012 
(se tabell 3).45 Det kan jämföras med 
den genomsnittliga stockholmaren där 
samma andel var 25%.

Statistik från Transportstyrelsen från 
april 2015 visar att det fanns totalt 
2199 privatägda personbilar och 117 
lätta lastbilar registrerade på personer 
med postnummer 12355–12360 (vilket 
utgör hela Hökarängsområdet)46. Detta 
var drygt 500 färre bilar än i december 
2013. Det finns inga tidsserier vad gäller 
bilbeståndet i Hökarängen men statistik 
för Stockholm visar att bilinnehavet 
ökade med ca 6,5% i genomsnitt under 
perioden 2008–2012.47

År 2014 låg den öppna arbetslösheten 
på 4,4 %, vilket var något högre än 
snittet för Stockholm som låg på 3,4 %.  
Genomsnittinkomsterna låg samma år 
på 241.400 kr, vilket är betydligt lägre 
än genomsnittet för Stockholm som 
samma år låg på 332.000 kr.

År 2013 hade 39,1% av befolkningen 
eftergymnasial utbildning, att jämföra 
med genomsnittet för Stockholm som låg 
på 56,4 %. Vad gäller förvärvsarbetande 
utgjordes den största yrkesgruppen år 
2013 av Företagstjänster 17,9%, följt 
av Vård och omsorg 16,5%, Handel 
12,4% och Utbildning 11,6%.

Ohälsotalen för området ligger högre 
än genomsnittet för Stockholm, vilket 
illustreras av tabell 4 nedan. Tidsserien 
för ohälsotalet indikerar dock en 
nedåtgående trend, från 39,7 år 2009 
till 30,9 år 2012, för att sedan gå upp 
något igen 2013. Förhoppningsvis en 
tillfällig uppgång.I det senaste riksdagsvalet 2014 
blev Socialdemokraterna största parti i samtliga 

45  SCB (2012:2)

46  Transportstyrelsen (2015). Av dessa 2316 bilar var 
609 avställda. Inga tidsserier är möjliga att få härifrån, 
endast dagsaktuell statistik.

47  SCB (2012:1) 

delar av Hökarängen med i snitt ca 35 % av rösterna, 
följt av Vänsterpartiet på andra plats med ca 17 %. 
Miljöpartiet hamnade på tredje plats med ca 12 % av 
rösterna. Centern var det parti som fick minst stöd av 
Hökarängsborna.  Ett resultat som stämmer väl överens 
med förra riksdagsvalet. 

Tabell 2: Bostäder i Hökarängen efter storlek 2014

 Antal bostäder Procent Jmf med

 Flerbostadshus Småhus Totalt Hökarängen Stockholm

1 rok 665 1 666 13,4% 24,3%

2 rok 2540 6 2546 51,2% 29,2%

3 rok 1147 120 1267 25,5% 24,5%

4 rok 233 154 387 7,8% 12,8%

5 rok eller 
fler

57 47 104 2,1% 9,0%

Uppgift 
saknas

1 0 1 0,0% 0,2%

 4643 328 4971 100,0% 100,0%

Tabell 3: Bilinnehav Stockholmshems bostadsbestånd, 
förvaltningsområde 5431 och 5432

2012-12-31 Befolkning

Antal 

bilar i 

trafik

Avställda Totalt

Antal 

bilar i 

trafik per 

vuxen

Område 5431
                 

2 112    
                   

316    
                  

95    
                    

411    

Område 5432
                 

1 895    
                   

296    
                

126    
                    

422    

Totalt 

5431+5432

                 

4 007    

                   

612    

                

221    

                    

833    20%

Sthlms      
kommun

881 235 170 890      32 455    203 345   25%

Tabell 4: Ohälsotal 2013

Samtliga åldersgrupper, dagar per person Hökarängen Stockholm

Sjukersättning (långtidssjukskrivning) 21,9 12,7

Sjukpenning (högst 364 dagar) 9,4 5,7
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5 HÅLLBARA HÖKARÄNGEN – DELPROJEKT OCH ANDRA 
AKTIVITETER

5.1 Kommunikationsarbete – Metoder för att 
nå ut till boende och verksamheter

Vad gäller Metoder för att nå ut till boende och 
verksamheter samt skapa engagemang som detta 
avsnitt kommer att presentera, ska det tilläggas att 
många av kategorierna och delprojekten i tabell 5 
på många sätt kan sägas vara exempel på just detta. 
De initiativ som presenteras i detta avsnitt har 
dock ofta haft som (enda) syfte att bjuda in boende 
och verksamheter till de övriga delprojekten eller 
informera om projektet i allmänhet. 

5.1.1 Kommunikationsarbete

Syfte och upplägg
Med kommunikation menas här användandet 
av mer traditionella kommunikationskanaler 
såsom kalendarium, nyhetsbrev, blogg, affischer, 
Stockholmshems intranät, Stockholmshems 
webbplats och studiebesök). Härutöver har även nya 
kommunikationskanaler testats, såsom att kommunicera 
projektet via en miljöshow. Inbjudan till olika 
aktiviteter var också ett sätt kommunicera projektet.

Syftet med kommunikationen i projektet var främst att 
nå ut till boende och lokala aktörer i Hökarängen men 
handlade också om att nå ut till yrkesverksamma inom 
hållbar stadsutveckling för att berätta om projektet. 

Tabell 5: Kategorier av delprojekt

Avsnitt Kategorier
Exempel på delprojekt och aktiviteter inom 

vardera kategori

Koppling till 

delmål 1-91

5.1 Kommunikation - Metoder för att nå 
ut till boende och verksamheter 

Kommunikationsarbete, Större lokala event, 
Dörrknackning, Miljöshow, Studiebesök

Samtliga

5.2 Hållbar konsumtion Seminarieserie, Hållbarhetsambassadörer, Min Kli-
matpåverkan, Smärtpunktsworkshops

1, 2, 3, 4, 7, (8), (9)

5.3 Hållbara bostäder – boendeenergi Energirådgivning, Lokal energiproduktion, Energi-
kamp, Tvättstugeaktivitet

1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9

5.4 Hållbar livsmedelskonsumtion Klimatsmart matlagning, Urban odling, Komposter-
ing

1, 2, 4, 7, (3), (8)

5.5 Hållbart resande Cykling, Bilpool 1, 2, 4, 7, (3), (8)

5.6 Minskad resursanvändning Avfall, Återbruk och andra initiativ 1, 2, 4, 7, (3), (8)

5.7 Naturen i närområdet Naturguidning 1, 2, 4, 7

5.8 Hållbara verksamheter Hållbara verksamheter i centrum, Hållbara skolor, 
Omställning Hökarängen

1, 2, 7, 9

I detta kapitel redogörs för de kommunikationsinsatser 
och delprojekt som genomförts inom ramen för 

Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning 
– del 2. Den läsare som inte är intresserad av alla 
detaljer rekommenderas att gå direkt till kapitel 6 
som presenterar projektets resultat och sedan vidare 
till kapitel 8 som presenterar projektets slutsatser och 
rekommendationer, dels på övergripande nivå och dels 
för delprojekten.

Som nämndes i kapitel 3 har projektet innefattat 
aktiviteter inom en rad olika områden med koppling 
till framför allt miljömässiga hållbarhetsfrågor. För 
ökad överskådlighet delades delprojekten in i åtta olika 
kategorier som illustreras i tabell 5. Varje kategori 
kopplas även till projektets nio delmål (se kapitel 2). 
De delprojekt och aktiviteter som genomförts inom 
ramen för de olika kategorierna har varit av olika 
karaktär (workshopar, naturvandringar, testgrupper 
etc.), och det var tydligt att vissa fungerade bättre än 
andra för att skapa engagemang hos Hökarängsborna, 
något som kommer att illustreras i detta kapitel. 

Varje delprojekt gås igenom utifrån Syfte och upplägg; 
Genomförande och resultat samt slutligen Slutsats och 
rekommendationer. Vad gäller rekommendationerna är 
dessa framför allt riktade mot aktörer som är intresserade 
av att genomföra liknande satsningar. I den mån det 
är relevant lämnas här också rekommendationer för 
Stockholmshems fortsatta förvaltning. 
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Blogg och sociala medier
I syfte att etablera direkt och regelbunden kontakt 
med boende och verksamma upprättades redan under 
Hållbara Hökarängen – del 1 en projektblogg. Som ett 
komplement till bloggen startade projektgruppen även 
en Facebooksida med namnet Hållbara Hökarängen. 

Tidningen Hökarängsnytt
Tidningen Hökarängsnytt ges ut av Hökarängens 
stadsdelsråd och vänder sig till lokala aktörer och 
lokalt intresserade. Boende och lokala verksamheter är 
välkomna att skicka in förslag på artiklar och ämnen. 
Två nummer av tidningen per år läggs ut på allmänna 
mötesplatser i Hökarängen. Två nummer delas digitalt 
genom att skickas ut till lokala föreningar och andra 
verksamma. I syfte att kommunicera kring projektet i 
flera media har projektgruppen bidragit med artiklar i 
varje nummer av Hökarängsnytt om vad som var på 
gång i projektet. 

Nyhetsbrev
För att nå ut bredare och inte tappa de Hökarängsbor/
lokala aktörer med vilande intresse för projektet 
startades under 2014 ett elektroniskt nyhetsbrev. 
Boende erbjöds att registrera sig för nyhetsbrevet 
via bloggen och i samband med de aktiviteter 
projektet genomförde. 

Affischer 
För kommunikation om pågående aktiviteter brett 
använde sig projektgruppen ofta också av affischer 
och anslag på offentliga anslagstavlor, hos andra 
aktörer (främst Stadsmissionen/REMAKE) och ibland 
i trappuppgångar. 

Förslagslåda
För att få in förslag till nya projektaktiviteter använde 
sig projektgruppen även av en förslagslåda som togs 
med vid samtliga aktiviteter. Boende uppmuntrades att 
lägga förslag och synpunkter i lådan som ett sätt att 
skapa en tvåvägskommunikation. 

Studiebesök och föredrag 
För att sprida kännedomen om projektet och 
dela erfarenheter med andra aktörer som var 
intresserade av projektets genomförande och resultat 
var ett av projektets delmål att ta emot minst 20 
studiebesöksgrupper inom ramen för projektet. 

Mediearbete
Pr-byrån PRIME PR anlitades för att säkerställa ett 
professionellt kommunikationsarbete och avlasta 
projektgruppen. Därtill gjorde projektteamet eget 
mediearbete. För hjälp med professionell layout 
anlitades regelbundet InfoMera IMR AB.

Genomförande och resultat 

Blogg och sociala medier
Bloggen utvecklades till en mycket effektiv 
kommunikationskanal under projektet. Den vände 
sig främst till Hökarängsbor men även till andra 
utanför Hökarängen och hade några hundra besökare 
om dagen. De flesta inlägg hade koppling till 
Hökarängen och aktuella projektaktiviteter medan 
andra inlägg hade mer allmän hållbarhetsinformation. 
På bloggen porträtterades även Hökarängens 
hållbarhetsambassadörer (se vidare 5.2.2). Dessa 
inlägg var mycket lyckade och flera av intervjuerna 
delades många gånger. 

Inlägg om lokala aktiviteter och händelser som t.ex. 
att cykelpumpen var på plats, om Hökarängens dag 
med mera delades också flitigt. Allra mest delades 
inlägg om Verktygspoolen (se 5.6.1) och om det nya 
bageriet. Bloggen fyllde därmed en viktig funktion för 
framför allt människor med miljöintresse och intresse 
för lokala aktiviteter. Det krävdes dock kompletterande 
kanaler för att nå ut till övriga grupper. 

Vad gäller sociala media var resultatet detsamma som 
för bloggen och troligen var det i stort sett samma 
målgrupp som nåddes. Facebook är dock en mer direkt 

kommunikationskanal än en blogg som också 
uppmuntrar till att dela informationen med 
andra. Med ett lättsamt och personligt tilltal 
delades där artiklar från bloggen och lokala 
nyheter kopplade till hållbarhet rapporterades. 
Sidan vände sig främst till Hökarängsbor. 
Facebooksidan hade i slutet av projektperioden 
närmare 900 följare och verkade vara mycket 
populär, många inlägg fick många ”likes” och 
delningar. Projektet hade också ett twitterkonto 
som dock användes mer begränsat. Twitterkontot 
nådde främst ut till yrkesverksamma inom 
fastighet, bygg och stadsplanering.

Förslagslåda målad av Susanna Elfors, Sustopia.
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Vad gäller Hållbara Hökarängens blogg så var 
planen att den skulle finnas kvar som ett arkiv vid 
projektets slut, men alltså inte uppdateras. Med 
inspiration från den populära Bagisbloggen48 – som 
utvecklats och drevs av en boende i Bagarmossen 
– gjorde projektgruppen efterlysningar på bloggen 
och Facebook i försök att hitta någon lokal aktör 
som kunde tänka sig att driva en blogg med fokus på 
aktiviteter i Hökarängen. När detta skrevs var det ännu 
inte klart hur detta skulle komma att utvecklas. 

Även om bloggen Hållbara Hökarängen lades 
ner vid projektets slut hade projektet inspirerat till 
åtminstone fyra Facebookgrupper och en blogg som 
var aktiv fortfarande vid projektets slut: HOPP! 
Hökarängens Omställnings- och Permakulturprojekt 
(se 5.8.3) och Gröna Hökarängen (drivs av 
hållbarhetsambassadörerna, se 5.2.2 som numera 
kallar sig för Gröna Hökarängen), Hökisodlarna samt 
den slutna Facebookgruppen Vego i Hökarängen (se 
5.4.1). I avsaknad av en ”Hökisblogg” kanske någon 
av dessa aktörer kan utvecklas och bli ett aktivt forum 
för det lokala hållbarhetsarbetet.

Under våren 2015 startade HOPP! även en blogg: 
Hoppbloggen.49 Där presenterades HOPP:s aktiviteter 
men också reflektioner kring oljetoppen och andra 
resurs- och miljöfrågor samt tips och inspiration för en 
mer hållbar livsstil. HOPP!:s blogg fungerade delvis 
redan som en motsvarighet till Bagisbloggen även 
om de inte haft ambitionen att fylla samma funktion 
vad gäller bredden på inläggen, där HOPP!:s inlägg 
främst handlade om rena hållbarhetsfrågor och inte 
om allmänna saker på gång i Hökarängen som på 
Bagisbloggen.

Tidningen Hökarängsnytt och andra tryckta media
Tidningen Hökarängsnytt var ett bra komplement till 
blogg och sociala medier och nådde ut till dem som 
var lokalt intresserade men inte kollade elektroniska 
media regelbundet eller som saknade IT-vana. 
Utöver Hökarängsnytt skrevs det ett flertal artiklar 
om Hållbara Hökarängen i lokalpressen, dels i Mitt 
i Söderort men även i Direktpress tidning Farsta/
Sköndal som startade i början av 2015. Här skrevs ett 
flertal artiklar om Hållbara Hökarängen som helhet 
samt om olika delprojekt såsom idétävling i skolan 
(se 5.8.2) och odling (se 5.4.2) och om det lokala 
omställningsinitiativet HOPP! (se 5.8.3). 

Under dörrknackningskampanjen våren 2014 (se 
5.1.3.), framgick att tryckt media var den kanal som 

48 Se www.bagisbloggen.se

49  Se www.bagisbloggen.se

flest boende hörde talas om Hållbara Hökarängen i 
första gången, följt av Internet och personliga kontakter.

Nyhetsbrev
Det elektroniska nyhetsbrevet fungerade som ett 
kalendarium där aktuella aktiviteter presenterades. 
Det delades också ut som infoblad i samband med 
bland annat dörrknackningskampanjen (se 5.1.3) och 
andra aktiviteter. Informationen i nyhetsbrevet fanns 
även på bloggen.

Nyhetsbrevet fungerade som ett komplement till övriga 
kommunikationskanaler och erbjöd en sammanfattning 
av vad som var på gång den kommande månaden. Det 
fungerade också som en påminnelse för dem som 
missade att titta på bloggen om vad som var på gång. 

Nyhetsbrevet gavs ut ca en gång i månaden. Sedan 
starten våren 2014 skickades det ut elva elektroniska 
nyhetsbrev. I slutet av projektet var det drygt 500 
personer som aktivt valt att själva prenumerera på 
nyhetsbrevet, varav majoriteten var boende/lokala 
aktörer. Öppningsfrekvensen låg på i snitt cirka 50 
procent, vilket är bra för ett nyhetsbrev. 

Förslagslåda
Förslagslådan fick ta emot ett ganska stort antal förslag 
som till exempel bättre komposteringsmöjligheter 
och möjlighet att källsortera; cykelpump i centrum; 
uppmuntran till lokala aktörer att byta till grön 
el; faktaskyltar som berättar vad som görs i 
Hökarängen med mera. En cykelpump blev det och 
planer på att bygga ut källsorteringen pågick vid 
projektets slut. Boende fick också möjlighet att testa 
bokashikompostering (se 5.4.3). Det kom in många 
bra förslag men alla rymdes tyvärr inte inom ramen för 
projektet. Stockholmshem fick ta del av alla inkomna 
förslag och har förhoppningsvis möjlighet att ta flera 
av dem vidare efter projektets slut. 

Affischer
Under den dörrknackningskampanj (se 5.1.3) som 
genomfördes under 2014, framgick att omkring 10 
procent av de boende hade hört talas om Hållbara 
Hökarängen för första gången via affischer och anslag 
på torget och på andra platser. Det är med andra ord 
viktigt att använda en kommunikationskanal som kan 
ses av alla, även dem som inte följer projektet på nätet 
eller får Hökarängsnytt hem i brevlådan.  

Studiebesök och föredrag
Det kom ett stort antal förfrågningar om studiebesök 
och föredrag, vilket signalerade att projektet varit 
känt och att den externa kommunikationen fungerade. 
Cirka 40 studiebesök togs emot inom ramen för 
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Hållbara Hökarängen – del 2. Till stor del utgjordes 
studiebesöksgrupperna av representanter för 
kommuner, byggbolag, arkitekter och politiska partier 
(se bilaga 4), bland annat gjorde Stockholms stads 
bostads- och demokratiborgarråd ett studiebesök i slutet 
av projektet. Med syfte att följa upp vilken påverkan 
projektet har haft på aktörer utanför Hökarängen 
gjordes under våren 2015 en uppföljning med ett 
urval av dessa grupper. Resultatet av dessa intervjuer 
presenteras i avsnitt 6.1.1 - Studiebesöksgrupper. 

Utöver studiebesöken hölls ett flertal föredrag, bland 
annat i Stadshuset samt under Almedalsveckan både 
under 2013 och 2014 (2015 planerades).

Mediearbete
Som illustrerats ovan blev projektet allmänt känt 
lokalt samt bland aktörer med intresse för hållbar 
stadsutveckling och skildrades mot slutet av 
projektperioden även regelbundet i lokalmedia. Flera 
försök gjordes även att nå ut i annan media men det 
var svårt att få medial publicitet i branschtidningar och 
dagstidningar. Vid ett par tillfällen hade Dagens Nyheter 
med aktiviteter i Hökarängen i sitt veckokalendarium. 
I maj 2014 besökte även TV4 Hökarängen i samband 
med att en gemensam odling byggdes vid parkleken 
Fagerlid (se 5.4.2) och en känd urbanodlare från Los 
Angeles besökte trädgården. Inslaget om odlingen 
sändes på TV i slutet av maj 2014. 

Utställningar
För att också inkludera äldre i kommunikationsarbetet 
utvecklades i slutet av projektet en kort skrift och 
utställning baserad på äldre människors kunskap 
om resurshushållning. Arbetet gjordes i samarbete 
med Konsthall C som visade utställningen 
under maj–juni 2015.

Under projektets sista månad hölls en slututställning 
på projektkontoret där hela projektet Hållbara 
Hökarängen presenterades, det vill säga både del 1 
och del 2. Utställningen bestod av ett antal affischer 
med fotografier från projekttiden och bildtexter som 
sattes upp på väggarna. I fönstret visades odlingar 
samt biholkar och i en bokhylla fanns föremål som 
representerade olika delprojekt, ett energisparkit, 
honungsburkar, en bokashikompost, saker från 
Stadsmissionens REMAKE-verkstad som projektet 
samarbetat mycket med, med mera. 

För att göra utställningen tilltalande anlitades den 
nystartade Växterian i Hökarängen som bistod med 
växter och utsmyckning. Alla som besökte utställningen 
fick delta i ett quiz som lämnades i förslagslådan och 

fick en fröpåse med ”Hökarängsfrön”, innehållandes 
ringblomsfrön. 

Den 11 juni 2015 hölls en s.k. ”finissage” för Hållbara 
Hökarängen, det är ett ord som brukar användas 
när en konstutställning slutar. Till finissagen bjöds 
intresserade aktörer i bland annat bygg/fastighets/
arkitektur- och miljösektorn samt kommuner in till 
seminarium och stadsdelsvandring i Hökarängen. 

Slutsats och rekommendationer 
De flesta elektroniska och sociala 
kommunikationskanalerna fungerade väl och 
uppfyllde de mål som projektgruppen fastställt för 
dem. Dörrknackningskampanjen (se 5.1.3) visade 
dock tydligt att det var via tryckt media som de flesta 
fick information om Hållbara Hökarängen för första 
gången. Därefter antas ett stort antal ha hittat vidare 
till bloggen och Facebook men det är viktigt att vara 
medveten om att långt ifrån alla letar aktivt efter 
lokal information via elektronisk media. Projektet 
nådde tidigt ut via de elektroniska kanalerna till de 
kärngrupper som redan kände stort engagemang 
för miljöfrågan. Med tiden antas kännedomen om 
projektet ha spridits vidare från dessa kärngrupper 
till andra grupper i samhället, som en ”ringarna på 
vattnet-effekt” (se figur 4 i avsnitt 3.3).

Studiebesöken och föredragen fungerade mycket bra 
och uppfyllde med råge målen om minst 20 studiebesök 
under projektperioden. För att yrkesverksamma 
i fastighetsbranschen, stadsplanerare, politiker, 
arkitekter med mera även i framtiden skulle kunna ta 
del av erfarenheterna från projektet bidrog projektet 
även till en bok om Hållbara Hökarängen50 med 
ambitionen att den också skulle kunna fylla delvis 
samma funktion som studiebesöken. 

5.1.2 Större lokala event

Syfte och upplägg 
Hållbarhetsfestival
Den sista helgen i september 2014 arrangerade 
Hållbara Hökarängen en Hållbarhetsfestival. Idéerna 
om en Hållbarhetsfestival väcktes redan under 2013, 
dels från utvärderingen av Seminarieserien (se 
5.2.1) men också genom en av de omvärldsanalyser 
som gjordes. En Hållbarhetsfestival var också 
en av de två aktiviteter som i princip samtliga 
Hållbarhetsambassadörer (se 5.2.2) sa att de gärna 
ville verka för.  

Syftet med festivalen var att:

50 Elfors, S. (2015) 
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• Nå ut och bidra till ökad medvetenhet om ett mer 
resurseffektivt samhälle på ett lättsamt sätt såväl 
bland Hökarängsbor som till människor utanför 
Hökarängen

• Samla lokala aktörer för gemensam samverkan 
kring hållbarhetsfrågan

• Uppmuntra lokala affärsidkare att öka sitt 
ekosortiment eller erbjuda nya mer hållbara 
produkter och tjänster

• Engagera lokala ideella aktörer i hållbarhetsarbetet

• Få folk utanför Hökarängen att veta mer om vad 
som gjordes inom ramen för Hållbara Hökarängen 

Två Hökarängsbor som bidrog starkt till festivalens 
utformning var Maja Lindström och Jenny Cederholm 
som hade idéer om att arrangera en s.k. Synvända51 
och försöka få till ett initiativ kring ”Omställning 
Hökarängen”, något som senare också blev verklighet 
och utvecklades till initiativet HOPP! (se 5.8.3). 
Festivallogotypen gjordes av Åsa Elmstam, en lokalt 
verksam konstnär (se nedan).

Tanken med Hållbarhetsfestivalen var att skapa 
något som påminde om en filmfestival med en 
mängd aktiviteter som pågick parallellt i Hökarängen 
med fokus på hållbarhet utifrån olika perspektiv. 

Aktiviteterna planerades med grundtanken att de skulle 
erbjuda något för alla, både för den som har hållit på 
med miljö- och hållbarhet länge och för den som inte 
är så insatt. Seminarier/diskussioner blandades med 
mer praktiska aktiviteter såsom återbruksverkstäder, 
ekomarknad och cykelreparationer. 

Hökarängens dag
Hökarängens dag är ett årligt event som hålls sista helgen 
i maj. Eventet var inte del av Hållbara Hökarängen 
men har stöttats av projektet. Hökarängens dag är en 
gammal tradition som låg nere under många år men 
som återuppväcktes av projektteamet under Hållbara 
Hökarängen – del 1 för att stärka Hökarängen. Under 

51  http://www.synvanda.se/kontakt.html 

projektperioden använde Stockholmshem Hökarängens 
dag för att lyfta fram aktiviteter som planerades eller 
pågick inom ramen för Hållbara Hökarängen. Syftet 
var då bland annat att öka kännedomen om projektet 
hos de boende och verksamma samt att informera om 
de olika aktiviteter som pågick.

Genomförande och resultat 

Hållbarhetsfestival52

Arbetet med festivalen inleddes under senvåren 2014 
och gick initialt lite trögt. Omställarna Jenny Cederholm 
och Maja Lindström var hela tiden aktiva och drivande, 
något som underlättades av att de hade en tydlig vision 
och även fick sitt arbete finansierat av projektet. För 
andra lokala aktörer tycktes det mer svårt att förstå vad 
en Hållbarhetsfestival var och vad den skulle gå ut på. 
Flera efterlysningar gjordes via affischer i Hökarängen, 
nyhetsbrev, på bloggen, via sociala medier samt 
efterlysning via mejl till företagarföreningen i 
Hökarängen och andra lokala aktörer. Det effektivaste 
sättet att nå fram var dock uppsökande arbete. Därtill 
hölls också ett informationsmöte strax före sommaren 
som var relativt välbesökt med drygt 20 personer. 
Anledningen till att så många kom är antagligen 
att de blev informerade muntligen, en stor del av 
projektteamets arbete handlade om att gå runt och prata 
med de olika aktörerna.

Mycket tid lades ner på att prata med olika aktörer, 
affischera, skriva nyhetsbrev och lägga ut information 
på bloggen. Veckorna före festivalen intervjuades 
en stor del av de medverkande aktörerna som 
även presenterades via blogginlägg som delades i 
sociala medier. 

Media informerades också och Mitt i Söderort skrev 
en artikel om festivalen. Även Dagens Nyheter 
hade med festivalen i sitt kalendarium. Därtill 
uppmanades alla medverkande att sprida information 
om festivalen i sina egna nätverk samt hänga upp 
affischer vid sina lokaler. 

Själva festivalen hölls under två soliga och något 
blåsiga dagar och blev en välbesökt tillställning. 
Det var inte trängsel men trivsamt och gott om folk 
i centrum. Utanför centrum var det mer glest. De 
flesta verksamheter rapporterade att de var nöjda med 
tillströmningen. Deltagarna på ekomarknaden var 
mycket nöjda och sålde bra. Butiker och restauranger 
i centrum ökade sin omsättning avsevärt. Det lokala 
bageriet utformade och sålde en festivalbakelse. 
Stadsmissionens REMAKE-verkstad bjöd in till 

52  http://hallbarahokarangen.com/3388-2/
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en workshop om att återbruka kläder. På torget 
bjöd nybildade Hökarängen All Stars in till Hållbar 
allsång. Även Hållbara Hökarängens kontor hade en 
ständig ström av besökare och Klimatvågen53 som 
Stockholms stads Miljöförvaltning höll i var mycket 
uppskattad. Uppskattningsvis ca 50 personer gjorde 
Klimatvågentestet under festivalens två dagar. Det kan 
jämföras med Hökarängens dag 2013 då ca 15 personer 
gjorde testet under en dag. Det var tydligt att det var 
många av festivalbesökarna som var på plats för att de 
hade ett uttalat intresse av hållbarhetsfrågor, flera kom 
in på kontoret med avsikten att testa just Klimatvågen 
(medan andra gjorde den efter att först ha pratat med 
projektgruppen om Hållbara Hökarängen i allmänhet).

Som en del av själva festivalen bjöd det som sedermera 
kom att utgöra initiativet HOPP! (se 5.8.3) in till två 
”Omställningsdagar” med ett gediget program som 
inkluderade bisafari, mjölksyrning av grönsaker, 
studiebesök till en närboende för att studera ”höns i 
stan”, filmvisning, föredrag om permakultur etc.

 De aktörer som medverkande kan kategoriseras 
enligt följande:

• Lokala ideella aktörer utan ersättning (Skänk och 
Tigg! Hökis och Hökarängen All Stars, Bästa 
Svängen, Stadsdelsrådet)

53  Klimatvågen är en interaktiv utställning som utvecklats 
av Stockholms stad och som visar hur stor din klimat-
påverkan är genom att du väger din egen konsumtion, 
se http://www.stockholm.se/ByggBo/Leva-Miljovan-
ligt/Klimatvagen/ 

• Lokala ideella aktörer med ersättning (Omställning 
Hökarängen/HOPP!)

• Affärsidkare (Café Amanda, Cevicheria Aji Ajo, 
Mamma Sushi, RamoRama, Åke Blid, Mini 
Outlet etc.)

• Lokala institutioner (Söderledskyrkan, 
Vårdcentralen, Martinskolan, etc.)

• Partners i Hållbara Hökarängen (Stockholmshem, 
Stockholm Environment Institute, Sustainable 
Innovation, Sustopia etc.) 

• Aktörer utifrån (affärsidkare till ekomarknaden och 
föredragshållare under Omställningsdagarna)

• Två privatpersoner som utgjorde ”karnevaldockan” 
Samitha (fick betalt). 

Hökarängens dag 
Vad gäller projektspecifika aktiviteter i samband 
med Hökarängens dag har Hållbara Hökarängen 
bidragit med eller inspirerat till följande under de tre 
senaste åren:

År 2013: Under Hökarängens dag 2013 inbjöds 
Stockholms stad att delta med sin Klimatvåg och 
bjöd in förbipasserande att få en bättre förståelse för 
sitt klimatfotavtryck. 2013 deltog även Sunfleet och 
Sportson för att marknadsföra bilpoolen respektive 
elcykelkortet. 

År 2014: Under Hökarängens dag 2014 arrangerade 
Hållbara Hökarängen bl.a. en återbruksverkstad 

Örjan Lönngren från Stockholms stad vid Klimatvågen samt marionettdockan Samitha, byggd av återvunnet material.
Foto: Alexander Pihl. 
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och en modevisning tillsammans med REMAKE/
Stadsmissionen. Teater Tiddelipoms show (se 
5.1.4) genomfördes också. Hökarängens lokala 
hållbarhetsambassadörer (se även 5.2.2) hade ett bord 
där de erbjöd plant- och fröbyte.

År 2015: Under Hökarängsdagen 2015 bjöd projektet 
in till vernissage för projektets slututställning. 
Några av deltagarna i studiecirkeln i klimatsmart 
matlagning (se 5.4.1) bjöd på vegoburgare och 
hållbarhetsambassadörerna bjöd in till biholkbygge.

Slutsats och rekommendationer 
Deltagande i större lokala event är ett bra sätt att skapa 
uppmärksamhet och informera om pågående projekt 
och aktiviteter. Det är också ett bra tillfälle för lokala 
aktörer att marknadsföra sitt arbete och engagemang.

Hållbarhetsfestivalen var ett roligt och inspirerande 
projektinslag och innebar att projektgruppen lärde 
känna många olika aktörer (ca 40 aktörer varav ca 
30 lokala) samtidigt som dessa fick möjlighet att 
presentera sig för en stor publik. Målet var hela tiden 
att utgå från det lokala och deras initiativ och bara 
undantagsvis ta in aktörer utifrån. Detta innebar också 
att kostnaderna för föredragshållare och underhållning 
kunde hållas nere. Den stora kostnaden utgjordes av 
projektteamets arbete med att prata med lokala aktörer. 

Detta arbete sågs dock i ett långsiktigt perspektiv då 
festivalen delvis gick ut på att bygga nätverk. Resultatet 
blev också mycket inspirerande och ledde bland annat 
till följande:

• RamoRama som säljer tavelramar startade upp 
en ny sidoverksamhet inom hållbarhetsområdet 
som handlar om att bygga nya cyklar av gamla 
skrotcyklar.

• Omställning Hökarängen startades och antog 
sedermera namnet HOPP! (se 5.8.3). De ordnar 
lokala workshops och kurser i stadsodling och 
permakultur. 

• Hökarängen All Stars bildades, kanske en 
engångsföreteelse men allsång på torget visade sig 
vara lyckat. 

• Flera affärsidkare hade ökad omsättning under 
dagarna. 

• Många Hökarängsbor och tillfälliga besökare fick 
insikt i sin klimatpåverkan genom Klimatvågen. 

• Folk utifrån besökte Hökarängen. 
• REMAKE/Stadsmissionen Hökarängen påbörjade 

en ny kurs om hur man kan sy om och förnya 
kläder.

• Järnman startade en verktygspool (se 5.6.1) i 
samarbete med Stockholmshem. 

• En grafisk profil utvecklades som kan användas 
igen om företagarföreningen eller andra lokala 
aktörer vill göra om Hållbarhetsfestivalen längre 
fram

Hållbarhetsfestivaler och liknande events kan 
rent allmänt rekommenderas för dem som driver 
hållbarhetsarbete på stadsdelsnivå. Det övergripande 
temat behöver inte nödvändigtvis vara hållbarhet, det 
kan vara en lokal dag, en skördemarknad eller en stor 
loppis, men att ordna lokala events stärker den lokala 
samhörigheten och stoltheten över området. Genom 
att ha med moment som bidrar till hållbarhet gynnas 
hållbarheten på ett lättsamt och roligt sätt. Dessutom 
stärker välorganiserade lokala event samarbetet mellan 
olika aktörer. 

5.1.3 Boendeaktivering – Dörrknackningskampanj

Syfte och upplägg 
Dörrknackningskampanjer är en välbeprövad metod i 
många olika sammanhang, inte minst politiska. Flera 
svenska kommuner har också använt sig av metoden i 
olika sammanhang, t.ex. för att informera medborgarna 
om avfallsfrågor och inom ramen för stadsdelsprojekt.54 
När Hållbara Hökarängen hade pågått under ett 
drygt år blev det tydligt för hela projektgruppen att 

54  Se t.ex. Uppsala, Göteborg, Malmö

Foto: Alexander Pihl.
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projektet inte riktigt lyckats nå ut till de breda lagren 
i Hökarängen och att nya metoder behövde testas för 
att nå ut till fler Hökarängsbor. Även om kännedomen 
om projektet med tiden kanske hade nått ut brett så var 
Hållbara Hökarängen ett tidsbegränsat initiativ och 
det var angeläget att så tidigt som möjligt fånga upp 
boendes idéer och engagemang för att ha möjlighet 
att realisera dessa inom ramen för projektet. Under 
våren 2014 påbörjade projektgruppen därför en 
dörrknackningskampanj som avslutades under hösten 
2014. Syftet med dörrknackningskampanjen var att 
undersöka hur väl Hållbara Hökarängen hade nått ut 
till de boende i området, öka kännedomen om projektet 
samt fånga upp idéer och förslag på nya aktiviteter som 
de boende var intresserade av att engagera sig i. 

Genomförande och resultat
Projektgruppen hade initialt en diskussion om 
huruvida projektet skulle engagera ett professionellt 
”dörrknacknings-/marknadsanalysföretag” för att 
genomföra kampanjen. Gruppen enades dock om 
att det då var stor risk att dörrknackarna då skulle ha 
begränsad förståelse för de frågor projektet arbetade 
med. Istället enades projektgruppen om att det var 
bättre att engagera studenter inom miljövetenskap eller 
liknande med kunskap och engagemang om de aktuella 
frågorna. Kontakt togs med Södertörns Högskola och 
via dem fick projektet tag i tolv dörrknackande studenter 
från ett program om hållbar samhällsutveckling. Inför 
fortsättningen hösten 2014 hade cirka hälften av de 
studenter projektet engagerade under våren gått vidare 
till andra arbeten/projekt och ett antal nya studenter 
fick därför rekryteras, denna gång från både Södertörns 
högskola och Stockholms universitet.

En strukturerad enkät utvecklades med delvis slutna 
(Ja/Nej) och delvis ett urval av svarsalternativ. Enkäten 
innehöll också en semistrukturerad del där hushållen 
ombads komma med förslag på aktiviteter de var 
intresserade av.  

Själva dörrknackningsarbetet gick till så att hushållen 
först fick ett kort brev som informerade om projektet och 
gav exempel på pågående aktiviteter, tillsammans med 
information om när dörrknackningskampanjen skulle 
genomföras. Aviseringen skickades ut till hushållen 
områdesvis cirka en vecka innan dörrknackarna satte 
igång, vilket innebar att olika områden av Hökarängen 
aviserades i olika omgångar. Ett anslag om att kampanjen 
var på gång sattes också upp i varje port. Studenterna 
gick tillsammans två och två. De hushåll som inte var 
hemma vid dörrknackningstillfället/inte öppnade fick 
ett återbesök. Om de inte var hemma vid det andra 
tillfället heller lämnades information i brevlådan. Från 
och med hösten 2014 erbjöds de boende som inte var 

hemma vid dörrknackningstillfället att fylla i enkäten 
via ett webbformulär. 25 hushåll utnyttjade denna 
möjlighet. 

Som i alla undersökningar av denna typ är det viktigt 
att vara medveten om att intervjuaren gör subjektiva 
bedömningar och tolkningar av respondenternas svar. 
Det finns också risk att intervjuaren ställer ledande 
frågor eller lägger tyngdpunkten på frågeställningar 
som intervjuaren själv behärskar väl eller är mer 
intresserad av.  Innan kampanjen drog igång fick 
studenterna ett utbildningstillfälle där frågeenkäten 
och intervjuteknik gicks igenom. 

Resultat
Resultaten och erfarenheterna från 
dörrknackningskampanjen var överlag mycket 
positiva. Öppningsfrekvensen låg på 30%, dvs. cirka 
en tredjedel av alla dörrar som studenterna knackade 
på öppnades varpå samtal kunde föras. Anledningen 
till att dörrar inte öppnas kan naturligtvis vara flera: 
att de är upptagna, att de inte är hemma eller att de 
inte vill öppna. Det är antagligen en ganska stor grupp 
som tycker att det är obehagligt att öppna dörren för 
främmande personer. Samtidigt är det också en stor 
grupp som tycker att det är positivt att bli tillfrågade. 
Projektgruppen övervägde fördelar och nackdelar 
och gjorde till sist bedömningen att fördelarna med 
dörrknackning övervägde. Projektgruppen bestämde 
också att det första området som knackade i skulle 
ses som ett första test – om det togs emot väl skulle 
kampanjen fortsätta, annars avbrytas. 

De hushåll som inte ville få besök hade möjlighet 
att kontakta Stockholmshem om detta i och 
med föraviseringen. Inget enskilt hushåll avbad 
sig dörrknackning, dock blev Stockholmshem 
kontaktade av en lokal hyresgästförening som bad 
att dörrknackarna inte skulle besöka deras kvarter 
eftersom ett antal hyresgäster uttryckt oro.  Istället 
inbjöds denna hyresgästförening till ett öppet möte för 
gemensam diskussion. Vid mötet deltog tre hyresgäster 
och två representanter för hyresgästföreningen. Det 
blev ett bra möte där många förslag framfördes. 

I efterhand kom projektgruppen också i kontakt 
med andra hyresgäster från detta område som 
uttryckte besvikelse över att inte ha fått påhälsning 
från dörrknackarna. Det var naturligtvis viktigt att 
följa hyresgästföreningens rekommendation men 
projektgruppen kunde ändå konstatera att det var tydligt 
att alla hyresgäster inte stod bakom detta önskemål.

En av de frågor kampanjen sökte svar på var hur 
bred kännedomen om Hållbara Hökarängen var 
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bland hushållen. Det visade sig att ungefär hälften 
kände till projektet sedan tidigare. I tabell 6 
presenteras några av de kvantitativa resultaten från 
dörrknackningskampanjen.

Studenterna rapporterade att många hyresgäster 
reagerade mycket positivt när de förstod vad projektet 
gick ut på och att det här fanns en chans att såväl delta 
som påverka. De noterade också att responsen var 
klart positiv från 65% av hushållen. Det var endast 
en liten andel (4%) som studenterna upplevde var 
tydligt negativa till dörrknackningen och verkade 
bli störda. Övriga (31%) noterades för ett ”neutralt” 
mottagande. De svarade vänligt på frågorna men 
var varken överväldigande positiva eller negativa. 
Uppfattningen av vad som är t.ex. ett neutralt eller 
positivt bemötande är naturligtvis högst individuellt 
men gav projektgruppen en viktig indikation på om 
kampanjen var en aktivitet i rätt riktning. 

Under första halvan av vårens dörrknackningsomgång 
ställdes frågan om vilken miljöfråga hushållen tyckte 
var viktigast (se tabell 9 nedan). Studenterna tyckte 
emellertid att denna fråga var svår att ställa och efter 
ungefär halva vårens dörrknackningsomgång byttes 
denna fråga ut mot frågan om var hushållen hörde talas 
om Hållbara Hökarängen första gången (se tabell 7).

På denna fråga svarade ca 35% tryckta källor som 
främsta informationskanal, såsom skriftlig information 
i brevlådan från Stockholmshem (18%) eller lokal press 
(17%) (t.ex. Mitt i Söderort). På tredje plats (10%) kom 
olika typer av möten och sammankomster såsom t.ex. 

odlingen, hyresgästföreningen, morotsmobben (se 
5.2.2), tätt följt av anslag på t.ex. torget (10%). Ca 9% 
hörde talas om projektet via Internet och ytterligare 
ca 7% hörde talas om det via personliga kontakter. 
Cirka 50% av de tillfrågade uppgav att de inte kände 
till Hållbara Hökarängen sedan tidigare som nämnts 
ovan. Från och med hösten 2014 uppgav även ca 4% 
att de hörde talas om projektet första gången genom 
Hållbarhetsfestivalen (hölls i september 2014).  Under 
vårens kampanj uppgick den andel som hörde talas om 
projektet via tryckta källor till 55% så det är tydligt 
att kännedomen om projektet spreds via fler kanaler ju 
längre projektet fortskred. 

I den föravisering som hushållen fick ta del av listades 
en stor del av de pågående aktiviteterna. Hushållen 
hade alltså haft möjlighet att läsa på lite innan 
studenterna besökte dem. De som inte hunnit titta på 
det material de fått i brevlådan fick en sammanfattning 
av studenterna. På frågorna ”Vilka av de nu pågående 
aktiviteterna är du mest intresserad av” samt ”Finns 
det något annat du skulle vilja engagera dig i inom 
ramen för Hållbara Hökarängen” framgick att odling, 
sopsortering och matlagning var de tre aktiviteter som 
hushållen hade störst intresse av att engagera sig kring. 
Se lista i tabell 8 över de aktiviteter som nämnts flest 
antal gånger.

I svaren syns tydligt att respondenterna haft en 
förförståelse om de aktiviteter som redan pågick 
eller genomförts, t.ex. odling, matlagning, återbruk, 
kompostering, naturguidning, verktygspool, bilpool, 
kemikalier, kompostering och energirådgivning. En 

Tabell 6: Kvantitativa resultat från dörrknackningskampanjen under 2014

Resultat Antal % Kommentar

Antal dörrknack (dörrar det 
knackats på)

2900 Hela Stockholmshems bestånd. Delar av Russinvägen bjöds 
dock in till öppet möte istället för dörrknackning (se text ovan)

Antal hushåll samtal har förts 
med

888 31,5% Öppnade/Var hemma. Två av dessa var samtal över telefon. 
Fem hushåll deltog i öppet möte (se text ovan).

Antal hushåll som fyllde i web-
benkäten

25 0,9% En möjlighet som erbjöds fr.o.m. hösten 2014

Totalt antal hushåll som svarat 913 31,5%

Antal som kände till Hållbara H 
sedan tidigare (innan aviseringen)

451 50% Ett ganska stort antal refererade dock till aviseringen i por-
ten inför dörrknackningen så det är troligt att den egentliga 
siffran är något lägre

Antal som skrev upp sig på 
nyhetsbrevet ca

435 48% Ett visst antal hade redan skrivit upp sig 
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stor del är dock helt nya förslag, t.ex. barnvänliga 
aktiviteter, samlingspunkter för vuxna, ungdomar och 
barn, mer sportaktiviteter.  

Det är också tydligt att några av de aktiviteter som var nya 
för hösten finns med bland höstens svar (verktygspool, 
kemikalier). Det framfördes inte några direkt nya förslag 
på aktiviteter. Dörrknackningskampanjen var dock ett 
utmärkt sätt att skapa engagemang för projektet och 
locka fler deltagare till de olika projektaktiviteterna. 
Den gav också projektgruppen viktig bekräftelse 

på att de aktiviteter som påbörjats på det stora hela 
stämde väl överens med de boendes intressen. Det gav 
projektgruppen bra stöd för att fortsätta med påbörjade 
aktiviteter. 

Mer sportaktiviteter och bättre grillmöjligheter är 
exempel på aktiviteter som inte rymdes inom ramen 
för Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning. 
Stockholmshem fick dock ta del av samtliga förslag 
och kommer förhoppningsvis ha möjlighet att 
genomföra flera av de goda förslag som fördes fram 
och i synnerhet de förslag som förts fram av flera 
personer lite längre fram i tiden. Utöver förslagen i 
tabell 8 fördes en mängd andra och olika förslag fram 
av enstaka personer (t.ex. vävstuga, replokal). Dessa 
förslag vidarebefordrades också till Stockholmshem.  

Något annat som också var tydligt var att många boende 
hade intresse av sociala aktiviteter och gemensamma 
mötesplatser (samlingspunkter, grillplatser, sportytor 
m.m.). Studenterna hade fått en tydlig instruktion om 
att det inte var deras uppgift att ta emot kritik eller 
allmänna frågor rörande Stockholmshems förvaltning. 
Samtidigt var det dock förståeligt att många boende såg 
dörrknackningskampanjen som ett tillfälle att föra fram 
klago- eller önskemål om sin boendemiljö. Majoriteten 
av de klagomål som framfördes handlade om dåligt 
skötta soprum eller om begränsade möjligheter att 
sopsortera. Det faktum att många önskade engagera 
sig för t.ex. bättre sopsortering och gemensamma 
mötesplatser kan också helt klart tolkas som att det var 
något som de boende upplevde fungerade dåligt. 

Under vårkampanjens första hälft ställdes frågan om 
vilken miljöfråga som hushållen tyckte var viktigast. 
Studenterna tyckte att denna fråga var svår att ställa 
och efter halva tiden byttes denna fråga ut mot frågan 
om var de boende först hörde talas om projektet (som 

Tabell 7: De kommunikationskanaler där 
boende först hörde talas om Hållbara 
Hökarängen*

Kanal Antal

Stockholmshems utskick/brev 97 (17,7 %)

Lokal tidning/Mitt i Söderort (1+2= 4,3) 94 (17,1 %)

Övrigt (möten, hyresgästföreningen, odlin-
gen, morotsmobb, TV, dagis m.m.)

56 (10,2 %)

Anslagstavlor/affisch 54 (9,8 %)

Via Stockholmshems hemsida/blogg 47 (8,6 %)

Via granne/kompis/sambo 36 (6,6 %)

Anslag i porten 28 (5,1 %) 

Varit på/sett kontoret 24 (4,3 %)

Hållbarhetsfestivalen 21 (3,8 %)

Osäker/Ej svarat 92 (16,7%)

Not. *Sammanställningen baseras på svar från de 549 per-
soner som (från mitten av vårens kampanj och hela hösten) 
svarat att de kände till projektet sedan tidigare.

Våren 2014 Hösten 2014

1. Odling

2. Sopsortering

3. Matlagning

4. Kompostering

5. Barnvänliga aktiviteter

6. Samlingspunkter (picknick, sommarfest etc.)

7. Bytesrum och återbruk

8. Bättre grillmöjligheter

9. Mer sportaktiviteter

10. Naturguidning

1. Odling

2. Matlagning

3. Naturguidning

4. Verktygspool

5. Bilpool

6. Allt låter intressant

7. Kemikalier

8. Energirådgivning

9. Kompostering

10. Samlingspunkter (picknick, sommarfest etc.)

Tabell 8: De tio aktiviteter som intresserar flest boende. Fallande skala
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nämndes ovan). De svar som inkom under de veckor 
denna fråga ställdes presenteras i tabell 9.

Tabell 9: De miljöfrågor hushållen tyckte var 
viktigast

Nämnts flertalet gånger Nämnts två gånger

Sophantering Östersjön

Återvinning Förorenade sjöar

Kompostering Åka kollektivt

Ekologisk mat Nämnts en gång

Äta mer vegetariskt/mindre 
kött

Känner oro för miljön

Odling Allmän resursbrist

Kemikalier Flyget

Klimatet/Globala frågor Vattennivåhöjningen

Utsläpp/Luftföroreningar Ozonskiktet

Medvetenhet/Livsstilar  

Nedskräpningen  

I tabell 9 ser vi att frågan om sopsortering återigen 
hamnar högt, vilket den även gjorde i listan över de 
aktiviteter de boende var intresserade av att engagera 
sig i. Det är intressant att notera att de frågor som 
hamnar högst i tabell 9 är frågor som de boende har 
relativt god kontroll över och kan påverka själva. 
Sopsorteringen hör också till den fråga som de boende 
var mest missnöjda med lokalt. 

Ungefär hälften (45%) av de tillfrågade hushållen 
skrev upp sig på Hållbara Hökarängens elektroniska 
nyhetsbrev vilket resulterade i totalt 435 nya namn på 
sändlistan, vilket utgjorde den största delen av de 500 
prenumeranter som nyhetsbrevet nådde upp till totalt 
i slutet av projektet. Rekryteringen av prenumeranter 
från dörrknackningen var med andra ord väldigt viktig.

Vad gäller dörrknackningsarbetet i Hökarängen har 
ytterligare en positiv effekt av dörrknackningskampanjen 
varit engagemanget från de studenter som genomfört 
arbetet. Flera av studenterna har varit oerhört positiva 
till arbetet och har tyckt att det har känts viktigt att få 
bidra till arbetet. Flera har också sagt att de önskar att 

liknande kampanjer genomfördes där de själva bor. 
Den goodwill som detta medfört för Stockholmshems 
och projektets del ska inte underskattas.

Resultaten av dörrknackningskampanjen återkopplades 
till hushållen via en artikel i tidningen Hökarängsnytt, 
via nyhetsbrevet och ett blogginlägg55.

Slutsatser och rekommendationer
Resultaten av den dörrknackningskampanj som 
genomfördes inom ramen för Hållbara Hökarängen 
var överlag mycket positiva. Rekommendationen 
från Hållbara Hökarängen blir att liknande 
dörrknackningskampanjer med fördel genomförs vid 
uppstarten av liknande initiativ i andra stadsdelar för 
att tidigt fånga upp goda idéer och engagemang. Vill 
man nå och engagera de bredare grupperna i ett område 
är detta förmodligen en av de effektivaste metoderna 
för att nå ut.

Dörrknackningskampanjen visade också att det är 
viktigt att kontinuerligt kommunicera om projektet i 
flera kanaler samtidigt och framför allt via tryckt media 
eftersom det verkar vara de kanaler boende uppfattar 
först. Många av dessa övergår sedan sannolikt till att 
informera sig om projektet via Internet (t.ex. blogg och 
Facebook) medan majoriteten förmodligen fortfarande 
uppfattar den tryckta informationen bäst. Detta belystes 
väl av det faktum att under våren 2014 angav 55% 
att de först hört talas om projektet via tryckta källor, 
medan samma andel efter höstens kampanj (efter bland 
annat Hållbarhetsfestivalen) uppgick till 35%. Det var 
med andra ord tydligt att kännedomen om projektet 
spreds via fler kanaler ju längre projektet fortskred. 

Från dörrknackningskampanjen framgick att de fem 
aktiviteter som de boende visat störst intresse för är: 

• Odling
• Sopsortering
• Matlagning
• Naturguidning
• Kompostering

Av dessa arbetade projektet aktivt med 
odlingsaktiviteter, bl.a. genom HOPP!:s (se 5.7.3) 
odlingskurser i Fagerlid (se 5.4.2) och genom att 
stötta flera matlagningsaktiviteter (se 5.4.1). Två 
naturguidningar erbjöds (se 5.7.1) och ett flertal 
initiativ togs kring kompostering (se 5.4.3). 

55  Se Hållbara Hökarängens blogg: http://hallbarahokaran-
gen.com/vi-knackade-och-fick-svar-tack-for-det/ 
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En del av Stockholmshems investeringar i fastigheterna 
inom ramen för Hållbara Hökarängen handlade om att 
förbättra och införa miljöstationer samt insamlingskärl 
för matavfall i hela Hökarängen. Tyvärr försenades 
dessa investeringar och i slutet av projektet hade det 
bara införts i en del av Hökarängen. Utbyggnaden 
pågick fortfarande vid projektets slut och förväntades 
ta ytterligare ett antal år. 

För att öka andelen nöjda hyresgäster rekommenderas att 
satsa på bra källsorteringsfaciliteter i ett tidigt stadium, 
även om det inte är fastighetsägarens yttersta ansvar. Det 
har varit tydligt att detta är en prioriterad fråga bland 
hushållen och det har också en tydlig koppling till den 
ekologiska hållbarheten. Det är viktigt att verka för att 
göra det lätt för hyresgästerna att göra ”rätt”, t.ex. genom 
enkel och tillgänglig sopsortering (t.ex. miljörum), 
men även odling i närområdet och skapa varierande 
mötesplatser som tilltalar olika människor.

En annan viktig lärdom från projektet är att det är 
tydligt att många boende har intresse av sociala 
aktiviteter och gemensamma mötesplatser (sociala 
tillställningar, grillplatser, sportytor m.m.) Eftersom 
gemensamma mötesplatser är en bra plattform att 
föra diskussioner om olika typer av hållbarhetsfrågor 
utifrån, är det viktigt att ha med detta i Stockholmshems 
fortsatta arbete liksom i planeringen av andra liknande 
hållbarhetsprojekt på stadsdelsnivå. 

Vad gäller de aktiviteter de boende uttryckt intresse för 
skulle det vara intressant att undersöka detta fenomen 
djupare. Så här långt ligger det nära till hands att tro att 
det som de boende själva känner att de har möjlighet att 
påverka och vill engagera sig i ofta är någonting ganska 
konkret, som odling och sopsortering. När detta sedan 
inte fungerar som de önskar blir frustrationen stor. 

Dörrknackningskampanjen bidrog helt klart till en 
markant ökning av kännedomen om projektet. Den 
ökade dock inte bara kännedomen om projektet utan 
uppmärksammade även de hushåll som inte var så 
engagerade i dessa frågor på att detta var frågor som 
diskuterades brett i samhället. Även om alla hushåll 
inte började leva mer hållbart som en direkt följd av 
dörrknackningskampanjen eller Hållbara Hökarängen 
kan det förhoppningsvis ligga och gro hos många och 
leda till förändrade beteenden på längre sikt.

Miljöshow
Syfte och upplägg 
I syfte att testa nya grepp att nå ut till boende i 
bredare omfattning inleddes ett samarbete med 
Hökarängsbaserade Teater Tiddelipom. De anmälde 
intresse för att bidra till projektet och fick så 

småningom i uppdrag att utveckla en kortare show med 
miljötema som skulle framföras på olika mötesplatser 
i Hökarängen. Det hela utmynnade i Recycling Big 
Band som var en miljöshow på 15 minuter. Showen 
innehöll tre låtar som med humor skildrade hur en ny 
miljörörelse startas i Hökarängen. 

Genomförande och resultat 
Showen genomfördes vid sammanlagt tio tillfällen 
på torget utanför Matdax, i de båda parklekarna, 
på REMAKE/Stadsmissionen, i Söderledskyrkan, i 
EMMA-verksamheten och på Hökarängens dag. 

Det uppskattas att ca 600 personer befann sig på 
platser där showen ägt rum. Det är dock osäkert hur 
många av dessa som lyssnade aktivt och tog till sig 
budskapet, framför allt när showen framfördes i större 
parker. Showen fick viss medial uppmärksamhet 
genom att synas i Dagens Nyheters kalendarium och 
i lokaltidningen. Showen mottogs mycket positivt, 
särskilt av barnen i Fagerlidsparken och de som kom 
till REMAKE. Flera namn till nyhetsbrevet tillkom i 
samband med framträdandena och många förslag lades 
i förslagslådan (se 5.1.1). 

Foto: Bengt Alm

Slutsats och rekommendationer 
Överlag ansågs showen vara lyckad. Den stärkte också 
den lokala teatergruppens möjligheter att fortsätta arbeta 
med denna show i andra sammanhang. Miljöteater har 
använts tidigare i olika sammanhang, men kanske 
inte med denna lokala prägel. Rekommendationen 
för andra hållbarhetsprojekt på stadsdelsnivå är att 
använda kultur för att kommunicera viktiga budskap 
och då gärna lokala förmågor, vilket också bidrar till 
samverkan med lokala aktörer.

5.2 Hållbar konsumtion 

”Konsumtion” är i dessa sammanhang ett samlingsnamn 
för alla de resurser och tjänster vi människor använder 
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oss av genom våra livsstilar, t.ex. det vi äter, teatern 
vi upplever, kläderna vi köper, huset vi bor i eller 
bilresorna vi gör.

En målsättning med aktiviteter kring hållbar konsumtion 
har varit att öka medvetenheten och kunskapen om de 
globala hållbarhetsfrågorna och vad som krävs för att 
uppnå mer hållbar utveckling och hållbara livsstilar,56 
och med fokus på hur vi kan öka resurseffektiviteten i 
samhället.

För att lyckas åstadkomma en mer hållbar utveckling, 
är det viktigt att de globala och lokala sammanhangen 
tydliggörs och förs samman till en helhet.57 

5.2.1 Seminarieserie om Hållbar konsumtion

Syfte och upplägg 
Under hösten 2013 genomfördes en seminarieserie i 
fyra delar på temat Hållbar konsumtion som riktade 
sig mot boende och verksamma i Hökarängen. Syftet 
med seminarieserien var att öka medvetenheten och 
kunskapen om de globala hållbarhetsfrågorna hos 
boende och verksamheter i Hökarängen, samt att 
skapa engagemang för dessa frågor lokalt. De som 
ville fortsätta att engagera sig i de frågeställningar 
som väcktes bjöds i slutet av seminarieserien in till ett 
nätverk av lokala hållbarhetsambassadörer.

Upplägget var att inleda med ett seminarium om hållbar 
konsumtion och några av de globala miljöfrågor vi står 
inför för att sedan gå in i mer detalj på de tre största 
konsumtionsområdena: vår livsmedelskonsumtion, 
vårt boende och våra transporter (”Bilen, biffen, 
bostaden”). Upplägget för samtliga fyra seminarier 
var att varva presentationer med gruppövningar och 
sedan avsluta varje del med att ge deltagarna frivilliga 
uppgifter till nästa gång på det ämne som behandlats. 
Uppgifterna kunde vara att se en film, läsa något, kolla 
in en webbsida och liknande.

Genomförande och resultat 
Seminarieserien planerades med fokus på de viktigaste 
konsumtionsområdena. Kontakt togs med Mats 
Alfredsson och Anna Jiremark (Hushållningssällskapet 
samt fristående konsult) som är vana workshopledare 
på temat ”Bilen, Biffen, Bostaden”. Stockholm 
Environment Institute (SEI) utvecklade och 
koordinerade upplägget och ledde det första seminariet, 
Mats och Anna de följande tre. 

56  Axelsson, K.(2012)

57  Lindgren, K (2007)

I genomsnitt låg deltagarantalet på ca 25 personer 
(exkl. projektgruppen). De flesta deltagarna återkom 
och deltog vid alla fyra seminarier i serien men vid 
varje seminarium tillkom också några nya deltagare. 
Det kan naturligtvis diskuteras om ett deltagarantal 
om ca 25 personer är många eller få i en stadsdel med 
ca 9000 invånare men från omvärldsanalyser av andra 
liknande initiativ verkar det som om det är ett ganska 
bra deltagande. 

I de två utvärderingar som deltagarna ombads göra 
(efter del 1 samt efter del 4) framgick att seminarieserien 
var mycket uppskattad. Av totalt 23 ifyllda enkäter 
hamnade det samlade betyget på 4,5 av 5 möjliga. I 
den avslutande utvärderingsenkäten fick deltagarna 
även ge förslag på vad de skulle vilja lära sig mer om. 
Svaren presenteras i tabell 10. 

Som framgår av tabell 10 har de flesta av de förslag 
som fördes fram i den avslutande utvärderingen också 
genomförts inom ramen för Hållbara Hökarängen 
vid projektets slut. Alla utom en person svarade ja på 
frågan om de ville att seminarieserien skulle fortsätta. 
Två personer lämnade också som förslag att Hållbara 
Hökarängen skulle ordna fler ”workshops” utan att 
specificera detta närmare.

I tabell 11 presenteras några av svaren på frågorna om 
vad som fick dem intresserade av seminarieserien samt 
om de ändrat beteende på något område till följd av de 
nya kunskaperna.

Det var positivt att notera så många av deltagarna sa 
att seminarieserien fått dem att ändra sitt beteende 
i mer hållbar riktning även om det förstås är svårt 
att följa upp om så faktiskt är fallet eller om denna 
beteendeförändring blivit bestående. Från tabell 11 
framgår att seminariet om vår livsmedelskonsumtion 
(”Biffen”) gjorde stort avtryck. Det är också ett 
konsumtionsområde som de boende har stor möjlighet 
att påverka själva.

Mot slutet av seminarieserien informerades 
deltagarna om det planerade nätverket med lokala 
hållbarhetsambassadörer där de som var intresserade 
av att lära sig mer om olika sakfrågor samt vara lite 
mer aktiva på lokal nivå, inbjöds att medverka (se 
vidare 5.2.2).

Genom hela projektet har det varit tydligt att många 
aktiviteter ledde vidare till andra aktiviteter tack 
vare deltagarnas inspiration, kunskapsförståelse och 
nätverkande. Till exempel ledde seminarieserien till att 
många av de som deltog i den ville lära sig mer om de 
skadliga kemikalier som omger oss i vardagen, detta 
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Tabell 10: Förslag på ämnen och aktiviteter i den avslutande utvärderingsenkäten

Förslag på ämnen och aktiviteter
Antal 

förslag

Genom-

förts
Förslag på ämnen och aktiviteter

Antal 

förslag

Genom-

förts

Odling 4 X Höns i stan 1 X

Vegetarisk matlagning 3 X Tips om energisparåtgärder (snål-
spolande kranar, belysning m.m.)

1 X

Kemikalier i vardagen 3 X Social tillit 1

Solceller, vindkraft 2 X Cykelpool 1 X

Kompostering + bokashi 2 X Grillfester 1

Permakultur 2 X Seminarium utomhus om kretslopp 
och eller sopsortering

1

Biodling 2 X Infoträff om bilpool 1 (X)1

Hållbar konsumtion 1 X Filmvisning m sakbytardag och 
ekocafé.

1 X2

Hållbarhetsfestival m försäljning och 
uppträdande. Sälja ekoprodukter och 
lokalt producerade varor. Bjuda in 
lokala aktörer. Loppis.

1 X Föreläsning på Martinskolan om 
köttkonsumtion, energi och mats-
vinnstävling

1 (X)3

Tätortsnära natur 1 X

1 Ingen infoträff har ordnats av Hållbara Hökarängen, dock har boende fått rabatterad medlemsavgift under en testperiod. 
2 Filmvisning med fika genomförts. Uppmuntrat till flera loppisar. Inget ekocafé genomförts dock. 
3 Diskussioner fördes med Martinskolan där de erbjöds ett seminarium om livsmedel/kött (till att börja med) men skolan hade 
svårt att hitta tid för när ett seminarium skulle passa.

ämne berördes endast ytligt under seminarieserien. 
Kontakt togs med Naturskyddsföreningen som 
höll ett seminarium om ”Kemikalier i vardagen”. 
Vid detta seminarium började deltagarna prata om 
vikten av att minimera skadliga plaster och att man 
faktiskt kan tillverka egna hudvårdsprodukter och 
hushållskemikalier på ett enkelt sätt hemma. Det 
visade sig också att en av deltagarna var mycket 
duktig på just detta. Detta ledde till en workshop om 
att tillverka egen plastfolie av bivax och deodorant av 
bland annat kokosolja och aromämnen. Workshopen 
var mycket uppskattad av deltagarna och ledde 
sedan vidare till en liknande workshop riktad mot 
småbarnsföräldrar där deltagarna fick tillverka 
haklappar eller plastfolie av bivax. Detta ledde också 
till att hållbarhetsambassadörerna (se 5.2.2) började 
diskutera möjligheten att starta en studiecirkel om att 
tillverka egna rengöringsmedel och hudvårdsprodukter. 
Vid projektets slut hade detta ännu inte realiserats men 
kanske är det något som hållbarhetsambassadörerna tar 
vidare längre fram.

På initiativ av de lokala hållbarhetsambassadörerna 
(se 5.2.2) bjöd projektet i april 2015 först in till en 
filmvisning om hotet mot våra pollinerande arter 
och sedan en uppföljande workshop om att snickra 
egna fladdermus- och biholkar samt insektshotell. 
Workshopen var mycket uppskattad av deltagarna. 
Cirka 30 barn och vuxna kom och snickrade med stort 

engagemang. Många deltagare var överväldigande 
glada över initiativet och uttryckte stor tacksamhet över 
att få möjlighet att snickra tillsammans med sina barn. 

Vid varje ny aktivitet har nya deltagare rekryterats och 
nya kontakter knutits, kunskapen höjts hos deltagarna 
och den sociala sammanhållningen lokalt har stärkts. 
Under hösten 2014 förstod projektgruppen att personer 
utanför Hökarängen börjat delta i de aktiviteter som 
projektet bjöd in till. Det var tydligt att ryktet om 
Hållbara Hökarängen spridits och att fler tilltalades 
av projektets aktiviteter. Detta är naturligtvis något 
oerhört positivt och ingen deltagare har uteslutits på 
grund av att de inte bodde eller verkade i Hökarängen.

Slutsats och rekommendationer 
Erfarenheten från projektet är att en seminarieserie 
om de viktigaste miljöfrågorna var en bra introduktion 
till projektets fortsatta arbete på lokal nivå. Många 
av de aktiviteter som genomförts inom ramen för 
Hållbara Hökarängen har sitt ursprung i idéer från 
seminarieserien.

Genom seminarierna kom deltagarna i kontakt med 
de övergripande miljöfrågorna och flera av dem 
stimulerades till att vilja veta mer. En seminarieserie 
var också ett bra tillfälle för deltagarna att lära känna 
varandra samt komma med förslag på fortsatta aktiviteter 
på lokal nivå. Under seriens två sista seminarier 
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Tabell 11: Vad fick dem att vilja delta samt ändrat beteende som resultat?

Vad fick dig intresserad att komma? Ändrat beteende tack vare seminarierna? 

Gryende intresse för miljöfrågan Ja! Köper mycket ekologiskt. Äter mer vegetariskt. Sopsorterar mer!

Jag arbetar med hållbarhet och tar alla chanser till mer 
kunskap

Äter helst inte kyckling. Flyger ogärna

Behövde en spark för att gå till handling med t.ex. sop-
sortering. 

JA. Sopsorterar, handlar mycket mer eko

Lokalt engagemang och viktiga livsstilsfrågor Ja absolut. Handlar ekologisk mat

Öka kunskapen att leva hållbart Gör redan mycket bra!

Kul grej, intressant och viktigt Köper mer ekologiskt

Se vad som kan ändras Uppmanat mina vänner att handla ekologiskt. Lagt mig i andras val 
:-)

Möta andra, lära sig nya saker. Ja. Köper ekologiskt

Superviktigt ämne. Har lärt mig nya saker Slutat köpa paprika. Viktigare hur något är producerat än var.

Att jag är dålig på området Tyvärr inte än.

Intressant Tänker vad jag kan göra

Allmänt miljöintresse Ja. Köper mer ekologiska produkter

Vill hitta ett sammanhang att vara med och påverka. Har 
jobbat mycket med hållbarhetsfrågor

Jag kommer antagligen att tänka mer på att handla EKOCERT

Är miljöintresserad sedan tidigare Är redan miljömedveten men har slutat köpa paprika

Min dotter var intresserad och även jag är intresserad av 
ekologisk konsumtion. Absolut uppfyllts!

Ja. Väljer i ännu högre grad ekologiska produkter

Förväntningarna uppfylldes Ja absolut, köper KRAV

Nyinflyttad i Hökis och introducerad i områdets engage-
mang genom Hållbara H bloggen. Vill stödja sådant 
engagemang

Ja! Handlar mer ekologisk mat. Satsar på second hand. Sopsorterar. 

Få mer kunskap om hur jag kan leva mer hållbart (även 
om svårt)

Försöker redan leva så hållbart jag kan

Bild 6–7 workshop om att tillverka egen plastfolie och deodorant. Bild 8 Haklapp av bivax från workshopen riktad mot 
småbarnsföräldrar.  Foto: Katarina Axelsson.
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framgick tydligt att deltagarna blivit mer hemmastadda 
i gruppen och vågade ställa fler frågor samt började ta 
mer kontakt med varandra. Det var också som en bra 
grund för nätverket av hållbarhetsambassadörer som 
startade när seminarieserien avslutats (se 5.2.2).

För att locka ännu fler deltagare skulle man möjligen 
kunna testa om man kunde locka en bredare publik om 
man även använde sig av ett så kallat ”dragplåster”, som 
kunde fungera som en drivkraft och inspirationskälla 
för andra. Det skulle till exempel kunna vara en lokal 
profil eller kändis med omvittnat engagemang för 
hållbarhetsfrågor. Nu deltog främst personer som redan 
hade ett intresse och en förförståelse för frågorna. Med 
ett dragplåster skulle man möjligen kunna locka även 
de som annars inte hade kommit och kanske kunde fler 
personer då inspireras att fortsätta. 

Det är sannolikt att många av de ca 30 personer som 
deltog i seminarieserien har haft möjlighet att påverka 

andra i sin omgivning och sprida budskapet från de 
olika seminarierna. En rekommendation är att fundera 
över möjligheterna att erbjuda en seminarieserie som 
denna vid flera tillfällen. I Hållbara Hökarängens fall 
ökade kännedomen om projektet betydligt under 2014 
och det hade varit intressant att se om det hade gått att 
fylla en seminarieserie en andra gång. Det skulle också 
vara intressant att rikta en sådan här seminarieserie mot 
olika grupper, som t.ex. ungdomar. 

Vad gäller det faktum att Hållbara Hökarängen med 
tiden lockade deltagare även utanför Hökarängen är det, 
som nämndes ovan, något mycket positivt. Samtidigt kan 
det vara bra att vara medveten om att detta kan ske. Om 
ambitionen också är att stärka den sociala hållbarheten 
lokalt så försämras dessa möjligheter eventuellt om 
deltagande blir för ”uppblandat”. Om det är viktigt att 
fokusera på enbart de som bor lokalt är det viktigt att 
vara väldigt tydlig med det i inbjudan till olika event.

Bild 1–5 biholkworkshop.  Foto: Katarina Axelsson.
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5.2.2 Hökarängens lokala 
hållbarhetsambassadörer

Syfte och upplägg 
En av de omvärldsanalyser som genomfördes i 
början av projektet hade fokus på konceptet med 
klimatfamiljer som genomförts i många kommuner 
runt om i Sverige.58 De flesta av dessa initiativ hade 
upplägget att de till att börja med bjöd intresserade 
familjer att bli ”klimatfamiljer” som ville lära sig 
mer om miljöfrågor samt kunde tänka sig att vara en 
offentlig familj på lokal nivå som delade med sig av 
sina erfarenheter. Ofta ingick även ett utbildningspaket 
med bland annat öppna seminarier.

Med inspiration från dessa så kallade klimatfamiljer, 
utvecklades inom ramen för Hållbara Hökarängen 
konceptet ”lokala hållbarhetsambassadörer”. Det 
innebar att projektet till att börja med bjöd in en bred 
grupp (samtliga boende) att delta i en seminarieserie om 
hållbar konsumtion (se 5.2.1) utan några förpliktelser. 
Utifrån denna grupp bjöds sedan intresserade 
personer/hushåll in att delta i ett nätverk av lokala 
hållbarhetsambassadörer. Inbjudan att delta gick dock 
även ut till alla Hökarängsbor via projektbloggen. 

Syftet med att bjuda in till detta nätverk av lokala 
hållbarhetsambassadörer var att stimulera deltagarna 
till en minskad resursförbrukning samt att få deltagarna 
att fungera som lokala hållbarhetsambassadörer för en 
mer resurseffektiv konsumtion. 

Just ambassadörskonceptet var ett viktigt tillägg till det 
tidigare ”Klimatfamiljskonceptet”, där tanken var att 
de som deltog även skulle få i uppgift att genomföra 
aktiviteter gemensamt samt individuellt för att sprida 
medvetenhet om olika miljöfrågor vidare i sina nätverk 
lokalt (men även på andra håll). Det vill säga inte 
bara fungera som inspiration och förebild för andra 
hushåll utan också ge dem i uppgift att genomföra 
gemensamma och individuella aktiviteter för att 
engagera andra Hökarängsbor. I övrigt är upplägget 
ganska snarlikt uppläggen kring klimatfamiljer, med 
utbildning och uppgifter mellan mötena.

Syftet var också att forma en mindre grupp engagerade 
Hökarängsbor som projektgruppen kunde använda 
som bollplank för nya projektaktiviteter. Ytterligare 
ett syfte var också att undersöka om detta kunde 
vara en effektiv metod för att skapa engagemang 
för hållbarhetsfrågor lokalt. Eftersom det kan vara 
en utmaning att engagera och hitta gemensamma 

58   Se t.ex. Botkyrka, Falun, Gävle, Kristianstad, Laxå, 
Örebro, Örkelljunga

beröringspunkter med de breda grupperna i en stadsdel 
var tanken också att testa om det var möjligt att med 
hjälp av en liten grupp lokalt förankrade personer – 
som förhoppningsvis också bor kvar efter projektets 
slut – kunde skapa större engagemang för aktiviteter 
hos de boende och verksamma i området.

Erbjudandet att medverka i nätverket gick ut under 
slutet av seminarieserien om hållbar konsumtion, 
samt presenterades på bloggen och i tidningen 
Stockholmshemmet. Målsättningen var att rekrytera 
mellan 5–10 medlemmar. 

Delprojektet lades upp så att deltagarna i nätverket 
(Hökarängens lokala hållbarhetsambassadörer) bjöds 
in till regelbundna möten, seminarier och studiebesök. 
Deltagarna fick också regelbundet uppdrag av olika 
slag att genomföra – framför allt individuellt men i 
lämpliga fall även gemensamt – och att redovisa vid 
nästkommande tillfälle. Se bilaga 1 för hur inbjudan 
att delta såg ut samt ett exempel på hur ett uppdrag 
kunde se ut.

Tanken med dessa aktiviteter och uppdrag var att utbilda 
hållbarhetsambassadörerna och säkerställa att de fick en 
god och bred förståelse för de viktigaste miljöfrågorna 
för att på så sätt kunna fungera som välinformerade 
ambassadörer lokalt. Därigenom kan mötena också 
sägas ha fungerat som utbildningstillfällen för 
deltagarna.

Vad gäller olika seminarier och aktiviteter att 
genomföra presenterades inledningsvis ett grovt förslag 
över seminarier och ämnen som ambassadörerna sedan 
fick rangordna samt föreslå om de skulle tas bort eller 
om det var något som saknades. Förslagen baserades 
nästan uteslutande på de idéer som kom fram under 
utvärderingen av seminarieserien (se tabell 10 ovan) 

Fem av de tio hållbarhetsambassadörer som deltagit i 
nätverket.  Foto: Bengt Alm. 
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och där många av nätverkets medlemmar deltog. 
Samtliga seminarier har varit öppna för allmänheten.

Genomförande och resultat 
Till det första mötet i januari 2014 kom åtta intresserade 
personer och efter en tid kom ytterligare två personer. 
Totalt tio personer ingick som mest i gruppen men ett 
par av dessa har varit mindre aktiva. I slutet av projektet 
var cirka 6 personer aktiva. Från början var det endast 
sagt att nätverket skulle vara aktivt fram till september 
2014 så att flertalet ville fortsätta engagera sig inom 
ramen för nätverket fram till slutet av projektet var 
mycket positivt.

En av de första aktiviteterna som gruppen 
gemensamt bestämde att de ville genomföra var en 
carrot mob/morotsmobb59 gentemot de två lokala 
dagligvarubutikerna för att uppmuntra dem att ta in 
mer ekologiska produkter i sitt sortiment. En carrot 
mob är en positiv köpaktion där – oftast butiker – 
ställs inför en (hållbarhets)utmaning. Den butik som 
svarar bäst mot utmaningen ”vinner” och belönas med 
att en stor grupp konsumenter samlas som belönar 
butiken genom att vid en och samma tidpunkt gå och 
handla där. Genom att välja en gemensam tidpunkt för 
den positiva köpaktionen blir uppmärksamheten för 
köpaktionen större. 

59  http://sv.wikipedia.org/wiki/Morotsmobb 

Gruppen la ner en massa tid på att förbereda 
detta. De inventerade butikerna, förde samtal med 
butiksföreträdarna, skrev upprop på Facebook och 
gjorde anslag m.m. Arbetet uppmärksammades även 
av tidningen ”Mitt i Söderort” (se Figur 6), först 18 
mars 2014 och sedan en uppföljande artikel 4 juli 2014.

ICA var den butik som svarade bäst mot utmaningen 
och som belönades med en positiv köpaktion lördagen 
29 mars, 2014 (även Earth Hour day). Gruppen 
kommunicerade aktivt om såväl sitt förberedande 
arbete som slutresultatet på den Facebooksida som 
gruppen startat i samband med detta. Inlägget sågs 
av ca 115 personer och gruppen tog emot över 80 
kommentarer från huvudsakligen andra Hökarängsbor 
som uttryckte sitt stöd för aktionen och även lämnade 
förslag på ekologiska varor de önskade att de lokala 
butikerna tog in. Det var tydligt att aktionen var något 
som engagerade många och fick stort stöd. Även 
Hållbara Hökarängen skrev om aktionen på bloggen. 

Köpaktionen genomfördes under festliga 
omständigheter där bland annat en av ambassadörerna 
bidrog med en kvartett folkmusikanter. 
Uppskattningsvis kom omkring 50 personer och 
handlade vid den aviserade tidpunkten. Härutöver 
var det även många som handlade utan att ha kommit 
dit på grund av köpaktionen. Under september 2014 
gjorde gruppen en uppföljning av resultatet och gjorde 
en ny inventering av de två matbutikernas sortiment. 
Det var tydligt att båda butikerna då markant ökat sitt 

Figur 6: Mitt i Söderort uppmärksammar morotsmobben
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ekologiska sortiment i jämförelse med hur det sett ut 
under våren.

Resultatet var mycket positivt och ambassadörerna 
gjorde en fantastisk insats för att öka andelen 
ekologiskt i de två butikerna. I bilaga 2 presenteras 
en kort rapport som beskriver ambassadörernas 
uppföljningsarbete. Samtidigt hade detta naturligtvis 
inte varit möjligt om inte de butiksansvariga också haft 
ett intresse och en vilja att tillmötesgå sina kunders 
önskemål. Andra gemensamma aktiviteter som 
hållbarhetsambassadörerna planerade var en aktivitet 
kring plant- och fröbyte på Hökarängens dag 2014; 
en filmkväll under mars 2015 och en biholkworkshop 
under april 2015. 

Samtliga gemensamma aktiviteter har varit initiativ 
tagna av ambassadörerna själva. Härutöver fick 
ambassadörerna främst individuella utmaningar 
mellan mötena. Uppgifterna var upplagda så att de 
skulle utgöra en blandning av enkla och lite mer 
krävande uppgifter och att deltagarna skulle kunna 
välja vilka de ville göra. Såväl de gemensamma 
aktiviteterna som de individuella har varit frivilliga. 
Vad gäller de individuella utmaningarna/uppgifterna 
valde flera att inte genomföra dessa, helt eller delvis. 
Under en utvärdering som gjordes i september 2014 
fick ambassadörerna frågan vad som var anledningen 
till detta och om det borde ha varit högre krav på att 
genomföra dem.

Tidsbrist angavs vara den främsta anledningen till att 
uppgifterna inte alltid genomfördes och flera sa att de 
gärna hade velat göra alla uppgifter. Även om de flesta 
angav tidsbrist som främsta skäl är det förstås troligt att 
om uppgifterna hade varit väldigt stimulerande hade 
deltagarna förmodligen hittat tid för att genomföra 
dem. Samtidigt har det varit svårt att hitta helt 

igenom ”roliga” uppgifter på alla teman. Att ta med 
sig vegetariska recept var en uppgift som de flesta 
uppenbarligen tyckte var roligt och genomförde. Att 
mäta sin elanvändning med hjälp av elmätare tyckte 
flera var svårt. Förmodligen tyckte de inte heller att 
det var så intressant, då hade de antagligen satt sig in i 
elmätarens funktion bättre.

Vad gäller krav på att genomföra uppgifter tyckte några 
av hållbarhetsambassadörer att uppgifterna skulle ha 
varit tvingande för alla. Då finns dock en uppenbar risk 
att deltagarna inte skulle delta överhuvudtaget men det 
var intressant att notera att flera förespråkade detta. 
Beroende på uppgiften och gruppen kan det i vissa fall 
kanske vara en relevant avvägning att göra .

Ambassadörer som inspiration för andra Hökarängsbor
För att uppmärksamma ambassadörerna lokalt 
och få andra att inspireras av deras engagemang 
publicerades intervjuer med sex av ambassadörerna 
på projektbloggen (alla ambassadörer ville inte 
presenteras på bloggen). I figur 7 presenteras några av 
de svar som framkom under dessa intervjuer på frågan 
om varför de ville engagera sig i nätverket. 

Figur 7: Valda citat från intervjuer med 
Hållbarhetsambassadörerna

 [Namn] valde att bli hållbarhetsambassadör 
för att hon vill lära sig mer om miljö och hållbar-
het och för att hon vill sprida det som hon kan 
och den kunskap hon får i projektet

– För det är så otroligt viktigt att försöka leva 
hållbart.

Som hållbarhetsambassadör vill [Namn] få 
med så många som möjligt att jobba lokalt. 

– Jag … tycker att det är ännu viktigare att 
göra något på lokal nivå. Det är där det måste 
börja. Om vi börjar leva hållbart i praktiken är 
makthavarna tvungna att följa med. [Namn] tror 
att Hökarängen är en av de bästa platserna att 
starta lokalt hållbarhetsarbete på:

– Det kan vara tungt att börja någon annan-
stans, men jag tror att Hökarängen har alla 
förutsättningar för att bli en förebild för andra 
samhällen att ta efter. Vi kan visa att det faktiskt 
går.

Musikunderhållning i samband med köpaktionen.
Foto: Katarina Axelsson.
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 – Jag blev väldigt glad över… möjligheten. 
Det var en bra seminarieserie med många delta-
gare. Vi fick frågan där om vi ville bli hållbarhet-
sambassadörer och det lät som ett bra komple-
ment till min utbildning, sen är det också kul att 
engagera sig där man bor.

– Jag blev… intresserad och gick på alla 
möten. Sedan frågade de mig om jag vill vara 
hållbarhetsambassadör…. [Namn] nappade eft-
ersom hon vill uppmuntra andra till att leva mer 
hållbart. Hennes eget miljöintresse uppstod re-
dan i tonåren.

[Namn] hoppas …på att kunna sprida en-
gagemanget till fler genom att vara hållbarhet-
sambassadör.

För fullständiga intervjuer se www.hallbarahokarangen.
com

Som framgår av figur 7 var det en blandning av 
stort engagemang och en önskan att få mer kunskap 
om hållbarhetsfrågorna som fick deltagarna att bli 
medlemmar i gruppen, något som stämmer väl överens 
med målsättningen med aktiviteten. En ambassadör har 
också uttryckt att en viktig drivkraft för henne var att 
hon var nyinflyttad i området och att hon hoppades lära 
känna andra och området bättre genom sin medverkan, 
samtidigt som hon också har ett växande miljöintresse.

Ambassadör startat omställningsinitiativ
Som nämndes under 5.1.2 så startade en av 
ambassadörerna tillsammans med en annan 
Hökarängsbo ”Omställning Hökarängen” eller HOPP! 
– Hökarängens Omställning och Permakulturprojekt, 
ett initiativ inom ramen för den svenska 
omställningsrörelsen60, vilket var mycket positivt. 
Under Hållbarhetsfestivalen ordnade ”HOPP!” sina 
första aktiviteter, delvis finansierade av Hållbara 
Hökarängen. För mer information om HOPP!, se 
avsnitt 5.8.3.

Utvärdering september 2014
Under september 2014 blev ambassadörerna 
ombedda att fylla i ett utvärderingsformulär om hur 
de uppfattade sin medverkan i nätverket. Av de sex 
utvärderingsenkäter som fylldes i var det samlade 
betyget på de olika möten och ämnen som diskuterats 
överlag mycket högt, 4,2 poäng av max 5. På frågan 
om hur givande ambassadörerna har tyckt att det har 
varit att delta i nätverket och dess aktiviteter gav fem 
personer en 5:a i betyg och en person en 4:a (skala 1–5 

60  Se http://xn--omstllning-t5a.net/ 

där 5 är högsta betyg). Av enkäterna framgår också 
att 4 av 6 anser att deras förväntningar på nätverket 
infriats (”Ja!/Helt/Ja mer än…/Ja verkligen”). En 
person har inte besvarat just den frågan men satte en 
femma på frågan om hur givande det varit som helhet. 
En person hade hoppats att gruppen skulle träffats ännu 
mer utanför projektet men verkar överlag ändå mycket 
nöjd.

Exempel på andra positiva omdömen som kom fram 
under utvärderingen presenteras i Figur 8. 

Figur 8:  Positiva omdömen från 
Hållbarhetsambassadörerna

”Toppeninitiativ med hela projektet! Så positivt! 
Mycket bra arrangerat”

”Min familj har ändrat en hel del på vår mat 
och konsumtion”

”[Jag har] informerat grannar om aktiviteter 
som anordnats…Inspirerat ett antal grannar till 
en Facebookgrupp där man kan dela med sig 
av mat som blivit över eller att byta och dela 
produkter man köpt i storpack. Tagit upp grovs-
opsortering i vår bostadsrättsförening”

”Jag har varit med och påverkat matsorti-
mentet”

”Har bytt elleverantör”

”Roligt att vara engagerad i något på lokal 
nivå…Jätteroligt att detta arrangerades, svårt att 
tacka nej till den här möjligheten”

…[jag] har pratat med sådana jag känner [om 
det jag lärt mig] och även i andra stadsdelar. Bett 
dem jag känner att sprida ordet vidare om semi-
narier, mataktionen etc.”

Från Figur 8 och utvärderingen är det tydligt att 
initiativet initialt verkar ha bidragit till positiva 
beteendeförändringar hos åtminstone de sex 
ambassadörer som lämnade in en skriftlig utvärdering, 
även om dessa resultat inte säger något om de 
långsiktiga beteendeförändringarna. 

Vad gäller deltagarnas förkunskaper om de ämnen som 
diskuterades var det ganska blandat. Tre personer sade 
sig ha begränsad förförståelse för de olika ämnen som 
togs upp. En person sade sig ha medelgod förförståelse 
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för det mesta (3), annars begränsad förförståelse. Endast 
en person angav mycket god förståelse för samtliga 
ämnen (5 i genomsnitt). En person fyllde bara i för ett 
ämne och då siffran ”1” (begränsad förförståelse) för 
energispartips i hemmet.

Det faktum att en del redan kan väldigt mycket och 
andra kan betydligt mindre var lite av en utmaning 
– det kändes viktigt att alla fick en god grund att stå 
på samtidigt som det fanns risk att de som redan var 
väl insatta skulle tycka att det inte var tillräckligt 
stimulerande. 

Sammantaget var omdömena från de sex deltagare som 
lämnade in en utvärdering i september överlag mycket 
positiva. 

Ambassadörerna 2015 och ny utvärdering
Initialt planerades för att nätverket av 
hållbarhetsambassadörer skulle vara aktiva i cirka 
nio månader. Det var dock tydligt att flera av 
ambassadörerna gärna ville fortsätta vara aktiva 
i gruppen och ungefär sex av ambassadörerna 
var fortfarande aktiva i början av 2015. Två av 
ambassadörerna meddelade redan sommaren 2014 
att de inte hade möjlighet att fortsätta vara aktiva 
även om de fortfarande ville hållas informerade om 
gruppens aktiviteter. En person lämnade gruppen helt 
och en person har varit mindre aktiv fr.o.m. hösten 
2014. De ambassadörer som fortsatte träffas verkar 
ha tyckt att nätverket fyllde en viktig funktion och var 
givande. En av hållbarhetsambassadörerna startade 
under hösten 2014, som nämnts tidigare, HOPP! 
Hökarängens Omställnings- & Permakulturprojekt (se 
5.8.3) men har fortsatt engagera sig även inom ramen 
för ambassadörsnätverket.

Under mars 2014 skapade nätverket en Facebookgrupp 
som i slutet av projektgruppen hade nått drygt 140 
medlemmar. Här återfanns tips och inlägg om viktiga 
hållbarhetsfrågor, inbjudan till lokala evenemang etc. 
I början kallade sig gruppen Hökarängens lokala 
hållbarhetsambassadörer men i december beslöt 
gruppen att byta namn till Gröna Hökarängen, 
ett betydligt mer lätthanterligt namn. Namnbytet 
indikerade förhoppningsvis att gruppen tänkte sig ett 
fortsatt engagemang för hållbarhetsfrågor på lokal 
nivå även efter projektets slut. De tog också initiativ 
till filmvisning om hotet mot våra pollinerande arter 
med efterföljande biholksworkshop (som var mycket 
välbesökt) (se även 5.2.1). 

Under april 2015 ombads ambassadörerna att fylla i en ny 
utvärdering i samband med en fokusgruppsdiskussion 
(se vidare 6.1.3) Sju ambassadörer återsamlades vid 

detta tillfälle. Av dessa sju uppgav fem att de avsåg 
fortsätta vara aktiva inom nätverket. En person svarade 
”vet inte” och en person svarade ”nej”. Fem personer 
angav antingen 4 eller 5 på en skala 1–5 (där 5 är bäst) 
om hur givande de tyckte att ambassadörsnätverket 
varit. Två personer angav 3. På frågan om hur de tyckte 
att Hökarängen utvecklats under de senaste två åren 
angav sex personer 4 eller 5 (där 5 stod för ”mycket 
bättre”. En person angav 3 (varken bättre eller sämre).

Ambassadörerna tillfrågades också återigen om deras 
förväntningar med att delta i nätverket. Följande 
alternativ presenterades där flera kryss var möjliga:

 □ Lära mig mer om miljöfrågor
 □ Bidra till ett mer hållbart samhälle/Hökarängen
 □ Träffa nya människor
 □ Ha kul
 □ Annat, specificera gärna……

Fem av ambassadörerna kryssade alla de fyra första 
rutorna. Två av ambassadörerna kryssade endast 
alternativ nummer två: Bidra till ett mer hållbart 
samhälle/Hökarängen.

På frågan om de trodde att de skulle fortsätta vara 
aktiva inom ramen för Gröna Hökarängen även efter 
Hållbara Hökarängenprojektets slut svarade fem av sju 
”ja”. En person svarade ”nej” och en person svarade 
”vet inte”.

Slutsats och rekommendationer 
Slutsatsen är att det upplägg som seminarieserien och 
nätverket med hållbarhetsambassadörer har haft har 
varit väldigt lyckat och mycket väl kan användas som 
metod vid andra liknande initiativ. Upplägget med först 
en seminarieserie som gav deltagarna en grundläggande 
förståelse för de miljöproblem vi står inför, och sedan 
erbjuda de som vill fördjupa sig och engagera sig mer 
att bli hållbarhetsambassadörer fungerade väl. 

Balansen mellan ökad kunskap om olika frågor 
via seminarier, studiebesök och möten, uppdrag 
samt engagemang i aktiviteter för att förbättra 
något på hemmaplan verkar ha tilltalat de flesta av 
hållbarhetsambassadörerna. Flera av dem verkade 
också ha tagit till sig seminarieserien och det de lärde 
sig genom att de vid flera tillfällen refererade till sådant 
som diskuterats där. Det verkade med andra ord som 
om seminarieserien var bra för att skapa eller stärka 
hållbarhetsambassadörernas initiala engagemang och 
motivation.

Det verkade även som om nätverket av 
hållbarhetsambassadörer fungerade bra för att sprida 
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medvetenhet om dessa frågor vidare i Hökarängen. 
Flera av dem presenterade egna idéer kring hur de ville 
sprida budskapet vidare. De flesta verkade vara genuint 
intresserade av att Hökarängen uppmärksammades 
som en hållbar stadsdel och/eller att omgivningen 
blev mer hållbar. Det verkade också som om flera av 
hållbarhetsambassadörerna kände en stolthet över att 
tillhöra nätverket.

Hållbarhetsambassadörerna var också mycket viktiga 
för Hållbara Hökarängen och det av flera anledningar. 
De var väl förankrade i området och hade möjligheten 
att fånga upp idéer och behov från andra och föra 
fram dessa som förslag på aktiviteter. Genom deras 
nätverk fick också projektet kontakt med andra lokala 
förmågor. De genomförde flera utåtriktade aktiviteter 
för att skapa uppmärksamhet och engagemang för 
projektet och de hållbarhetsfrågor som projektet 
verkade för. De föreslog och prioriterade insatser som 
fördes fram som förslag från såväl dem själva som från 
andra boende. De var även en värdefull ”testbräda” för 
projektgruppens tankar och funderingar.

Utifrån gemensamma diskussioner, reflektioner och 
utvärderingar med/från hållbarhetsambassadörerna har 
samtidigt ett flertal punkter identifierats där metoden 
med hållbarhetsambassadörer kan förbättras:

• Tidigt diskutera vilket förhållningssätt 
gruppdeltagarna ska ha mot varandra och vilket 
samtalsklimat som önskas. Gruppen drogs 
inledningsvis med en del samarbetssvårigheter, 
mycket beroende på att deltagarna hade olika 
möjligheter att bidra till såväl individuella 
som gemensamma aktiviteter. En del var inte 
intresserade av gemensamma aktiviteter, andra 
ville gärna ägna sig åt det. Det är viktigt att 
vara tydlig med att förutsättningarna för allas 
engagemang kan se olika ut. En del kommer bara 
att ha möjlighet att lägga in ett fåtal timmar i 
månaden, andra kan lägga flera dagar. 

• Om möjligt, scanna av deltagarnas förkunskaper 
innan, t.ex. genom individuella samtal eller 
fokusgruppsdiskussioner. Dels för att kunna hoppa 
över områden som de flesta har god förförståelse 
om men också för att kunna utnyttja deras 
kunskaper bättre inom gruppen.

• Ha regelbundna möten inplanerade utan agenda. 
Flera hållbarhetsambassadörer önskade mer tid 
för att prata om idéer för gemensamma aktiviteter 
m.m. som inte hanns med under mötena. Samtidigt 
är detta en balansgång. Efterhand som deltagarna 

lär känna varandra bättre tar de själva initiativ till 
möten på egen hand. 

• Ha inte väldigt resurskrävande gemensamma 
aktiviteter förrän deltagarna lärt känna 
varandra ordentligt. I Hökarängen ville 
hållbarhetsambassadörerna själva (dock inte 
alla) genomföra den s.k. morotsmobben men det 
blev väldigt pressat och det uppstod en hel del 
motsättningar i gruppen under vägen även om 
slutresultatet blev bra. 

• Utse en gruppledare för de gemensamma 
aktiviteterna (kan vara olika varje gång)

En annan fråga som projektet arbetade medvetet med var 
frågan om hur projektets ”resultat” bäst skulle fångas 
upp och leva vidare efter projektets slut. Som nämnts 
ovan initierade en av hållbarhetsambassadörerna 
omställningsinitiativet HOPP! och de flesta andra var 
fortfarande aktiva inom ramen för gruppen Gröna 
Hökarängen vid projektets slut. Som nämndes ovan 
angav också åtminstone fem av de sju som deltog i den 
sista utvärderingen att de avsåg fortsätta vara aktiva 
inom ramen för Gröna Hökarängen. Det betyder att 
nätverket av hållbarhetsambassadörer också varit 
väldigt viktigt för att stärka projektets långsiktiga 
effekter. Hur väl dessa grupper på lång sikt lyckades 
bibehålla det engagemang som rådde vid projektets 
slut var förstås för tidigt att säga. Det blir viktigt för 
Stockholmshem att följa upp projektets resultat på 
längre sikt för att kunna dra djupare lärdomar om detta.

Sammanfattningsvis är slutsatsen att nätverket 
med hållbarhetsambassadörer varit en mycket bra 
metod för att skapa engagemang på lokal nivå som 
mycket väl kan användas i andra stadsdelsprojekt. 
Förhoppningsvis kan det engagemang som deltagarna 
i detta nätverk visat med tiden sprida sig till ännu fler 
grupper i Hökarängen. 

5.2.3 Hushållens fotavtryck – Verktyget Min 
Klimatpåverkan

Syfte och upplägg 
En bättre förståelse för det individuella bidraget till de 
globala miljöproblemen är en viktig förutsättning för att 
motivera hushållen till förändrade konsumtionsmönster. 
I syfte att stimulera hushållen i Hökarängen till en 
mer resurseffektiv konsumtion, samt att få en bättre 
förståelse för Hökarängsbornas resursförbrukning, 
vidareutvecklades verktyget Min Klimatpåverkan61 
inom ramen för Hållbara Hökarängen. 

61  Min Klimatpåverkan har utvecklats av Stockholm 
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Förutom att beräkna sin klimatpåverkan eller sitt 
ekologiska fotavtryck, kan användaren genom 
verktyget även beräkna vilka miljövinster som kan 
göras om konsumtionen förändras på något område. 
Verktyget kan även användas av skolor för att beräkna 
elevernas individuella fotavtryck (eller elevernas 
familjers), samt om intresse finns, även jämföra dessa 
med varandra samt med genomsnittet för Sverige. 
Verktyget är således tänkt att vara ett pedagogiskt 
komplement till diskussioner kring resursförbrukning, 
klimatförändringar, livsstilar och den globaliserade 
värld vi lever i, och skapa förståelse för de utmaningar 
vi står inför. 

Verktyget gör beräkningar på postnummernivå vilket 
innebär att det finns möjlighet att få statistik nerbruten 
per postnummer. Det lämpar sig således för användning 
i riktade initiativ där man vill kunna föra en dialog 
med användarna om resultatet. Från och med version 
2 (mars 2015) finns även möjlighet för hushållen att 
göra direkta jämförelser med andra hushåll på samma 
postnummerområde (där användaren kan välja att 
jämföra med 3, 4 eller alla 5 siffror lika).

Min Klimatpåverkan kan ge intressanta insikter i 
och detaljer om hushållens konsumtionsbeteende 
som beräkningar om t.ex. energikonsumtionen aldrig 
kan avslöja. Förhoppningen med att använda Min 
Klimatpåverkan inom ramen för Hållbara Hökarängen 
var att stimulera en stor andel Hökarängsbor att använda 
verktyget och på så vis utgöra ett bra komplement till 
beräkningarna om områdets energiförbrukning (se 
6.2.2).

Genomförande och resultat
Projektgruppen hade flera diskussioner om hur 
information med uppmuntran att få hushållen i 
Hökarängen att fylla i verktyget bäst skulle spridas. 
Initialt var planen att låta de personer som deltog 
projektets olika aktiviteter att fylla i verktyget i 
samband med dessa aktiviteter. Under det första 
halvåret genomfördes dock endast ett fåtal aktiviteter 
där deltagare samlades i sådan form att det lämpade 
sig att fylla i verktyget. Flera aktiviteter hölls också 
utomhus där det var svårt att ge deltagarna uppgifter som 
krävde tillgång till dator. Projektgruppen diskuterade 
även att med hjälp av SCB låta göra ett statistiskt 
representativt urval av Hökarängsborna och skicka ut 
en enkät med samma frågor som i webbenkäten. Det 
bedömdes dock vara alltför kostsamt och tidskrävande 
att sammanställa.

Environment Institute och är en individuell fotavtryck-
skalkylator som ligger online och kan användas av vem 
som helst, se www.minklimatpaverkan.se 

I slutet av 2013 enades gruppen om att roliga tecknade 
vykort var den metod projektet skulle använda sig av för 
att kommunicera verktyget bredare. I samarbete med 
tecknaren Max Gustavsson (miljösatir) utformades tre 
vykort med budskap om hållbarhet och motiv som alla 
hade koppling till Hökarängen. Förhoppningen var att 
vykorten skulle ha en hög lokal igenkänningsfaktor 
och få många Hökarängsbor att vilja ha vykorten och 
även bli nyfikna och testa sin klimatpåverkan via Min 
Klimatpåverkan. 

Utöver spridningen via vykort uppmanades även 
deltagarna i seminarieserien att använda verktyget, 
och de lokala hållbarhetsambassadörerna fick som en 
del av sin första uppgift i uppdrag att fylla i verktyget. 
Hökarängsskolan lät även elever i två klasser (åk 8 och 
åk 9) att använda verktyget som del av en hemuppgift. 
Härutöver informerade projektgruppen också om 
verktyget i andra sammanhang, såsom t.ex. under 
dörrknackningskampanjen och under teatershowen. 
Uppmaningar till boende att fylla i verktyget gick även 
ut via bloggen och nyhetsbrevet. 

I slutet av projektet kunde dock konstateras att de 
boende tyvärr inte varit så nyfikna på verktyget 
som projektgruppen hade hoppats. Endast drygt 70 
Hökarängsbor med postnummer 12355–12360 fyllde 
i en enkät. Under samma period hade verktyget 
cirka 1000 användare totalt varav cirka 420 från 
Stockholmsområdet.

Vad gäller vykorten var dessa dock mycket populära. 
Många Hökarängsbor tog gärna flera vykort med 
motiveringen att de tyckte att de var roliga och 
uppskattade den lokala igenkänningsfaktorn. Det 
verkar dock som om endast ett fåtal tagit steget därifrån 
till att också testa verktyget som vykortet tipsade om. 

Det fungerade bäst att kommunicera verktyget 
gentemot grupper av användare som projektgruppen 
kunde ha en dialog kring verktyget med 
(såsom Hållbarhetsambassadörerna, deltagare i 
odlingsaktiviteterna samt skolelever). Dessa grupper 
fyllde i verktyget och fick sedan ta del av sina resultat i 
jämförelse med övriga deltagare.

Planen var från början också att uppmana de hushåll 
som fyllde i verktyget att fylla i det ytterligare en gång 
mot slutet av projektperioden. Genom att jämföra 
resultaten från de två mätningarna var förhoppningen 
att förändringar i hushållens resursförbrukning skulle 
kunna uppskattas. Ett blogginlägg i april 2015 med 
tips till boende om att ta reda på deras klimatpåverkan 
resulterade dock tyvärr inte i några nya användare 
bland Hökarängsborna eller uppdaterade profiler.
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I avsnitt 6.2.2 presenteras resultatet av de enkäter som 
fyllts i.

Slutsats och rekommendationer 
Verktyget var tänkt att fungera som ett pedagogiskt 
komplement till diskussioner kring resursförbrukning, 
klimatförändringar, livsstilar och den globaliserade 
värld vi lever i, samt skapa förståelse för de 
miljöutmaningar vi står inför. Det fungerade bra i 
grupper av användare som projektgruppen kunde 
ha en dialog omkring verktyget med och det hade 
varit önskvärt om fler sådana sammanhang kunde ha 
skapats. Vad gäller övriga Hökarängsbor var intresset 
dock svagt. 

Bedömningen är trots detta att det var av stort värde att 
kunna kommunicera komplex miljöpåverkan genom 
ett verktyg som Min Klimatpåverkan, framför allt 
genom att presentera användarnas resultat i mindre 
grupper som får till uppgift att fylla i verktyget (som 
t.ex. Hållbarhetsambassadörerna samt skoleleverna). 

Det var tydligt att vykorten var effektiva för att 
kommunicera Hållbara Hökarängen men det verkar 
tyvärr inte som om mer än ett fåtal tog steget därifrån 
till att också testa verktyget, åtminstone inom ramen 
för projektet.

På sikt blir det intressant att även kunna jämföra 
resultaten från Hökarängen med andra områden i 
Sverige genom de resultat som kommer fram genom 
Min Klimatpåverkan. 

5.2.4 Smärtpunktsworkshops

Syfte och upplägg 
Smärtpunktworkshops är en metod utvecklad av 
Susanna Elfors och Mats Aronsson (konstnär och 
bildterapeut) som går ut på att deltagarna får berätta 
om sina miljömässiga ”smärtpunkter”, dvs. tillfällen 
när de inte agerar hållbart. Därefter får deltagarna 
lista vinster med att agera som de gör och sedan hitta 
”vändpunkter”, det vill säga förslag på hur deras behov 
kan uppfyllas på ett mer hållbart sätt. Syftet med att 
genomföra smärtpunktsworkshops inom ramen för 
Hållbara Hökarängen var att: 

• Identifiera nya grupper av Hökarängsbor som var 
intresserade av att delta i Hållbara Hökarängens 
aktiviteter

• Utveckla ett verktyg för miljöarbete 

• Få kunskap om vad som kan få Hökarängsborna att 
agera mer miljövänligt

Genomförande och resultat
I maj 2014 planerades tre workshopar med tema 
energianvändning i bostaden, konsumtion och resor att 
genomföras.

Två av workshoparna (energianvändning och 
resande) fick ställas in på grund av för få deltagare. 
Workshopen med tema konsumtion fick tre deltagare 
och genomfördes. Ingen av dessa tre deltagare hade 
deltagit i tidigare aktiviteter. I workshopen utforskade 
deltagarna smärtpunkter om klädkonsumtion, badande 
och uppkoppling till Internet. De bakomliggande 
behoven handlade om att göra sådant som är praktiskt 
(klädkonsumtion), att få lugn och ro (bad) och att vara 
delaktig i sådant som händer i världen (Internet). För att 
få dessa behov uppfyllda på ett mer hållbart sätt kom 
deltagarna fram till lösningar som att: köpa ekologiska 
kläder hos de stora kedjorna som är lätta att hitta, vistas 
i naturen och pyssla för att få lugn och ro istället för 
att bada, och att ha en ”uppkopplad” timme och sedan 
lämna mobilen och datorn. 

Deltagarna fick också svara på hur projektet kunde 
bidra och kom fram till att hantverkskurser för pyssel 
och att lära sig sy vore bra samt meditation i naturen. De 
önskade även en gemensam lokal där olika aktiviteter 
av den typen kunde genomföras.

Slutsats och rekommendationer 
Det var svårt att få deltagare till de tre 
smärtpunktsworkshopar som planerades, vilket kan 
bero på att:

• Konceptet inte riktigt förstods (varför det kan 
behöva omarbetas) 

• Kommunikationen kring eventen inte var 
tillräckligt effektiv

• Temafrågorna inte upplevdes som tillräckligt 
intressanta för de potentiella deltagarna 

• Det låg fel i tiden. Under maj har många annat för 
sig. 

Smärtpunktsworkshoparna hade till syfte att titta på 
beteenden som människor har svårt att ändra på och 
ska människors miljöpåverkan kunna ändras radikalt 
kan det behövas metoder där människor granskar sin 
egen miljöpåverkan. Slutsatsen av den workshop som 
genomfördes är dock att denna typ av granskning 
behöver paketeras annorlunda. Kanske kan den 
genomföras i samband med mer lustfyllda aktiviteter 
för att locka fler deltagare.
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5.3 Hållbara bostäder – boendeenergi

Vår boendeenergi, tillsammans med vår 
livsmedelskonsumtion och våra transporter är de 
tre områden där vår miljöpåverkan är som störst. 
Det kändes därför självklart att inkludera frågor 
om boendeenergi i ett hållbarhetsprojekt som 
Hållbara Hökarängen. Genom mer resurseffektiv 
energikonsumtion kan betydande mängder energi och 
andra resurser sparas. Ett av projektets delmål har 
också varit att minska hushållens energianvändning 
med 15% genom beteendepåverkande metoder.

5.3.1 Energieffektivisering i hemmet

Syfte och upplägg 
Ett av de första delprojekten som genomfördes 
inom ramen för Hållbara Hökarängen  – del 2 var 
Energieffektivisering i hemmet. Syftet med delprojektet 
var att undersöka om energirådgivning skulle kunna få 
hushåll att bli mer energimedvetna och spara energi. 

Till att börja med riktade sig delprojektet till en fastighet 
i området med avsikten att skala upp aktiviteten om det 
föll väl ut. Valet av fastighet grundade sig på uppgifter 
från en energikartläggning som först gjorts samt på 
uppgifter om standarden på kylskåpen i den aktuella 
fastigheten. Genom att erbjuda de boende som tog emot 
energirådgivning nya kylskåp kostnadsfritt hoppades 
man att de flesta hushållen i den aktuella fastigheten 
skulle vara intresserade. 

Även hållbarhetsambassadörerna erbjöds 
energirådgivning och det förelåg en i princip öppen 
inbjudan till hushållen att anmäla intresse för att få 
energirådgivning under hela projektperioden.

Genomförande och resultat 
Efter påstötningar anmälde sig fem hushåll till 
Energieffektivisering i hemmet. De fick besök och 
energirådgivning i hemmet av en representant från 
Stockholms stads miljöförvaltning. De fick även en 
enkät med frågor från verktyget Min Klimatpåverkan 
(se 5.2.3) som de ombads fylla i.

Dessvärre uppstod problem vid installationen när de 
nya energisnåla kylskåpen inte passade i befintliga kök. 
För att få dem på plats krävdes viss ombyggnad, något 
som flera av hushållen upplevde som mycket störande.

Hushållen i Hökarängen visade överlag begränsat 
intresse för att delta i aktiviteter om boendeenergi. Inga 
hållbarhetsambassadörer eller andra hushåll anmälde 
intresse för att få individuell energirådgivning. 

Mot slutet av projektperioden testades emellertid en ny 
ansats för att få fler hushåll engagerade i frågan om 
boendeenergi som visade sig vara mer effektiv. Det var 
en energispartävling mellan ett antal hushåll, se 5.2.3 
för mer information. 

Slutsats och rekommendationer 
Minskad energianvändning är ett viktigt steg mot det 
hållbara samhället och individuell energirådgivning 
kan vara effektivt i många hushåll. Majoriteten 
av hushållen i Hökarängen bor dock i mindre 
hyresrätter utan kontroll över sin värme- eller 
varmvattenanvändning. Det enda hyresgästerna har 
kontroll över är elanvändningen i den egna lägenheten. 
Samtidigt tillhandahåller hyresvärden de stora 
elförbrukarna: spis, kyl och frys. Val av elektronik 
och belysning är det enda hyresgästen råder över. 
Mängden belysningsarmaturer och elektronik som 
ryms i en mindre lägenhet är dock begränsad. Även 
Miljöförvaltningen som bistod projektet i dessa frågor 
menade att de ekonomiska vinster som dessa hushåll 
skulle kunna nå efter att ha sett över sin elektronik och 
belysning m.m. var begränsade. 

Inom ramen för Hållbara Hökarängen har det 
varit tydligt att det är svårt att skapa engagemang 
hos de boende för hållbarhetsfrågor genom 
boendeenergifrågor. Här blir det istället viktigt att 
Stockholmshem kommunicerar resultaten av sitt 
kontinuerliga arbete med att underhålla fastigheterna 
och öka energiprestandan, samt det arbete de gör med 
att minska energianvändningen i de gemensamma 
utrymmena (se vidare 6.2.1). Slutsatserna från 
projektet som helhet antyder också att många känner 
större engagemang för andra hållbarhetsfrågor 
och att det därför ofta kan vara mer effektivt att 
adressera boendeenergifrågor inom ramen för andra 
hållbarhetsfrågor (se vidare t.ex. avsnitt 5.9).

5.3.2 Energispartävling

Syfte och upplägg 
Under hösten 2014 startade projektet en 
energispartävling i ett försök att skapa ett större 
engagemang kring boendeenergi. Upplägget var att 
jämföra hushållens elförbrukning under oktober–
december 2014 med samma period 2013. Det hushåll 
som sparade mest energi (procentuellt) vann och fick 
elräkningen betald för testtidens tre månader.

Syftet med energispartävlingen var att undersöka om 
detta kunde vara en effektiv metod för att åstadkomma 
en minskning av hushållens elanvändning. Projektet 
syftade med andra ord till att undersöka om teknik 
för att visualisera hushållens elanvändning kunde 
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stimulera dem att minska densamma. Syftet var också 
att undersöka om en tävling kunde vara en effektiv 
metod som kan stimulera hushållen att minska sin 
elanvändning ytterligare. Erfarenheter från andra 
liknande initiativ hade också visat att detta kunde 
vara en effektiv metod för att skapa engagemang 
bland hushållen.62

Genomförande och resultat 
Inbjudan att delta gick ut till samtliga hushåll i hela 
Hökarängen. 16 hushåll anmälde sig initialt och av 
dessa valde sedan nio hushåll ut att delta i tävlingen. 
Av dessa bodde sju i lägenhet hos Stockholmshem, 
ett hushåll i en bostadsrättsförening och ett hushåll i 
radhus. För hushållet i radhus ingick även uppvärmning 
och varmvatten i energimätningen, för övriga hushåll 
endast hushållselen. För att bättre förstå hushållens 
beteenden, deras attityder och drivkrafter kring att 
spara el anlitades White Arkitekter för att göra en 
intervjustudie och fokusgruppdiskussion.

I början av tävlingen bjöds samtliga hushåll in till 
ett energiseminarium med Örjan Lönngren från 
Stockholms stads miljöförvaltning. Örjan tipsade om 
hur hushållen kunde spara energi i vardagen och ett 
energisparpaket delades ut bestående av LED-lampor, 
grenkontakter och/eller fjärrkontroller med hjälp av 
vilka de kunde stänga av all el utom kyl och frys när de 
gick hemifrån samt nattetid. Samtliga hushåll fick även 
tillgång till digitala verktyg (en app och en webbsida) 
via vilken de kunde följa sin elförbrukning i realtid. 

Alla hushåll utom två lyckades sänka sin elanvändning 
under perioden oktober–december 2014 (i jämförelse 
med samma period 2013). De två hushåll som 
uppvisade en förhöjd elanvändning hade en mycket låg 
elanvändning redan innan tävlingen. Ett av hushållen 
fick dessutom en gäst under december månad vilket 
bidrog till att elanvändningen ökade. För ett par av 
deltagarna rapporterades ett kontraproduktivt beteende, 
där t.ex. en deltagare avstod från att göra långkok och 
baka bröd med hänvisningen till att spisen var gammal 
och förbrukade mycket el.63 

Vinnarna av tävlingen lyckades nå en energibesparing 
om totalt 32% under perioden oktober–december, i 
jämförelse med samma period 2013. Den genomsnittliga 
besparingen för samtliga nio hushåll hamnade på ca 
14%. Om de hushåll exkluderas vars elanvändning 
ökade, hamnade besparingen på drygt 16%.

62  Haq, G., and Owen, A. (2011)

63  White arkitekter (2015)

Den beteendestudie som White genomförde indikerade 
att tävlingen gjorde att deltagarna började prata om 
och reflektera över sin energianvändning. För många 
var det viktigt att få kunskapsluckor överbryggade, 
bli inspirerade och motiverade till förändrade vanor, 
något som det inledande seminariet och tävlingen 
rapporterats ha bidragit till.  Alla deltagare ändrade sitt 
energibeteende på ett eller annat sätt. En deltagare hade 
börjat laga storkok och frysa in istället för att laga mat 
varje dag. En annan hade börjat tina maten i kylskåpet. 

För flera av deltagarna var det tydligt att de ofta 
funderade över sina energibeteenden, t.ex. huruvida 
det var bättre att koka vatten i vattenkokaren eller på 
spisen, vilka lampor som egentligen var det bästa valet. 
Deltagarna rapporterade också om praktiska hinder 
för energieffektivt beteende, som t.ex. att det inte var 
möjligt att låta tvätten hängtorka i lägenheten eftersom 
den var för liten; eller att det inte gick att dammsuga 
bakom kylskåpet som var inbyggt. Flera av hushållen 
rapporterade att tävlingsmomentet varit en motiverande 
faktor. Ingen av deltagarna uppgav att de ville sänka 
sin elanvändning av främst ekonomiska skäl. Flera av 
deltagarna hade ett genuint intresse för miljöfrågor och 
det antas att detta istället varit den viktigaste drivkraften 
för många. De digitala verktygen delade gruppen i två 
läger. En grupp fick inte appen att fungera eller tyckte 
att webbsidan var svårnavigerad. Den andra gruppen 
tyckte att appen var enkel och pedagogisk.64

Slutsats och rekommendationer 
Som nämnts ovan indikerade resultatet att tävlingen 
gjorde att deltagarna började prata om och reflektera 
över sin energianvändning. Elanvändningen minskade 
också i genomsnitt med 14 procent hos hushållen. 
White konstaterar även att tävlingsmomentet medförde 
att deltagarna på ett naturligt sätt började diskutera 
sin elkonsumtion med vänner och bekanta. Hos en 
del av deltagarna tröt motivationen efterhand medan 
andra ville fortsätta mäta sin elförbrukning efter att 
tävlingen avslutats. Sammantaget var dock resultatet 
överlag mycket positivt och slutsatsen blir ändå att en 
energispartävling kan vara en effektiv metod för att 
skapa uppmärksamhet och engagemang hos hushållen 
kring energifrågan. 

Resultatet verkar också indikera att teknik för att 
visualisera elanvändningen kan vara effektivt för 
att förmå hushållen att minska sin elförbrukning. 
Urvalet var dock litet och resultatet antyder också att 
motivationen tröt efterhand. Men korttidseffekten visar 
på positiva resultat.

64  Ibid
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5.3.3 Energieffektivisering i tvättstugan

Syfte och upplägg 
Under projektets gång kom projektgruppen vid flera 
tillfällen i kontakt med personer som beklagade sig över 
att många grannhushåll uppvisade ett energiineffektivt 
tvättbeteende i de gemensamma tvättstugorna. 
Projektgruppen funderade över om projektet skulle 
kunna göra något för att uppmärksamma de boende på 
detta problem. I syfte att sprida medvetenhet om och 
skapa engagemang för mer energieffektivt tvättande 
beslutade projektgruppen att initiera ett pilotprojekt 
för att testa om hushållen kunde utbildas för att 
tvätta mer energieffektivt.

Genomförande och resultat 
Två studenter anlitades och fick en kort utbildning i 
energieffektivt tvättbeteende av Stockholms stads 
miljöförvaltning. En tvättstuga som användes av cirka 
200 hushåll valdes ut. En display för visualisering av 
energiförbrukningen i kWh och kronor installerades 
med tanken att den skulle visa föregående månaders 
elförbrukning, den aktuella dagens förbrukning samt 
en prognos för månaden. 

Studenterna befann sig i tvättstugan på valda tider 
under cirka en månads tid. De samtalade med 
hushållen och gav tips om energieffektivt tvättande, 
bjöd på kaffe och delade ut informationsmaterial till de 
som var intresserade.

Dessvärre drogs visualiseringstekniken med en del 
tekniska problem och fungerade inte riktigt som tänkt. 
Sammantaget var dock slutsatserna från testet överlag 
mycket positivt. De flesta hushållen var intresserade av 
studenternas information och verkade tycka att det var 
positivt att energisparbeteende uppmärksammades. 

Testet pågick under två månader. Mätningar av 
tvättstugans elförbrukning före respektive efter testet 
visade dock inte på några energibesparingar. Via den 
display som installerades hade hushållen möjlighet att 
svara på frågan ”Har du börjat tvätta mer energieffektivt 
efter den rådgivning du fått” genom att trycka JA eller 
NEJ. Endast 13 hushåll valde att svara på denna fråga 
men av dessa svarade 10 JA och 3 NEJ. Det är alldeles 
för få svar för att dra några långtgående slutsatser 
men det är möjligt att effekterna av hushållens ökade 
energimedvetenhet ger resultat först på längre sikt, 
efter att hushållen haft tid att reflektera mer över det de 
lärt sig. Eller också upplevde majoriteten av hushållen 
att de fortfarande inte hade möjlighet att tvätta mer 
energieffektivt. Det kan också vara så att maskinerna 
är så energieffektiva att små förändringar inte märks.

Slutsats och rekommendationer
Sammantaget var det en spännande idé att testa om 
det var möjligt att genom lokal närvaro och riktad 
information uppmuntra hushållen till mer energieffektivt 
tvättbeteende. Hushållen verkar ha uppskattat insatsen 
även om effekterna av testet tyvärr inte visade på några 
energibesparingar. Förhoppningsvis framträder dock 
effekterna på lite längre sikt, efter att hushållen haft 
möjlighet att reflektera över det de lärde sig under testet. 

5.3.4 Lokal elproduktion

Syfte och upplägg 
Hökarängsborna visade i olika sammanhang intresse 
för lokal elproduktion. I Stockholmshems ägardirektiv 
fastslås också att förnyelsebar el ska öka (utan 
procentuella mål).65 En utredning av hur detta skulle 
kunna fungera i Hökarängen beställdes därför av 
STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten 
i Uppsala, näringsliv och samhälle).

Syftet med ett delprojekt om lokal elproduktion var 
att undersöka om lokal solelsproduktion vore möjlig 
i Hökarängen, något som skulle kunna bidra väsentligt 
till områdets konsumtion av förnyelsebar energi. Detta 
bedömdes vara ett mycket intressant projekt som skulle 
kunna ge mätbara resultat och positiv uppmärksamhet 
bland de boende.

Genomförande och resultat 
I utredningen från STUNS lades det fram tre förslag 
på hur lokal energiproduktion med solceller skulle 
kunna göras som alla byggde på att elen gick direkt 
till deltagande hushåll. Ett antal lämpliga fastigheter 
i Hökarängen valdes ut. Bedömningen gjordes att en 
solcellsanläggning kunde bli aktuell tidigast vid mitten 
av 2015 och alltså efter projektets avslut. 

På grund av låga elpriser och att STUNS upplägg var 
lite för komplicerat för Stockholmshem valde bolaget 
dock i slutändan att istället satsa på solceller som inte 
var knutna till hyresgästerna utan som skulle användas 
som el i fastighetsgemensamma utrymmen. En 
fastighet om fem portar valdes ut (cirka 30 lägenheter). 
Planen var att den el som genererades skulle användas 
för att belysa de gemensamma utrymmena inklusive 
tvättstugan. 

Vid projektets slut hade Stockholmshem ansökt om 
byggnadslov och påbörjat upphandling av solceller. 
Tidplanen var att ha allt installerat och klart per 
den 1 oktober 2015.

65  Samtal med Olof Sjöberg, Stockholmshem hållbar-
hetschef, 24 mars 2015.
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Slutsats och rekommendationer 
Lokal energiproduktion var något som regelbundet 
återkom i kontakterna med hushåll runt om i Hökarängen, 
till exempel genom dörrknackningskampanjen och 
i utvärderingen från seminarieserien. Det verkar 
således som om det finns ett ganska stort intresse och 
engagemang kring förnyelsebar elproduktion. I detta 
första steg designades dock solcellsinitiativet endast 
för den fastighetsgemensamma elanvändningen. 
För att fånga upp de boendes engagemang kring 
förnyelsebar elproduktion är en rekommendation att 
involvera de boende tidigt i diskussionerna och ha 
som målsättning att också försöka hitta lösningar som 
innebär att även hushållen kan få del av elproduktionen 
i sin hushållselanvändning. 

5.4 Hållbar livsmedelskonsumtion och urban 
odling

Som nämndes under 5.2 utgör vår 
livsmedelskonsumtion, våra transporter och 
vårt boende de tre konsumtionsområden där vår 
miljöpåverkan är som störst. Eftersom den egna 
livsmedelskonsumtionen är ett av de områden som 
varje individ har störst inflytande över var det självklart 
att lyfta frågor om vår livsmedelskonsumtion i ett 
hållbarhetsprojekt som Hållbara Hökarängen. Genom 
mer medveten och hållbar livsmedelskonsumtion kan 
betydande mängder energi och andra resurser sparas, 
för att inte tala om påverkan från kemikalier och andra 
värden som biologisk mångfald. 

Urban odling har en tydlig koppling till hållbar 
livsmedelskonsumtion. Även om odling också handlar 
om andra värden som till exempel biologisk mångfald 
och social hållbarhet har vi här valt att sortera det under 
samma rubrik som hållbar livsmedelskonsumtion.

5.4.1 Klimatsmart och vegetarisk matlagning

Syfte och upplägg 
Under seminarieseriens livsmedelsseminarium 
(”Biffen”) blev det tydligt att hållbar 
livsmedelskonsumtion var något som engagerade 
många deltagare och tanken på en vegetarisk 
matlagningskurs föddes. Insikten om att människor 
gärna vill laga vegetariskt men saknar kunskap och 
inspiration blev tydlig. Kontakt togs med Klimatmat 
och tillsammans med dem arrangerades två matkurser 
i klimatsmart matlagning. Hökarängsskolan erbjöd sig 
att låna ut sitt hemkunskapskök.

Syftet med aktiviteten var att hjälpa boende med kunskap 
och inspiration till mer klimatsmart matlagning för att 

därigenom minska de boendes resursförbrukning. Mat 
är också något som de flesta människor har intresse av 
och det kändes som en lovande aktivitet att skapa en 
lokal mötesplats kring. 

Det kändes viktigt att lägga fokus på ”klimatsmart” 
matlagning snarare än ”vegetarisk”, även om det bara 
var vegetarisk mat som lagades. Huruvida deltagarna 
i slutändan väljer att fortsätta äta kött eller inte är inte 
projektets sak. Genom att ge dem verktygen för att 
laga mer genomtänkt klimatsmart och vegetarisk mat (i 
säsong) var förhoppningen att deltagarna skulle tycka 
att det var lättare att avstå från köttet.

Genomförande och resultat 
De två kurserna i vegetarisk matlagning som erbjöds i 
mars 2014 blev snabbt fullsatta (15 personer per kurs). 
Klimatmat höll en mycket intressant och genomtänkt 
heldagskurs där teori varvades med praktisk 
matlagning.

För att stimulera fler till klimatsmart matlagning fick 
varje deltagare som avslutning på dagen bjuda in ca 
tre andra Hökarängsbor att smaka av den avslutande 
buffén som dukades upp. Detta var ett mycket 
uppskattat inslag i kursen, och stämningen under 
buffén var mycket god.

I den avslutande utvärderingen framkom att deltagarna 
var mycket nöjda med kursen. Av de totalt 21 
utvärderingar som kom in var det samlade omdömet om 
de två kurserna som helhet 4,4 (där 5 var högsta betyg). 
Sju av deltagarna var vegetarianer sedan tidigare även 
om flera av de övriga redan åt en del vegetariskt. 
Någon åt mest fisk och någon annan åt mest kyckling. 
Alla utom en person angav att de trodde att de skulle 
laga mer vegetariskt som ett resultat av det de lärt sig 
under kursen. Den person som svarade nej angav som 
skäl att familjen redan åt mycket vegetariskt. Alla utom 

Foto: Bengt Alm
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en person angav att kursen infriade deras förväntningar 
och flera lade till ”med råge”. 

Flera uttryckte också att ytterligare en positiv sak med 
kursen var att den stärkte den sociala gemenskapen 
lokalt. En person uttryckte t.ex. att ”Nu kommer jag att 
kunna säga hej till flera nya bekantskaper när jag går 
och handlar”.

Deltagarna fick också frågan om de skulle vara 
intresserade av att fortsätta träffas och laga mat i någon 
form av studiecirkel. En övervägande majoritet svarade 
positivt. Under dörrknackningskampanjen framkom 
också att vegetarisk matlagning var en aktivitet som 
intresserade många boende. 

I samarbete med Klimatmat och Hökarängsskolan 
erbjöd projektet därför intresserade Hökarängsbor att 
delta i en studiecirkel om fem träffar om Klimatsmart 
matlagning under 2014/2015. Denna gång bestämdes 
dock att projektet skulle ta en subventionerad 
deltagaravgift. Deltagarna fick betala 350 kr för 
råvarukostnader för fem gånger medan projektet stod 
för Klimatmats kostnader. Ett samarbete inleddes också 
med Studiefrämjandet som bistod projektgruppen med 
administrationen av deltagaravgifterna. Två grupper 
med 15 deltagare i varje fylldes ännu en gång snabbt. 

Studiecirkeln blev även den en succé. Deltagarna var 
otroligt nöjda och deltagarna i båda grupperna visade 
på ett fantastiskt engagemang. Det verkade som en 
starkt bidragande orsak till detta var att man lagade mat 
tillsammans med personer från sitt närområde. Flera av 
deltagarna började prata om att de ville fortsätta laga 
mat tillsammans efter cirkeln och en person föreslog 

till och med att deltagarna borde få till uppgift att bjuda 
hem ett visst antal andra Hökarängsbor på vegetarisk 
middag. En fantastisk idé som det dock var svårt för 
projektgruppen att förvänta sig att alla deltagare skulle 
vara med på. 

Utvärderingen från studiecirkeln visade på mycket 
positiva omdömen och lovord från deltagarna. 
Flera i gruppen rapporterade att de hade diskuterat 
klimatsmart matlagning med sin omgivning och i några 
fall hade även deltagarna bjudit vänner, grannar på mat 
de lärt sig göra på studiecirkeln (i likhet med den idé 
som nämndes ovan). Flertalet verkade också ha blivit 
inspirerade att laga mer klimatsmart mat.

Av de totalt 30 deltagarna lämnades 23 enkäter in. Fem 
av dessa var vegetarianer sedan tidigare. På frågan 
om deltagarnas samlade upplevelse från studiecirkeln 
blev resultatet 4,8 i genomsnitt (där 5 var bäst). 
Kommentarer lämnades som: ”Nya insikter, ‘nya’ 
grannar, många nya recept som jag inte skulle ha provat 
på egen hand”; ”Lärorikt och inspirerande. Fått tillbaka 
lusten till matlagning.”; ”Hade vissa förväntningar…
och de överträffades med råge!”. På frågan om vilka 
förväntningar de hade med sitt deltagande i cirkeln 
kryssade alla utom två ”Få inspiration till nya recept” 
samt ” Ha kul”. 14 av 23 kryssade även ”Träffa nya 
människor”. 

På frågan om deltagarna talat med andra i sin 
omgivning om klimatsmart matlagning svarade alla 
utom två att de talat med familj/kollegor/vänner och i 
flera fall även grannar. En person som var lärare angav 
att hen planerade att delge kunskaperna till sina elever 
i samband med sin miljöundervisning.

På frågan om deltagarna ändrat livsstil 
som ett resultat av sin medverkan i 
cirkeln svarade 15 av 23 ”ja”. Två 
personer svarade inte på den frågan 
och resten svarade ”nej”. Ja-svaren 
motiverades av kommentarer som 
”Äter mer grönsaker och närodlat 
och mer eko!”; ”Jag orkar ge mina 
barn veggomat”; Har fått mer 
inspiration och kunskaper till att laga 
vegetariskt”; ”Jag försöker slänga 
mindre mat”.

På frågan vad som var det bästa med 
cirkeln inkom bland annat urvalet av 
svaren i Figur 9. 

Studiecirkelns grupp två. Nästan fulltaliga.  Foto: Katarina Axelsson.
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Det var med andra ord väldigt tydligt att den sociala 
dimensionen av matcirkeln var väldigt viktig för många. 
Majoriteten av deltagarna visade även intresse för 
att fortsätta laga mat tillsammans på egen hand efter 
cirkelns slut. Projektet stöttade gruppen med att bekosta 
framtagandet av receptmaterial till fem deltagardrivna 
cirklar från Klimatmat. Projektgruppen etablerade 
också kontakt med den privata Martinskolan och 
studieförbundet ABF för hantering av deltagaravgifter. 
Martinskolan välkomnade initiativet och sa ja till 
att upplåta sitt kök för tio träffar under våren 2015 
till en kostnad om 200 kr per tillfälle. I början av den 
första studiecirkeln upprättades en Facebookgrupp 
där de matlagare som fortsatte i den deltagardrivna 
cirkeln postade regelbundna bloggar. Gruppen 
skickade även rapporter till projektteamet om hur 
matlagningsaktiviteterna fortskred. Det var tydligt att 
de fortsatte att laga mat under varm gemenskap och 
att de var mycket välorganiserade. De hjälptes åt med 
planering, budget, matinköp och städning. Inför den sista 
träffen i juni 2015 planerades en avslutande grillkväll. 

Inför Hökarängens dag 2015 bestämde deltagarna 
i den deltagardrivna cirkeln även att de skulle sälja 
ärtburgare och berätta om sin klimatsmarta resa för 
andra Hökarängsbor och besökare (se bild).

Vid detta tillfälle delade gruppen även ut recept och 
hade en namnlista där intresserade Hökarängsbor 
kunde anmäla sig för att delta i den deltagardrivna 
studiecirkel gruppen hoppas ska kunna fortsätta till 
hösten. Detta resulterade i närmare 25 nya namn på 
potentiella deltagare. I samtal med en av deltagarna 
framgick att gruppen diskuterat att forma nya grupper 
inför hösten för att möjliggöra spridning av erfarenheter 
från de som deltagit i vårens studiecirklar samt för att 
stärka den sociala hållbarheten. Det vill säga att istället 
för att forma en grupp med nya deltagare så delar de 
upp sig mellan upp till tre grupper med en blandning 
av nya och mer erfarna deltagare i varje. På detta sätt 
lär alla också känna fler Hökarängsbor.

Slutsats och rekommendationer 
Hållbar livsmedelskonsumtion är något alla människor 
själva kan bidra till och matlagning är också något 
som intresserar många människor. De klimatsmarta 
matlagningsaktiviteterna som Hållbara Hökarängen 
ordnade var mycket uppskattade bland de boende och 
rekommenderas varmt för andra liknande initiativ. 

Det var också tydligt att dessa aktiviteter bidrog stort 
till att stärka den sociala hållbarheten i området. För 
många av deltagarna verkar de sociala aspekterna ha 
varit minst lika viktiga för engagemanget som viljan 
att lära sig laga klimatsmart mat. Detta blev särskilt 
tydligt i utvärderingen från studiecirkeln när många 
redan lärt känna varandra under kurserna i mars 2014 
och gärna ville fortsätta laga mat tillsammans av inte 
minst sociala skäl.

Något som också framkom var att deltagarna pratade 
positivt om sina erfarenheter från kursen/studiecirkeln 

Figur 9: Urval av svaren på frågan om vad som varit det bästa med cirkeln

1. ”Att tänka på ett annat sätt när det gäller matlagnin-
gen. Att äta all mat gemensamt på slutet!”

2. ”Bredden på recepten, mycket nya smaker, trevligt att 
laga och äta med grannfolk”

3. ”Att få prova på nytt, få recept, alltid kul att samarbeta 
runt något”

4. ”God mat och trevligt sällskap!”

5. ”Inspiration till att pröva nya maträtter, matlådorna, 
och träffa nya människor”

6. ”Att få äta något annat och människorna”

7. ”Bli inspirerad till nya vegetariska recept. Träffa 
nya Hökarängsbor. Min sambo (som också gått 
kursen) tycker det är roligt att laga mat nu!”

8. ”Att möta människor”

9. ”Att nivån varit lagom hög/låg, deltagarna och 
ledaren trevlig, bra urval av recept”

10. ”Att träffa nya människor och få inspiration”

11. ”Att få inspiration under trevliga former”

12. ”Umgänget med andra Hökarängsbor + midda-
garna - mat har överträffat alla förväntningar”

Några av matlagarna på plats utanför projektkontoret 
efter att ärtburgarna – som hade en strykande åtgång – 
tagit slut.  Foto: Katarina Axelsson. 
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med andra i sin omgivning. Det betyder att initiativet 
har goda förutsättningar att sprida engagemanget för 
klimatsmart matlagning i gemenskap med andra till 
vidare kretsar även utanför Hökarängen.

Tillgång till kök kan vara en utmaning för gemensamma 
matlagningsaktiviteter. För att stimulera till gemensam 
matlagning på lokal nivå vore det önskvärt om 
fastighetsbolag och andra såg över möjligheten att 
etablera gemensamma lokaler med bra kök. 

5.4.2 Urban odling och bikupor

”Odling är en pedagogisk resurs för ökad förståelse för 
naturen och de ekologiska sambanden. Närproducerat 
kan ge miljöfördelar samtidigt som intresset för trädgård 
är en bra grund för social utveckling, vilket är viktigt 
i många av de nya stadsodlingsprojekten i våra större 
städer.”66

Urban odling är en trend som växer kraftfullt globalt, 
även i Hökarängen. I Hökarängen fanns redan före 
projektets start ett stort antal odlingsintresserade och 
odlingar, såväl med som utan pallkragar, utspridda här 
och var. Odling är helt klart något som intresserar ett 
stort antal människor, det kan handla om allt från odling 
på den egna balkongen, plantering i rabatter utanför 
huset eller i parker till odlingslotter och pallkragar. 

Att odling engagerar många människor var 
också något som framkom tydligt under vårens 
dörrknackningskampanj där detta var en av de 
aktiviteter som de boende uttryckte störst intresse för 
att ägna sig åt (se 5.1.3).

Genom att odla frukt och grönsaker för egen konsumtion 
minskar konsumtionen av köpta, ofta hårt drivna och 
långt transporterade frukter och grönsaker. De allra 
flesta hobbyodlarna odlar dessutom kemikaliefritt. 
Även om det ofta måste till betydligt större ytor för att 
bli självförsörjande bidrar egen odling i bostadsområdet 
till minskad energi- och resursförbrukning nationellt/
globalt. Det bidrar även till en ökad förståelse för vad 
som krävs för att producera mat och sambandet mellan 
människan och naturen. Lokala odlingar bidrar även 
till den ekologiska mångfalden i ett bostadsområde 
och skapar en bättre miljö för pollinatörer. Odling kan 
dessutom vara en social aktivitet. Många upplever 
dessutom odling som avstressande och det används 
regelbundet som terapi för stressade/utbrända 
människor. Odling är med andra ord bra för att stärka 
såväl den ekologiska som sociala hållbarheten.

66  Björkman, L-L. (2012)

Syfte och upplägg 
Inom ramen för Hållbara Hökarängen initierades en 
rad aktiviteter kring urban odling i syfte att stärka 
framför allt den ekologiska men även den sociala 
hållbarheten hos de boende i området. 

Biodling är också ett viktigt inslag i det hållbara 
samhället eftersom det bidrar till den biologiska 
mångfalden. I syfte att stärka just denna bidrog projektet 
även till att två bikupor ställdes ut i Hökarängen.

Genomförande och resultat 
I Hökarängen fanns redan före Hållbara Hökarängen 
ett stort odlingsintresse och många boende odlade 
utanför husen och i angränsade skogs- och grönpartier. 

Våren 2013 genomfördes en odlingsworkshop i 
samarbete med organisationen Boodla67. Syftet med 
workshopen var att inspirera till odling samt att ta reda 
på vilket intresse som fanns hos de boende för att odla 
samt få en bättre förståelse för vad och var de ville 
odla. Ca 30 personer deltog och en mängd förslag på 
lokala odlingsaktiviteter fördes fram. 

Efter att ha utvärderat resultatet drogs slutsatsen att en 
gemensam trädgård var det som projektet kunde bidra 
till på detta stadium. Efter att brukaravtal upprättats 
med Stockholms stad fick initiativet tillstånd att 
odla i Fagerlidsparken, på en yta intill Konsthall 
C. Boodla fick sedan i uppdrag att gå vidare med 
planeringen för hur den gemensamma trädgården 
skulle kunna utformas. I mars 2014 hölls en workshop 
för planering av den gemensamma trädgården med 
cirka 15 deltagare. Deltagarna fick associera kring 
ord, skissa och skapa inspirationsbilder för trädgården 
etc. En Facebookgrupp skapades också som gavs 
namnet Hökisodlarna. Utifrån detta tog sedan Boodla 
fram ett designförslag för trädgården. Efter att ha 
inhämtat synpunkter från boende och andra (endast 
någon enstaka inkom) kunde sedan den gemensamma 
trädgården börja ta form. 

I maj hölls en gemensam byggdag på platsen med ca 
15 deltagande Hökarängsbor. En lokal aktör hade fått 
i uppdrag att bygga ett antal odlingslådor att använda 
på platsen. Under dagen fick byggarbetet även besök 
från TV4 och Ron Finley, känd gerillaodlare från Los 
Angeles som deltog i arbetet. Ett kort inslag sändes 
på TV4-nyheterna, ett längre reportage sändes i 
Nyhetsmorgon.

67  Boodla är ett stockholmsbaserat företag som är special-
iserade på ekologisk, urban odling Se www.boodla.se 
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Trots förarbetet visade det sig dock vara trögt att få 
odlingen att ta fart. Inga boende verkade vilja ta något 
övergripande initiativ eller ansvar. Trots anslag och 
blogginlägg med uppmaningar om att vem som helst 
var välkommen att odla var det svårt att få odlingen 
att komma igång. Endast en del av den gemensamma 
trädgården togs i anspråk. 

I förhoppningen om att få ytterligare lite fart på 
odlandet kontaktades Christina Schaffer, en av de 
drivande krafterna bakom Stadsodling Stockholm. 
Något de boende hade uttryckt önskemål om vid olika 
tillfällen var att få lära sig lite mer praktiskt om odling: 
”Jag vill odla men hur gör jag?”. Den 5 november 
höll Christina Schaffer en mer praktisk workshop om 
hur och vad man kan odla på balkongen, i pallkragen, 
den gemensamma trädgården osv. Inte heller denna 
workshop lyckades locka så många deltagare. Det 
kan ha berott på att tidpunkten var illa vald, i början 
av november är det förmodligen endast ett fåtal som 
funderar på odlingsförberedelser. 

Under våren 2015 fick istället det lokala 
omställningsinitiativet HOPP! (se 5.8.3) ansvar för att 

vidareutveckla den gemensamma odlingen, fortfarande 
dock med ambitionen att den skulle fortsätta vara en 
gemensam odlingsplats för vem som helst att odla på. 
HOPP! fick ett stort antal pallkragar som placerades ut 
i ena halvan av den gemensamma trädgården. Under 
våren 2015 startade HOPP! även en stadsodlingskurs 
för Hökarängsbor och andra intresserade. De startade 
även så kallade permakulturkurser68. Samtliga deras 
kurser fulltecknades snabbt och till framför allt 
stadsodlingskursen var det främst Hökarängsbor 
bland deltagarna. Förhoppningsvis kommer detta vara 
en långsiktigt hållbar lösning för det gemensamma 
odlandet i Hökarängen.

Bilderna ovan visar hur den ena halvan av den 
gemensamma trädgården såg ut i maj 2015 efter att 
HOPP! tagit över förvaltningen av trädgården. Ett stort 
antal pallkragar är utplacerade där det tidigare bara var 
gräsmatta och odling har påbörjats. I bakgrunden syns 
även den svarta stålställning som utgör den regnpergola 
som projektet bidrog till, det vill säga en anordning för 

68  Se HOPP!:s blogg för mer info: www.hoppbloggen.com 

Foto 1–4: Stockholmshem. Foto 5: Pelle Piano. 



48

hållbara hökarängens fördjupade miljösatsning – slutrapport

att fånga upp regnvatten från byggnadens takrännor 
som sedan kan användas för bevattning av odlingarna.

Utöver de gemensamma odlingsinitiativen har 
projektet även gett stöd till odling på ett flertal gårdar, 
bland annat genom att anvisa lämpliga platser och dela 
ut pallkragar. Ett stort antal pallkragar delades också ut 
inom ramen för Hållbara Hökarängen.

Såväl Hållbarhetsambassadörerna som andra 
odlingsintresserade uttryckte vid flera tillfällen en 
önskan att lära mer om möjligheterna att ha höns i 
Hökarängen. I Gubbängen som ligger alldeles intill 
Hökarängen fanns sedan några år tillbaka ett hönshus 
och växthus som ett antal hyresgäster drev på egen 
hand. I oktober 2014 arrangerades ett studiebesök till 
Gubbängen. 

Vad gäller biodling bidrog Hållbara Hökarängen och 
Stockholmshem till att minst två bikupor ställdes ut i 
Hökarängen. Åtminstone en privatperson odlade egna 
bin och studiebesök från bland annat Hökarängsskolans 
elever planerades.

Ytterligare ett (mini-) initiativ som projektet tog 
var en frukt- och bärkarta över Hökarängen. Kartan 
placerades på projektkontoret hösten 2013 och boende 
välkomnades att komma in med uppgifter om var det 
finns frukt och bär att plocka runt om i Hökarängen.

Slutsats och rekommendationer 
Urban odling är något som engagerar ett stort 
antal personer. Det har därför också varit en bra 
ingång till samtal och diskussioner om det hållbara 

samhället. Genom att odla i staden kan energi- och 
resursförbrukningen minska betydligt samtidigt som 
det bidrar till att stärka den biologiska mångfalden. 

Anledningen till att det var svårt att få igång odlingen 
innan HOPP! kom in i bilden har varit svårt att få 
klarhet i. Det kan ha berott på att utformningen av 
den gemensamma trädgården inte fullt ut motsvarade 
de boendes önskemål. Det kan också ha bero på att 
trädgården låg på ”fel” plats i förhållande till var de 
odlingsintresserade bodde eller att de kände att platsen 
var för öppen. Det kan också bero på att de boende i 
första hand helst ville odla i en egen pallkrage (eller 
liknande) och inte tilltalades av en gemensam odling. 
Under den första workshopen som hölls 2013 framkom 
att flera av deltagarna var tveksamma till om de skulle 
få ha sina grönsaker ifred eller var oroliga för att 
odlingarna skulle utsättas för skadegörelse. Även om 
flera exempel lyftes fram på att erfarenheterna från 

Gemensamma trädgården i Fagerlid maj 2015 efter att HOPP! tagit över förvaltningen av ytan och börjat hålla sina 
stadsodlingskurser där. Foto: Katarina Axelsson.

Foto: Bengt Alm
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annat håll visat att detta är ett förhållandevis litet 
problem kan det ändå ha spelat in.

Kanske hade det varit bättre att redan från början 
satsa på praktiska odlingsworkshops där deltagarna 
fick hjälp att komma igång med sin egen odling för 
att skapa engagemang för odlandet på bred front. 
Det kanske är en väl drastisk slutsats men helt klart 
lyckades inte projektet bibehålla intresset hos den 
stora grupp som deltog i den första workshopen. 
Kanske är den viktigaste anledningen att majoriteten 
helt enkelt inte är intresserad av gemensam odling. 
Facebookgruppen Hökisodlarna hade vid slutet av 
projektperioden 33 medlemmar men gruppen var inte 
särskilt aktiv. De mest aktiva medlemmarna i gruppen 
utgjordes av hållbarhetsambassadörerna eller personer 
kopplade till HOPP!

Ett stort antal pallkragar har också delats ut inom 
ramen för projektet och markytor har anvisats, så trots 
att den gemensamma trädgården inte tog riktig fart 
inom ramen för projektet är det många boende som 
odlar på olika platser runt om i Hökarängen.

Så småningom kom dock den gemensamma odlingen 
att utvecklas mycket positivt genom att HOPP! tog 
över ansvaret för den gemensamma ytan och nu har 
påbörjat stadsodlingskurser där (se vidare 5.8.3). Att 
låta HOPP! ta över ansvaret var ett bra sätt för projektet 
att säkerställa att odlingsytan hamnade under god 
förvaltning på längre sikt. Även om det säkert finns 
goda exempel på självorganiserade gemensamma 
odlingar verkar det ofta vara nästan en förutsättning 
för att få till stånd långsiktigt livskraftiga odlingar 
att en aktör eller institution (i form av till exempel en 
förening) tar ansvar för odlingen på lång sikt. Aktören 
blir då också någon som de boende kan vända sig till 
med frågor, för att få stöd och råd.

För såväl små och stora odlingar i Hökarängen togs 
brukaravtal fram med Stockholms stad där staden ger 
godkännande att använda markytan för odling samt 
redogör för odlarens rättigheter och skyldigheter. Det 
var också ett sätt att säkerställa odlingen fick vara kvar 
även på längre sikt. I avsaknad av nationella eller lokala 
regelverk som reglerar användningen av gemensamma 
grönytor är det viktigt att vara medveten om att 
brukaravtal behöver upprättas. En rekommendation 
riktad till beslutsfattare på olika nivåer är också att se 
över möjligheten att upprätta strategier och regelverk 
kring hur gemensamma grönytor kan användas, något 
som till exempel Sundbybergs kommun nyligen gjort69.

69  Se http://www.sundbyberg.se/ 

5.4.3 Kompostering

Syfte och upplägg 
Bokashikompostering är ett enkelt och smart sätt 
att återvinna matavfall och omvandla det till jord 
och gödning helt utan kemikalier. Med hjälp av 
mikroorganismer omvandlas allt vanligt matavfall som 
kött, grönsaker och kaffesump snabbt och luktfritt till 
jordförbättring som direkt kan användas i rabatten, 
balkonglådan eller på kolonilotten. 

Projektgruppen kom regelbundet i kontakt med boende 
som var intresserade av att kunna kompostera sitt 
matavfall. En av hållbarhetsambassadörerna var erfaren 
bokashianvändare och föreslog att projektet borde 
göra en aktivitet om just denna komposteringsmetod. 
Våren 2014 startade därför en testgrupp för 
bokashikompostering för att tillmötesgå dessa 
önskemål. Syftet var också att uppmuntra fler boende 
att minska sitt avfall och samtidigt skapa jord som kan 
användas i odling. Fördelen med just bokashi är att det 
tar liten plats och lämpar sig väl för små hushåll. Det 
enda som behövs är en lufttät hink under köksbänken 
och en påse bokashiströ, en levande produkt med 
”goda” mikrober i. Matresterna konserveras snabbt så 
att de inte luktar och görs färdiga för jorden.

Genomförande och resultat 
Våren 2014 bjöds intresserade hushåll in till en 
testgrupp för bokashikompostering. Intresset var stort 
och de 25 platserna fylldes snabbt. Deltagarna bjöds 
in till en introduktionskurs i bokashi vid vilken de 
också fick ett startkit för att komma igång med sin 
kompostering (hink + strö). Överlag verkade de som 
ingick i testgruppen vara väldigt nöjda. 

I juni 2014 skickades en frågeenkät ut till testhushållen 
med frågor om hur de tyckte att det fungerade.  16 
hushåll svarade på enkäten och svaren var överlag 
mycket positiva. Deltagarna rapporterade att de tyckte 
att det var lätt och fungerade bra. Ett par hade ångrat 
sig men då lämnat vidare hinkar och strö till grannar 
som ville prova.

En andra enkät skickades ut i oktober 2014. 14 hushåll 
svarade denna gång. Många av deltagarna rapporterade 
att de då hade valt att pausa komposterandet då de inte 
hade någonstans att göra av komposten under den kalla 
säsongen.

Generellt har de i testgruppen som även haft egen 
odling varit mycket positiva till bokashi som 
komposteringsmetod medan de som inte haft egen 
odling haft svårare att få avsättning för komposten. 
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Hållbara Hökarängen har hjälpt till att ”annonsera” 
ut fulla hinkar vid ett par tillfällen och då fått napp 
från andra som velat jordförbättra. Sedan våren 2015 
tar föreningen HOPP! (se 5.8.3) emot bokashi i den 
gemensamma trädgården och använder den som 
gödning/jordförbättring. 

I maj öppnade en ny butik på gågatan i centrum: 
Växterian. Växterian sålde bland annat hinkar och strö 
för bokashikompostering. Föreningen HOPP! ingick 
ett avtal med Växterian som gav deras deltagare i 
odlingskurserna rabatt om de ville köpa material till 
bokashi.

Vad gäller matavfallsinsamling hos alla hushåll i 
Hökarängen, se 5.6.1.

Slutsats och rekommendationer 
Bokashikompostering verkar fungera väl som 
komposteringsmetod i lägenheter och bör lämpa sig 
väl att skala upp. Samtidigt införs nu försök med 
gröna påsen över hela Stockholm med målsättningen 
att matavfallet så småningom ska samlas in från 
alla stockholmare. Bokashi bör dock vara fortsatt 
intressant för åtminstone de hushåll som har egna 
odlingar eftersom komposten minskar behovet av att 
köpa jord från annat håll. För den lilla odlingen går 
det också utmärkt att kombinera matavfallsinsamling 
och bokashi, då man bara komposterar så mycket som 
behövs för odlingen. 

Bokashi skulle även kunna ingå i Stockholmshems 
tillvalssortiment och kan också med fördel testas i 
liknande projekt. 

5.5 Hållbart resande

Som nämndes tidigare är våra transporter, vår 
livsmedelskonsumtion och vårt boende de tre 
konsumtionsområden där vår miljöpåverkan är som 
störst. Eftersom det privata resandet är något som 
varje individ har stora möjligheter att påverka har det 
känts naturligt att lyfta fram frågor om hållbart resande 
inom ramen för Hållbara Hökarängen. Genom ett mer 
medvetet och hållbart resande kan vi spara betydande 
mängder energi och andra resurser. 

5.5.1 Cykling

Syfte och upplägg
I syfte att minska de boendes energi- och 
resursförbrukning från transporter togs ett antal 
initiativ för att stimulera fler Hökarängsbor att använda 
cykeln inom ramen för projektet. 

Genomförande och resultat 
De första cykelaktiviteter som ordnades inom ramen 
för projektet genomfördes under Hökarängsdagen 
2013 då en cykelbytaraktivitet ordnades, boende fick 
rabatt på cykelservice och REMAKE bjöd in till en 
cykelworkshop. Boende hade också möjlighet att testa 
elcykel och ta del av cykelbalansunderhållning. 

I januari 2014 gjordes ett blogginlägg för att uppmuntra 
vintercykling och en lådcykel införskaffades till 
projektet med dekalen ”Hållbara Hökarängen”. Under 
2014 blev också den cykelpump äntligen verklighet 
som projektet verkat för sedan 2011 och Hållbara 
Hökarängen – del 1. 

Lådcykeln fungerade bra som symbol för projektet och 
för att väcka intresse. Den väckte ofta glada leenden 
och gav upphov till kommentarer. Den var mycket 
uppskattad bland barnen och det verkade finnas ett 
intresse hos många boende att låna lådcykeln.  Under 
vintern 2014 donerades lådcykeln till HOPP! som 
inrättade en lådcykelpool med cykeln. 

Under våren 2014 planerades en cykelworkshop 
tillsammans med en Hökarängsbo som arbetade med 
bland annat cykelfrågor och som ville göra en cykelplan 
för Hökarängen. Syftet med workshopen var att nå ut 
till Hökarängens cyklister och cykelintresserade och 
försöka komma fram till hur cykelmöjligheterna i 
Hökarängen skulle kunna förbättras. 

Cykelworkshopen fick dock tyvärr ställas in på grund 
av för få deltagare. Anledningen till att deltagarna 
till cykelworkshopen uteblev är svårt att säga men 
det antogs att det framför allt berodde på att många 
Hökarängsbor upplevde att det redan fungerade ganska 
bra att cykla i Hökarängen. I Hökarängen finns gott 
om cykelbanor och jämfört med innerstaden är där 
betydligt mindre biltrafik.  eln. 

Slutsats och rekommendationer 
Det var tydligt att cykelaktiviteter inte lockade något 
stort antal boende i Hökarängen. Förmodligen på 
grund av att kollektivtrafiken är väl utbyggd i området 
och att det redan finns förhållandevis bra cykelvägar 
för att ta sig såväl korta som långa sträckor som t.ex. in 
till Stockholm city. 

En rekommendation med tanke på det stora 
intresset för praktiska aktiviteter som visades bland 
Hökarängsborna är att ordna regelbundna praktiska 
cykelaktiviteter som t.ex. testgrupper, cykelbytardagar 
och cykelservice till rabatterat pris som ett sätt att 
uppmuntra till mer cykling. 
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Lådcyklar borde kunna ha potentialen att bli ett viktigt 
alternativ till bilen. För att göra lådcyklar mer lättcyklade 
kan en elmotor vara en bra lösning. Stockholmshem 
borde också titta närmare på möjligheterna att förenkla 
cykling genom att t.ex. göra cykelrummen mer 
tillgängliga, förbättra cykelförvaringen och eventuellt 
införa en el- och/eller lådcykelpool för samtliga 
hyresgäster (i alla bestånd).

5.5.2 Bilpool

Syfte och upplägg
Under 2012 placerade Sunfleet en av sina bilpoolsbilar 
i Hökarängen, något som Hållbara Hökarängen 
uppmuntrat. Detta var således inget egentligt delprojekt 
som genomförts inom ramen för Hållbara Hökarängen. 
I syfte att få fler Hökarängsbor att upptäcka fördelarna 
med bilpool erbjöds dock de boende under våren 2013 
rabatterat pris på Sunfleets bilpool under en provperiod. 

Genomförande och resultat 

Som nämndes i kapitel fyra var biltätheten per vuxen 
i december 2013 något lägre i Hökarängen jämfört 
med den genomsnittliga Stockholmaren. Nästan en 
femtedel av alla vuxna i Hökarängen hade då en bil. 
Samma siffra för hela Stockholmsområdet var då en 
av fyra.70 

Under 2013 var det endast tre personer som antagit 
erbjudandet om att testa bilpool till rabatterat pris. 
Under samma period var det totalt 13 personer 
med postnummer som hörde till det omgivande 
Farstaområdet som registrerade sig som nya 
medlemmar men det var oklart hur många av dessa 
som bodde i Hökarängen.  Under 2014 ökade 
detta antal till 43 medlemmar med postnummer 
Hökarängen. I början av juni 2015 hade Sunfleet 35 

70  SCB, Områdes-fakta för område 5431 och 5432, 2012-
12-31.

medlemmar med postnummer i Hökarängen, varav sju 
medlemmar var nya för året.71 Tabell 12 illustrerar hur 
bilpoolsanvändningen sett ut de senaste 2,5 åren.

Tabell 12: Bilpoolsanvändingen (Sunfleet) i 
Hökarängen 2013–2015
År 2013 2014 2015

Antal månader 12 12 5

Antal hyror 148 281 126

Körda km 17200 17891 7599

Bokade timmar 2641 2242 908

Timmar/månad 220 187 182

Körda km/månad 1433 1491 1520

Hyror/månad 12 23 25

Källa: Sunfleet, månadsrapport Hökarängen, 2015-06-0272

För 2015 finns statistik endast för årets första fem 
månader. Från tabell 12 framgår att antalet bokade 
timmar per månad gått ner sedan 2013. Antalet körda 
kilometer per månad har dock gått upp, liksom antalet 
hyror per månad. 

2013 hyrdes få bilar ut det första kvartalet så det är 
möjligt att kännedomen om bilpoolen då var låg. Flest 
bilar hyrdes ut i juni följt av december. 2014 hyrdes 
flest bilar i januari och därefter september, följt av 
december, maj och juni. 

Från Sunfleets statistik framgår att det är nästan exakt 
lika många män som kvinnor som hyr bil. Den största 
åldersgruppen utgörs av personer 31–40 år (drygt 
40%), tätt följt av personer 41 år eller äldre. 

Slutsats och rekommendationer 
En bilpool känns som en viktig del av det hållbara 
samhället. Från en något trög start 2013 växte 
medlemsantalet under 2014, gick ner något 2015 men 
låg fortfarande på en nästan lika hög nivå som 2014. 
Det är möjligt att det tar en viss tid för hushållen att 
ställa om sitt transportbeteende och att de långsiktiga 
effekterna kommer att visa på ett helt annat resultat. 

Det hade varit intressant att veta om de som valde att 
bli medlemmar var hushåll som aldrig ägt en bil och nu 
började åka bil ibland eller om det var hushåll som sålt 

71  Niklas Olsson, försäljningschef Sunfleet, email 16 
dec, 2014 samt email och rapport 2 juni, 2015. Niklas 
påpekade också att det faktiska medlemsantalet kan 
vara något högre pga att vissa fyller i postnumret på ett 
felaktigt sätt.

72  Sunfleet, månadsrapport Hökarängen, 2015-06-02

Foto: Bengt Alm
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sin bil och istället gått med i bilpoolen. Det hade också 
varit intressant att veta om det främst var på grund 
av en ökad miljömedvetenhet hos boende som de 
eventuellt sålt sin bil och istället gick med i bilpoolen 
eller om det främst var av praktiska skäl. Om en ökad 
miljömedvetenhet var den främsta anledningen hade 
det varit intressant att veta om Hållbara Hökarängen 
bidragit till det, något som dock tyvärr inte var möjligt 
att få svar på. En önskvärd samhällsutveckling vore 
förstås att hushållen avyttrade sina bilar och gick med 
i bilpooler istället. 

5.6 Minskad resursanvändning

Enligt en rapport från 2013 sparar svenska folket 
potentiellt 1,6 miljoner ton växthusgasutsläpp årligen 
genom begagnathandeln på Blocket 73 Detta utgjorde 
då 1,6 procent av Sveriges totala konsumtionsbaserade 
utsläpp. Det betyder att cirka 0,2 ton per person hade 
sparats genom att handla begagnat på Blocket. Denna 
besparing är jämförbar med att Stockholm stads 
vägtrafik stod stilla i mer än ett och ett halvt år, eller 
om alla vägar i landet stod tomma i en månad.74 

5.6.1 Avfall, återbruk och andra initiativ

Syfte och upplägg 
Som vi redogjorde för i avsnitt 5.1.3 var sophantering 
och återvinning frågor som engagerade många 
Hökarängsbor. Många boende uttryckte missnöje med 
befintliga sopsorteringsmöjligheter och efterfrågade 
bättre miljörum och bättre sopsorteringsmöjligheter. 
Många uttryckte även intresse för att kunna samla in 
sitt matavfall.

I syfte att minska resursförbrukningen genom att 
förbättra återvinningsmöjligheterna och uppmuntra 
Hökarängsborna att återbruka mer, har ett flertal 
initiativ runt avfall, återbruk och begagnathandeln 
gjorts inom ramen för projektet.

Genomförande och resultat 
Källsortering
Flera av de förslag som togs emot av boende inom 
ramen för Hållbara Hökarängen handlade om att 
införa återbruksrum/hyllor i områdets soprum. 
Detta var också något som fördes fram under 
dörrknackningskampanjen (se 5.1.3). Projektgruppen 
diskuterade dessa förslag vid flera tillfällen men det 
hanns tyvärr inte med inom ramen för projektet.

73  IVL (2013)

74  Ibid

Det finns inget lagstadgat krav på att fastighetsägare 
ska tillhandahålla fastighetsnära källsortering men 
många fastighetsägare inrättar ändå detta på frivillig 
basis. Stockholmshem arbetar kontinuerligt med att 
skapa bättre förutsättningar för sopsortering samt 
tillhandahålla lokaler för soprum och bytesrum. På sikt 
är detta något som planeras för hela Hökarängen. 

Matavfallsinsamling
Vad gäller matavfallsinsamling från alla hushåll i 
Hökarängen kommer detta på sikt att göras över hela 
Stockholms stad och har därför inte varit något som 
Stockholmshem planerat genomföra på egen hand. Ett 
testprojekt för optisk sortering av matavfall (”Gröna 
påsen”) testades dock redan under projektperioden i ett 
område i Hökarängen (ett par hundra lägenheter). Detta 
testprojekt fungerade bra och planen var att ha det kvar 
tills vidare. Eventuellt skulle initiativet breddas till fler 
områden men det var inget Stockholmshem ansvarade 
för utan var ett testprojekt som drevs av Stockholm 
Vatten. 

Projektet arbetade även för att tillsammans med 
Trafikkontoret starta ett försök med matavfallsinsamling 
via bruna kärl utplacerade på ett antal platser i 
Hökarängen. Initiativet försenades dock och hade 
ännu inte genomförts när projektet närmade sig avslut 
i juni 2015. Förhoppningen var att detta system skulle 
byggas ut i hela Hökarängen på sikt, om inte systemet 
med optisk sortering blev av.

Återbruksworkshops
Ett initiativ som startade tidigt i projektet var att ge 
en lokalt verksam konstnär i uppdrag att genomföra 
återbruksworkshops75 med områdets barn. Detta 
genomfördes vid två tillfällen med efterföljande 
vernissage och var mycket uppskattat.

Begagnathandeln
Projektet har även tagit initiativ till en cykelbytardag 
och har gjort reklam för en Facebookgrupp som 
heter Skänk och tigg och som är verksam lokalt. 
Det är en elektronisk bytesplats för personer som 
företrädesvis bor i Hökarängen och behöver eller vill 
göra sig av med saker de inte behöver. I Hökarängen 
arrangeras under sommarhalvåret även regelbundna 
”Lördagsloppisar” i centrum under sommarhalvåret. 
Detta har inte varit kopplat till projektet men har varit 
en aktivitet som Hållbara Hökarängen ofta skrivit om 
och uppmuntrat till. 

75  Återbruk betyder ungefär samma sak som återanvändn-
ing och handlar om att ge begagnade saker (eller tyger, 
möbler etc) en ny design/form och/eller funktion.
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På Hökarängens dag 2014 stöttades de lokala 
Hållbarhetsambassadörerna när de ordnade plant- 
och fröbyte. I december 2014 ordnade även 
hållbarhetsambassadörerna en ”pop-up” second hand i 
samarbete med Skänk och tigg som nämndes tidigare 
(se 5.2.2). De kallade det för Skänk och Tiggs julspecial 
och uppmuntrade folk att bland annat byta julklappar 
som inte riktigt passade. 

Verktygspool
Från ett antal Hökarängsbor väcktes idén om en 
lokal verktygspool. Kontakt togs med den lokala 
järnhandeln (Järnman) som initialt var lite orolig 
att det skulle innebära förlorade intäkter. Efter en 
tids diskussioner gick dock Järnman med på att 
införa poolen på försök under en period. Hållbara 
Hökarängen betalade för en uppsättning verktyg som 
Järnman hyrde ut. Affärsmodellen byggde på att ta 500 
kr i pant och sedan 100 kr i hyra för ett verktyg under 
ca 3 dagar. Verktygspoolen lanserades i samband med 
Hållbarhetsfestivalen. Nyheten om verktygspoolen 
togs emot väldigt väl. Fyra dagar efter att inlägget 
om verktygspoolen lades upp på projektbloggen hade 
inlägget delats över 400 gånger.

I slutet av projektet rapporterade Lars Rothman på 
Järnman att verktygspoolen på det stora hela gick 
väldigt bra. Verktygen lånades regelbundet ut och 
kunderna uttryckte stor uppskattning för möjligheten 
att kunna hyra verktyg. 

Insamling av textilier
Lokalnära insamling av textilier var något som också 
efterfrågades av Hökarängsborna. Diskussioner fördes 
med Trafikkontoret om att placera ut ett antal kärl ut 
för insamling av textilier i området. Trafikkontoret 
föreslog dock att Stockholmshem skulle diskutera 
frågan med Myrorna och Stadsmissionen istället. Dessa 
aktörer kände emellertid inte att de hade möjlighet att 

driva frågan vidare utan stöd från Stockholm Vatten 
som är den aktör som ansvarar för infrastrukturen av 
avfallsinsamlingen men det var tyvärr också svårt att 
få till. 

Ett test påbörjades däremot för att samla in textilier 
i en av områdets tvättstugor samt i ett miljörum. 
Planen var att insamlade textilier skulle överlämnas 
till Stadsmissionens lokala REMAKE-verkstad. Vid 
projektets slut hade insamlingen just påbörjats.

Hållbara Hökarängen beställde också vid ett flertal 
tillfällen produkter från Stadsmissionens REMAKE-
verkstad och använde som gåvor vid seminarier och 
liknande. REMAKE syr bland annat nytt av begagnade 
tyger och Hållbara Hökarängen beställde t.ex. 
cykelsadelskydd, tygväskor och vimplar som har delats 
ut som gåvor vid olika tillfällen. Syftet med detta var 
inte bara att stötta en lokal aktör utan också att inspirera 
genom att visa vilka fina och praktiska produkter som 
kan skapas av återanvänt material. 

Slutsats och rekommendationer 
Avfallshantering och återbruk är en viktig del av 
det hållbara samhället. Ett flertal initiativ på temat 
återbruk genomfördes inom ramen för projektet. Detta 
har också varit något som många boende visat stort 
engagemang för och uppenbarligen förknippar med 
miljö, resursförbrukning och hållbarhet.

Även om det inte är fastighetsägarens ansvar att 
tillhandahålla goda sopsorteringsmöjligheter har 
Stockholmshem (såväl som andra fastighetsägare) 
mycket att vinna på att satsa på välfungerande 
miljörum, något som också föreslogs under avsnitt 
5.1.3., eftersom så många boende visar på stort 
engagemang i denna fråga. Många boende vill gärna 
bidra till det hållbara samhället. Många verkar dock ha 
svårt att se hur de kan göra skillnad. Återvinning och 

Foto: Alexander Pihl
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sopsortering framstår då som något som många boende 
känner att de har lätt för att bidra till och när det då inte 
fungerar väl riskerar det att leda till stor frustration.

En målsättning om att etablera flertalet miljö- och 
återbruksrum runt om i varje stadsdel vore en önskvärd 
utveckling. Rekommendationen är också att satsa på 
detta tidigt i liknande stadsdelsinitiativ så att det hinner 
realiseras inom ramen för projektet. Med tanke på att 
så många Hökarängsbor visade stort engagemang för 
detta är det också troligt att det skulle bidra till ett brett 
engagemang för hållbarhetsarbetet redan i början av 
projektet.

Att dela på produkter och tjänster istället för att var 
och en ska äga sina egna framstår som ett självklart 
inslag i det hållbara och resurseffektiva samhället. En 
önskvärd utveckling och rekommendation är därför att 
Järnmans verktygspool får många efterföljare. 

Stockholmshem skulle också kunna fundera över 
om man vill verka för att skapa jobbtillfällen lokalt 
genom att anställa boende för att se över skötseln av 
gemensamma ytor och lokaler, en modell som använts 
med stor framgång i många andra stadsdelsprojekt och 
som också stärkt sammanhållningen och ökat trivseln i 
de områden där detta genomförts.76

En rekommendation blir därför också att i lokala 
stadsdelsprojekt som Hållbara Hökarängen fundera 
över möjligheten att anställa boende som får ansvar 
för att underhålla de gemensamma soprummen och 
mötesplatserna, eller arbeta i det entreprenadarbete som 
upphandlas. Något som genomförts med framgång för 
ökad social och ekologisk hållbarhet samt engagemang 
för sitt närområde. Det har också förutsättningar att lösa 
praktiska förvaltningsutmaningar efter projektets slut.

5.7 Naturen i närområdet

“The more clearly we can focus our attention on the 
wonders and realities of the universe about us, the less 
taste we shall have for destruction.”

Rachel Carson

76  Se t.ex. Gårdstenbostäder Göteborg, Familjebostäder 
Göteborg samt Mitt Gröna Kvarter i Örebro:  Fastigo 
(2015); Telefonintervju med Anna Saxäng, Familje-
bostäder, 23 april 2015 samt Örebrobostäder (2011)

Lars Rothman och Anders Johansson på Järnman
Foto: Bengt Alm. 

Collage från Skänk och Tigg Hökis! Skapat av Emma Eriksson, hantverkspedagog och Hökarängsbo

”Passade inte raggsockorna eller 
blev det för mycket över av julbaket? 
Letar du glitter till nyår? Känner 
du för att ta en fika efter julhelgen? 
Då finns Skänk o tigg! Hökis - 
JULSPECIAL!”

Text hämtad från inbjudan till Skänk 
och Tigg:s julspecialinbjudan
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5.7.1 Naturguidning i närområdet

Syfte och upplägg 
Om vi människor har en stark relation till naturen 
och ekosystem runt omkring oss, desto större 
är sannolikheten att vi värnar om dessa värden. 
Naturen och ekosystemen är livsviktiga för vår 
livsmedelsförsörjning. Idag inhandlar vi de flesta 
livsmedlen i närbutiken men det finns också en hel 
del vi kan hämta direkt från vår omgivande natur, 
som t.ex. bär, svamp, frukt och blommor. En ökad 
direktkonsumtion av det som naturen har att erbjuda 
innebär dessutom en resurseffektivisering eftersom 
det onekligen är bättre att vi själva plockar blåbär och 
lingon än att köpa importerade bär som förpackats och 
distribuerats från t.ex. Östeuropa. 

I syfte att öka andelen boende som förstår den 
omgivande naturens värden och dessutom vet hur 
de omgivande skogsområdena bäst nås, har ett antal 
naturguidningar erbjudits till intresserade boende. 
Dessa aktiviteter har samtidigt varit ytterligare 
exempel på gemensamma aktiviteter som bidrar till 
att också stärka den sociala hållbarheten i området. 
En aktivitet om den tätortsnära naturen var också ett 
förslag som kom fram genom seminarieserien hösten 
2013 (se 5.3.1) och som hållbarhetsambassadörerna 
också uttryckte intresse för.

Genomförande och resultat 
I juni 2014 genomfördes en naturguidning i samarbete 
med Naturskyddsföreningen (SNF) i Fagersjöskogen 
som är Hökarängens närmaste skog. Ca 25 personer 
deltog och aktiviteten var mycket uppskattad.

Förutom att guiden Maria Bergström från SNF pratade 
om vad som fanns att se i naturen runt omkring pratade 
hon även om den tätortsnära naturens betydelse och 
hur den skiljer sig från naturen på landsbygden. Maria 
berättade bland annat att vi har ett mycket större ansvar 
för den tätortsnära naturen idag i jämförelse med hur det 
var tidigare. Många av dagens jordbruk har utvecklats 
mot monokulturer där samma grödor odlas på stora 
ytor varje år med följd att den biologiska mångfalden 
minskar. Det människor odlar i sitt närområde (på 
balkonger, i pallkragar, på kolonilotter etc.) samt hur 
väl den tätortsnära naturen och skogen bevaras har 
därför stor betydelse för den biologiska mångfalden.77 
Den guidade vandringen i Fagersjöskogen var också 
upplagd så att deltagarna gick ihop två och två och fick 
till uppgift att diskutera specifika frågor. För barnen 
erbjöds naturbingo. 

77  Samtal med SNF:s guide Maria Bergström

Den 12 oktober arrangerades en svampexkursion med 
svampkonsulenten Rut Folke. Innan gruppen gav sig ut 
i skogen höll Rut en föreläsning på knappt 30 min där 
hon berättade om olika typer av svampar m.m. Totalt 
18 Hökarängsbor deltog denna aktivitet 

Det var tydligt att det var flera av deltagarna som i 
och med svamputflykten deltog i en aktivitet anordnad 
av Hållbara Hökarängen för första gången. Några 
av deltagarna anmälde sig sedan till den vegetariska 
studiecirkeln och till kemikalieworkshopen som 
hölls senare under hösten. Det var också tydligt att 
svampplockning var en aktivitet som åtminstone ett 
par av deltagarna aldrig hade provat tidigare. Flera av 
deltagarna uttryckte förvåning och glädje när de förstod 
att det fanns så bra svampmarker i det omedelbara 
närområdet. Eller som en av deltagarna under en av 
fokusgruppsdiskussionerna uttryckte det: “Första 
aktiviteten jag deltog i var svampkursen – wow det var 
sån energi.  Sen drogs vi med.”

Under Hållbarhetsfestivalen erbjöds även guidad 
stadsdelsvandring med projektteamet som avgick varje 
timme. Denna guidade tur handlade visserligen inte 
bara om områdets grönområden utan till stor del även 
om stadsplanering; men den gemensamma trädgården, 
bikupor och annat besöktes också. 

Slutsats och rekommendationer 
Naturen är viktig för vår rekreation. En god förståelse 
och positiv känsla för naturen (och alla dess 
“ekosystemtjänster”) är som så mycket annat också en 
förutsättning för det hållbara samhället. I takt med att 
vi blir mer och mer urbana förlorar många en naturlig 
koppling till naturen och engagemanget för att värna 
naturen blir svagare. Aktiviteter kring tätortsnära natur 
bör därför vara ett viktigt inslag i ett projekt som vill 
öka engagemanget för ett hållbart samhälle. 

Båda de naturguidningar som genomfördes var 
mycket uppskattade av deltagarna. Det är tydligt 
att det är viktigt att i ett stadsdelsprojekt som detta 
erbjuda de boende olika typer av delaktiviteter som 
alla på olika sätt har koppling till det resurseffektiva 
samhället. Lyckas projektet nå fram till en person 
genom en aktivitet som hen har stort intresse för, 
ökar sannolikheten att projektet ska lyckas intressera 
personen för fler aktiviteter. Genom dessa aktiviteter 
stärks de informella nätverken mellan boende som i 
förlängningen ökar förutsättningarna att skapa hållbara 
samhällen, såväl socialt som miljömässigt. Detta blev 
väldigt tydligt i samband med den svampexkursion 
projektet bjöd in till, där några av deltagarna plockade 
svamp för första gången i sina liv. Genom att erbjuda 
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en mängd olika aktiviteter ökar sannolikheten att 
nå fram till personer med engagemang för olika 
hållbarhetsaspekter.

Projektteamet diskuterade möjliga lösningar för 
att säkerställa att naturguidningarna fortsatte även 
efter projektets slut, helst genom att hitta en lokal 
aktör som kunde tänka sig att ta över stafettpinnen. 
Vad gäller stadsdelsvandringar erbjöd sig mot slutet 
av projektperioden en Hökarängsbo att ta emot 
studiebesöksgrupper och liknande efter projektets 
slut. Ett mycket positivt initiativ som förhoppningsvis 
kunde komma att bli ett bestående inslag i Hökarängen.  

5.8 Hållbara verksamheter

5.8.1 Hållbara verksamheter i centrum

Syfte och upplägg 
I Hökarängen finns cirka 120 olika lokala företag 
och organisationer med olika verksamheter och 
av varierande storlek, de flesta dock mycket små 
(enpersonsföretag). Ett långsiktigt hållbart samhälle 
innebär att företag och verksamheter också bidrar 
till hållbarhetsarbetet och gör vad de kan för att 
ställa om sin verksamhet i en mer hållbar riktning. 
Projektgruppen försökte genomgående att involvera 
områdets olika verksamheter i projektets arbete och 
bjöd in dem att bidra till projektets aktiviteter. 

Genomförande och resultat 
Projektet samarbetade genomgående med ett stort 
antal lokala aktörer som Stadsmissionens REMAKE, 
Järnman (verktygspoolen), kyrkan, Lokalrätten, 
Hyresgästföreningen, RamoRama, Växterian, 
dagbarnverksamhet (se 5.6.1), skolorna (se 5.8.2) m.fl. 
som nämns på andra håll i denna rapport. Via framför 
allt hållbarhetsambassadörerna hade projektet också 
regelbunden dialog med de två dagligvarubutikerna 
i Hökarängen (se 5.2.2). Projektgruppen beställde 
också regelbundet mat, bullar och annat från de lokala 
verksamheterna och passade alltid på att efterfråga 
hållbara produkter/mat.

Det var dock tydligt att det fanns ett ganska begränsat 
intresse för hållbarhetsfrågor hos stora delar av 
verksamheterna. Många driver sin verksamhet 
småskaligt och under stor tidspress och upplever 
sig ha begränsat med tid för att ägna sig åt dessa 
frågor. Projektgruppen hade en idé om att genomföra 
ett liknande koncept för verksamheterna som för 
hållbarhetsambassadörerna där verksamheter med 
särskilt intresse kunde träffas och öka sin kunskap samt 
sprida kunskap och inspiration till andra verksamheter. 
På grund av tidsbrist och begränsat intresse från 
verksamheterna genomfördes denna idé dock aldrig.

Istället genomfördes en mindre satsning på de 
verksamheter som visade stort engagemang för att 
driva sin verksamhet i en mer hållbar riktning. I den 
satsningen ingick Mini Outlet Barnkläder, Järnman (se 
5.6.1), HOPP! (se 5.8.3) och Teater Tiddelipom. 

Som framgick av avsnitt 5.1.3 medverkade ett stort 
antal lokala aktörer i Hållbarhetsfestivalen och den 
kändes på det stora hela väldigt lyckad. Fortfarande 
var det dock endast en liten andel av verksamheterna 
i Hökarängen som engagerade sig. En idé fördes fram 
om att istället för en Hållbarhetsfestival nästa gång ha 
en Skördefestival eller Höstmarknad. Detta för att locka 
fler lokala aktörer (även utan tydligt hållbarhetstänk) 
att medverka. 

Slutsats och rekommendationer 
I Hökarängen finns ett levande centrum med ett 
stort antal lokala aktörer och för att lyckas med 
omställningen mot ett mer hållbart samhälle är det 
viktigt att även de lokala verksamheterna har god 
medvetenhet om de viktigaste hållbarhetsfrågorna. 
Tyvärr hann projektteamet inte med att arbeta fördjupat 
med att få verksamheterna i centrum att ställa om till 
att bli mer hållbara inom ramen för projektet. De försök 
som har gjorts visar också på att det inte är helt enkelt 
att kommunicera hållbarhet med mindre butiks- eller 
restaurangägare som har svårt att få tiden att räcka till 
och som kanske inte alls är insatta i frågan. 

Foto: Katarina Axelsson
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För dem skulle det ha krävts mer resurser och en 
riktad satsning med miljöutbildning på grundläggande 
nivå och gärna också någon form av incitament, 
till exempel en belöning eller ett sätt att visa på att 
dessa butiker/restauranger skulle få mer kunder om 
de bedrev hållbarhetsarbete. Slutsatsen utifrån detta 
är att det krävs en mer omfattande satsning för att nå 
”traditionella” verksamheter i ett litet stadsdelscentrum. 
Det var betydligt lättare att samarbeta med och hjälpa 
de aktörer som redan hade ett engagemang och att bistå 
dem på olika sätt. 

En önskvärd utveckling rent allmänt vore att 
bostadsbolag och företag som hyr ut lokaler till 
mindre verksamheter som ett första steg låter sig 
inspireras av konceptet Gröna hyresavtal som bland 
andra fastighetsföretaget Vasakronan har infört för 
sina hyresgäster.78 

Sedan kan det konstateras att det arbete som har gjorts 
i Hållbara Hökarängen som helhet, från starten med 
centrumutveckling i kombination med den fördjupade 
miljösatsningen, har lett till att verksamheter med 
hållbarhetstänk självmant har sökt sig till Hökarängen. 
Exempel på detta är möbeltapetserargruppen ”Svängen” 
samt ”Växterian” som startat i sluttampen av projektet. 
Växterian är en butik med odlingsinspiration som säljer 
odlingsprylar, bokashikomposter, lokalproducerade 
varor och även tillhandahåller kontor till HOPP! och 
andra verksamheter med hållbarhetsprofil. 

Framväxten av sådana verksamheter kommer sannolikt 
på sikt att leda till att även andra verksamheter i centrum 
blir mer miljömedvetna.  En centrumutvecklare som 
vill satsa på hållbarhet skulle därmed kunna satsa på 
att dels rekrytera hyresgäster med hållbarhetstänk och 
dels ordna någon form av gröna hyresavtal, eventuellt 
kopplat till en basutbildning inom miljö och hållbarhet. 

Med tanke på att det kan ta tid att få med sig 
verksamheterna på tåget är en viktig rekommendation 
för andra liknande initiativ att involvera de lokala 
aktörerna brett redan tidigt i projektprocessen.

5.8.2 Hållbara skolor

Syfte och upplägg
En av projektets ambitioner var från början att 
samarbeta med skolorna i området. Syftet med 
ett sådant samarbete var att öka kunskapen om 
resurseffektivitet och skapa engagemang för hållbar 
utveckling bland pedagoger och elever, samt indirekt 
även hos elevernas föräldrar. Hökarängsskolan är den 

78  Se t.ex. http://vasakronan.se/artikel/grona-butiken 

största skolan i området med eleverna i huvudsak från 
närområdet. En hel del aktiviteter har genomförts 
inom ramen för projektet i samarbete med just 
Hökarängsskolan. Ett antal aktiviteter har även gjorts 
med andra skolor i området.

Genomförande och resultat
Samarbete med Hökarängsskolan
Hökarängsskolan fick redan i början av projektet 
erbjudande att delta i projektet och komma med förslag 
på vad de ville göra, något som projektet var redo att 
stötta dem i.

Initialt var det dock svårt att få Hökarängsskolan 
att engagera sig i Hållbara Hökarängen, inte för 
att de inte ville utan främst på grund av deras brist 
på tid och egna idéer. Det var först i juni 2013, när 
projektgruppen presenterade ett antal olika konkreta 
idéer om aktiviteter som skolan skulle kunna engagera 
sig i, som skolan bestämde sig för att medverka. 
Mot slutet av projektperioden hade projektgruppen 
samarbetat med framför allt en grupp drivna pedagoger 
i Hökarängsskolan kring en rad olika aktiviteter:

Hållbar livsmedelskonsumtion – seminarium för 
pedagoger
Under hösten 2013 hölls ett seminarium på temat 
hållbar livsmedelskonsumtion för Hökarängsskolans 
skolans personal (ledning, pedagoger, skolköket m.fl.) 
med syfte att ge skolan inspiration kring hur de kunde 
arbeta för att öka andelen ekologisk mat och integrera 
tänkandet om miljömässig hållbarhet i skolarbetet. 

Föreläsningar och uppgifter för elever
En annan aktivitet som genomfördes var att två klasser 
fick i uppgift att fylla i en enkät baserad på frågorna i 
verktyget Min Klimatpåverkan79. Eleverna skulle fylla 
i enkäten i samarbete med sina föräldrar. Denna övning 
följdes upp genom projektteamet medverkade på två 
lektioner i de aktuella klasserna och pratade om hållbar 
konsumtion och några av de globala miljöproblem 
vi människor står inför. Eleverna fick då också ta 
del av resultatet av beräkningarna om deras hushålls 
fotavtryck från verktyget Min Klimatpåverkan. 

Även Miljöförvaltningen (Stockholms stad) höll ett 
flertal föredrag på ämnet ”Energispartips för hemmet”. 
Skolan fick ett antal klassuppsättningar energimätare 
som eleverna fick i uppgift att använda för att mäta 
energiförbrukningen i hemmet för ett antal apparater. 
Detta var mycket uppskattat och resulterade i slutändan 
i föreläsningar för åtta klasser på detta tema. 

79  Se www.minklimatpaverkan.se 
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Skolans matavfall vägs
Skolan fick också en elektronisk matvåg för elevernas 
matavfall installerad i matsalen. När eleverna slängde 
sitt matavfall visade matvågens display en symbol som 
indikerade om det var mycket eller lite avfall. Syftet 
med matvågen var att uppmärksamma eleverna på sitt 
matavfall och skapa engagemang för att minska detta. 
Planen var också att skolan sedan regelbundet skulle 
återkoppla till eleverna om hur mycket det samlade 
svinnet uppgick till och att ge eleverna belöningar när 
svinnet minskade. 

Dessvärre drogs installationen med en hel del tekniska 
problem som var svåra för tillverkaren att lösa. 
Matvågen kom igång ordentligt först under hösten 2014 
men drabbades sedan återigen av tekniska problem. I 
mars 2015 meddelade skolan att de ville att matvågen 
skulle tas bort. 

Istället för den elektroniska matvågen valde skolan att 
fortsätta arbeta med att uppmärksamma matsvinnet på 
egen hand. De skrev skyltar som uppmärksammade hur 
mycket mat eleverna slängt varje dag i vikt och pengar. 
Kortsiktiga mål fastställdes där eleverna utlovades 
en belöning om målet nåddes (t.ex. våfflor med sylt). 
Förutom att uppskattas av eleverna rapporterade 
skolan att detta sätt att arbeta även var mer positivt för 
personalen som kände ett starkare ägarskap för frågan 
när de fick utforma det själva. Skolan planerade även 
för att låta kökschefen gå runt och prata om mat och 
matsvinn i varje klass och medvetandegöra frågan, 
t.ex. hur mycket väger en potatis.

Idétävling
Under vintern 2014 bjöd projektet in eleverna i klass 9C 
på Hökarängsskolan till en idétävling. Tävlingen gick 
ut på att hitta på applikationer/produkter/tjänster som 
kunde hjälpa boende i Hökarängen att uppmärksamma 
och förändra sitt beteende när det gäller konsumtion, 
och därmed minska sin resursförbrukning. Det kunde 
handla om prylar, kläder, vatten, bensin, el, mat, 
förpackningar, tidningar eller något annat.

Eleverna arbetade med sina idéer i grupper och fick 
tillsammans med Hållbara Hökarängen utse en vinnare 
som presenterades vid en prisutdelning på skolan. 
Den vinnande idén ”Rabatt för Retur” var en idé om 
ett system för att tillsammans med lokala handlare i 
Hökarängen öka återvinningen i stadsdelen. Bakom 
idén stod eleverna Melanie Melin, Georg Eklöw, 
Tobias Tjernström och Christoffer Holst Persson.

Idén gick ut på att butiker förser sina varor med 
rabatter kopplade till varans QR-kod. Genom 
appen ”Pantad” registreras varan vid köp och läggs 

upp i ett personligt register för köpta men icke 
pantade varor. Telefonens GPS känner av när du är i 
närheten av en återvinningsstation och öppnar då upp 
återvinningsfunktionen. Du scannar av varan igen 
och samtidigt som du återvinner den öppnas även den 
aktuella rabatten upp för inlösen i butiken.

Den vinnande gruppen fick sin idé, visualiserad av 
One Day Interact som tillsammans med Hållbara 
Hökarängen också gav grupperna tips och råd under 
arbetets gång. Priset var ett besök på Tom Tits i 
Södertälje för hela klassen.

Tidningen Stockholm Direkt – Farsta/Sköndal gjorde 
även ett reportage om idétävlingen80.

Odlingsaktiviteter
Under våren 2015 startade skolan också ett 
odlingsprojekt i samarbete med HOPP! som Hållbara 
Hökarängen stöttade. Cirka 125 elever i åk 4–6 samt 
särskolan fick pallkragar och hjälp att komma igång 
med en liten skolträdgård. De förgrodde plantor i 
klassummen som de skulle plantera ut inför sommaren. 
Lågstadiets fritids skulle sköta vattningen under 
sommaren. De planerade även en skördefest till hösten. 
Odlingen motiverades och lades upp som en integrerad 
del av NO-undervisningen. HOPP! kom varje onsdag 
och pratade med barnen inte bara om odling utan också 
om övergripande hållbarhetsfrågor som var maten 
kommer ifrån etc.  

Lån av hemkunskapskök
Hökarängsskolan var under hela projektperioden 
väldigt generös med att kostnadsfritt låna ut sitt 
hemkunskapskök för först de två matlagningskurserna, 
och sedan för studiecirkeln i matlagning (tio träffar).

Samarbete med övriga skolor
Hållbara Hökarängen förde också diskussioner 
med Skönstaholmsskolan och Martinskolan. 
Informationsmöten hölls med båda skolorna. 
Skönstaholmsskolan hör till samma rektorsområde 
som Hökarängsskolan och fick precis som 
Hökarängsskolan även en matvåg. Skönstaholm 
uttryckte intresse för bland annat en skolträdgård 
men det blev tyvärr inte av. Martinskolan som är en 
Waldorfskola med elever från hela Stockholmsområdet 
och med tydlig hållbarhetsprofil, visade intresse för att 
få stöd i frågor som rör hållbar livsmedelskonsumtion 
eftersom de upplevde att de hade problem med elever 
som var missnöjda med den vegetariska maten. 
Projektet erbjöd dem ett seminarium i samarbete med 
Klimatmat men skolan hade svårt att hitta tider som 

80  Stockholm Direkt (2015)
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passade och i slutändan rann det tyvärr ut i sanden. 
Martinskolan var också under hela projektperioden 
mycket tillmötesgående vad gäller att låna ut sina 
lokaler för projektseminarier och de erbjöd som 
nämnts ovan den deltagardrivna studiecirkeln att hyra 
deras hemkunskapskök mot en låg kostnad.

Slutsatser och rekommendationer
Skolorna med sina elever, pedagoger och indirekt 
föräldrar är en mycket viktig målgrupp i ett projekt 
som handlar om att etablera mer hållbara livsstilar 
(energi- och resurskonsumtion) på lokal nivå. Skolorna 
har också en tydlig uppgift i läroplanen att integrera 
frågor om hållbar utveckling i all undervisning. Det är 
dock tydligt att många skolor inte har hittat fungerande 
arbetsformer för detta ännu. 

Projektgruppen hade ett mycket fint samarbete 
med framför allt en grupp drivna pedagoger på 
Hökarängsskolan. Inledningsvis hade projektgruppen 
dock hoppats på ett nära samarbete med samtliga 
skolor men så blev det tyvärr inte. 

Det är förstås också möjligt att skolorna inte tyckte att 
det projektet hade att erbjuda var tillräckligt intressant 
för att de skulle prioritera ett samarbete. Samtidigt 
fick projektgruppen känslan av att de faktiskt var 
intresserade av samarbete men att de hade svårt att 
hitta tid för att medverka och än mindre att forma egna 
idéer eller aktiviteter. Skolorna verkar också ha haft en 
bit kvar i arbetet med att integrera hållbarhetsfrågorna 
i undervisningen eller i skolans övergripande 
hållbarhetsarbete.

Hökarängsskolans skyltprogram för att uppmuntra till minskat matsvinn. Foto: Katarina Axelsson. 

Foto: Bengt Alm
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Ska ett projekt som detta få skolorna engagerade verkar 
det vara en förutsättning att ledningen engagerar sig 
och prioriterar ett samarbete. Något som var väldigt 
tydligt i samarbetet med Hökarängsskolan var också 
att det kan vara viktigt att presentera konkreta förslag 
för hur samarbetet kan se ut och ha det som underlag 
för fortsatta idéer och diskussioner.

5.8.3 Hökarängens Omställning och 
PermakulturProjekt – HOPP!

Syfte och upplägg
En viktig målsättning med projektteamets arbete var att 
identifiera aktörer som kunde driva hållbarhetsarbetet 
vidare efter projektets slut. Det var bland annat därför 
som delprojekten om hållbarhetsambassadörerna 
och den gemensamma trädgården initierades 
(se 5.2.2 och 5.4.2). 

Ett annat lovande lokalt initiativ som formades 
med inspiration från projektet och som såg ut 
att ha goda förutsättningar att leva vidare efter 
projektets slut var HOPP!. Det började med att 
Hökarängsbon Jenny Cederholm anmälde sig till att 
vara hållbarhetsambassadör eftersom hon gärna ville 
arbeta med lokal hållbarhet och med Omställning i 
Hökarängen. Omställning är ett koncept utvecklat i 
Totnes i England som handlar om att människor via 
lokalt arbete i sitt grannskap gör sig mindre beroende 
av fossila bränslen och därmed kan skapa en mer 
hållbar tillvaro som inte ger klimatavtryck och som 
också fungerar den dag då oljan börjar sina.81 

Jenny Cederholm ville arbeta med omställning i 
Hökarängen men ville helst inte driva ett sådant 
initiativ på egen hand. I samband med Miljöshowen 
kom Hökarängsbon Maja Lindström fram till 
projektteamet och berättade att hon hade gjort en 
film om livet efter oljetoppen som hon gärna skulle 
vilja visa. Projektteamet tog till sig idén och tipsade 
också om Jenny Cederholm. Maja och Jenny träffades 
sedan vid en gemensam odlingsaktivitet och kom 
fram till att de gärna ville jobba tillsammans. Med 
stöd från projektet började Jenny och Maja att forma 
ett lokalt omställningsinitiativ som så småningom 
gavs namnet HOPP! – Hökarängens Odlings- och 
PermakulturProjekt.

Genomförande och resultat
Under hösten 2014 och våren 2015 stöttade projektteamet 
HOPP! såväl ekonomiskt som praktiskt. En av 
HOPP!:s första aktiviteter var att genomföra så kallade 
Omställningsdagar i samband med Hållbarhetsfestivalen 

81  Se http://www.transitiontowntotnes.org/ 

i september 2014 (se 5.1.2). Projektet gav dem 
ekonomiskt stöd för att genomföra detta. Maja och 
Jenny genomförde två lyckade Omställningsdagar där 
även Majas film, 00–tal Barn, visades.

Flera av de aktiviteter som HOPP! utvecklade efter 
detta första event handlade om Permakultur, det 
står för Permanent Agriculture och är ett koncept 
som utvecklades under 1970–talet med olika 
verktyg och designmetoder för att bygga ett hållbart 
lågenergisamhälle med stort fokus på jord och odling. 
Jenny som är permakulturdesigner bad sin lärare 
Maria Svennbeck att delta i deras arbete. Tillsammans 
utformade Jenny, Maja och Maria konceptet HOPP! 
Hökarängens Permakultur- och Omställningsprojekt. 
Syftet med HOPP! var att starta ett center för 
permakultur och omställning i Hökarängen. 

Under hösten 2014 började HOPP! också utveckla 
en blogg/webbsida för att kommunicera kring sina 
aktiviteter.82 I mars startade de sina första kurser i 
odling och permakultur och började även bjuda in till 
olika föredrag, workshops och evenemang kring hur 
Hökarängen skulle kunna bli mer hållbart. 

Platserna till både deras stadsodlingskurs och 
permakulturkurs fylldes snabbt. Med tanke på att det 
varit lite svårt att få igång den gemensamma odlingen 
i Fagerlidsparken fick HOPP! i uppdrag att förvalta 
denna yta och hålla sina kurser där – samtidigt som den 
fortfarande var tänkt att vara tillgänglig för vem som 
helst att odla där. Deras mål var att på sikt ha kurser för 
både Hökarängsbor och företag inom stadsplanering 
samt att ha en Aquaponicsanläggning i Hökarängen 
(det är en anläggning där fisk- och grönsaksodling 
kombineras på ett resurseffektivt sätt). Under våren 
coachades HOPP! i företagsutveckling för att hitta sätt 
att finansiera sin verksamhet när projektet var slut. 

Slutsatser och rekommendationer
Att hitta lokala aktörer med långsiktiga planer kring 
hållbarhetsfrågor kan vara en utmaning som i fallet 
med Hållbara Hökarängen har varit lyckosamt 
där en av hållbarhetsambassadörerna startade 
omställningsinitiativet HOPP! tillsammans med en 
annan Hökarängsbo. HOPP! visade en mycket stark 
utveckling under det första halvåret (tillika projektets 
sista halvår) och deras fortsatta verksamhet ser mycket 
lovande ut. Förhoppningen är att HOPP! kan fortsätta 
driva en del av de frågor som Hållbara Hökarängen 
verkat för.

82  Se hoppbloggen.com
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Hållbara Hökarängen har stöttat HOPP! finansiellt 
under uppstartsfasen men för deras fortsatta verksamhet 
krävs extern finansiering eller att de lyckas tjäna pengar 
på sin verksamhet. Som med alla nya verksamheter 
kan det dock ta tid för dem att komma igång och bli 
självförsörjande. De kurser som startade under våren 
2015 fulltecknades snabbt men det kan ändå ta tid 
innan de får tillräcklig omsättning på sin verksamhet.

Mot bakgrund av detta blir en viktig rekommendation 
för liknande projekt att undersöka möjligheten att 
upprätta en fond eller liknande som kan användas för 
att ge ekonomiskt bidrag till åtminstone delar av de 
verksamheter som har uppstått efter projektets slut. Det 
vore mycket tråkigt för det lokala hållbarhetsarbetet 
och det engagemang som skapats lokalt för detta 
initiativ om det arbete som HOPP! har påbörjat måste 
gå i träda. 

5.9 Sammanfattning av genomförda 
delprojekt och aktiviteter

Som illustrerats tidigare i detta kapitel genomfördes 
seminarier och aktiviteter till stor del utifrån de 
förslag som fördes fram av boende under framför allt 
seminarieserien men även från annat håll. Odling var 
till exempel något som boende visat intresse för redan 
långt innan projektet började. 

Hösten 2013 erbjöds de boende en seminarieserie om 
några av de globala miljöproblem vi människor står 
inför och som sedan låg till grund för en stor del av det 
fortsatta hållbarhetsarbetet inom ramen för Hållbara 
Hökarängen. Från och med våren 2014 erbjöds de 
boende fortsatta seminarier. Dessa kommunicerades 

dock inte som en sammanhållen 
seminarieserie utan fungerade mer som 
fristående seminarier. Tabell 13 listar de 
seminarier, workshops och andra aktiviteter 
som genomförts inom ramen för Hållbara 
Hökarängen samt ger en uppskattning 
över hur många deltagare varje aktivitet 
lyckades attrahera.

Som framgår av tabell 13 har 
deltagarantalet för de flesta aktiviteterna/
seminarierna legat på minst 20. Praktiska 
och sociala aktiviteter som workshops, 
matlagning och naturvandringar lockade 
ett förhållandevis stort antal deltagare. 
De aktiviteter som lockat minst 
antal deltagare har bland annat varit 
”Energitips för bostaden”, ”Klimatsmart 
resande” och ”Diskussionskväll om 

cykelmiljön” (se även 5.3 och 5.5). Även de planerade 
smärtpunktsworkshoparna om boendeenergi och 
resande fick ställas in på grund av för få deltagare.

En annan reflektion är att de första fyra seminarierna 
var förhållandevis välbesökta. Det kan ha berott på att 
de boende tilltalades av det ”paket” som erbjöds dem. 
Deltagarantalet på de efterföljande seminarierna som 
genomfördes under våren 2014 var inte lika högt. Det 
kan bero på att ämnena för dessa seminarier inte var 
lika tilltalande som de första fyra. Det skulle också 
kunna bero på att ”paketeringen” runt de första fyra 
var ett mer effektivt sätt att få boende intresserade. 
De aktiviteter och seminarier som genomfördes från 
hösten 2014 och framåt hade dock återigen bättre 
deltagarantal så det är ändå troligt att det också hade 
med innehållet att göra.  

Det var tydligt att många aktiviteter ledde vidare till 
andra aktiviteter tack vare deltagarnas inspiration, 
kunskapsförståelse och nätverkande. Vid varje tillfälle 
har nya deltagare rekryterats och nya kontakter knutits, 
kunskapen höjts hos deltagarna och den sociala 
sammanhållningen lokalt har stärkts.

Vad gäller de fortsatta seminarierna och workshoparna 
efter seminarieserien var det tydligt att upplägget 
att via seminarier och workshops bjuda in boende 
till olika presentationer, diskussioner och praktiska 
aktiviteter stimulerade deltagarna till att vilja veta 
mer. Mötestillfällena stimulerade även deltagarna till 
nya idéer om andra aktiviteter de önskade kunde göras 
lokalt. Även om Hållbara Hökarängen utgick från en 
aktionsforskningsansats och i största möjliga mån bjöd 
in boende och verksamma att komma med förslag på 
aktiviteter var det samtidigt tydligt att det var viktigt 

Maria Svennbäck, Jenny Cederholm och Maja Lindström från HOPP! 
vid gemensamhetsodlingen i Fagerlidsparken. Foto: Bengt Alm
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Tabell 13: Genomförda öppna seminarier/workshops m.m. inom ramen för Hållbara Hökarängen

Tidpunkt Ämne Föreläsare/Ansvarig
Antal 

deltagare

Maj 2013 Seminarium om urban odling – inspirationswork-
shop

Boodla/ Hållbara Hökarängen (HH) 30

Sep 2013 Hållbar konsumtion 1:4 – Vår globala miljöpåver-
kan

Stockholm Environment Institute (SEI) och 
Sustopia/HH

25

Okt 2013 Hållbar konsumtion 2:4 – Bilen M Alfredsson och A Jiremark samt HH/SEI 23

Nov 2013 Hållbar konsumtion 3:4 – Biffen Alfredsson o Jiremark samt HH/SEI 20

Dec 2013 Hållbar konsumtion 4:4 – Bostaden Alfredsson o Jiremark samt HH/SEI 23

Mar 2014 Seminarium Energispartips för bostaden Ö Lönngren, 
Stockholms stad/HH

8

Mar 2014 Klimatsmart matlagning Klimatmat/HH 30

Mar 2014 Urban odling – Designworkshop Boodla/HH 15

Mar 2014 Mataktion/Morotsmobb/Carrot mob Hökarängens lokala hållbarhetsambas-
sadörer

50?

Apr 2015 Diskussionskväll om cykelmiljön i Hökarängen Cykelstad Söderort och Sweco/HH 0 (ställdes in)

Maj 2014 Klimatsmart resande Sustopia/HH 6

Maj 2014 Byggdag gemensamma trädgården Boodla/HH 15

Maj 2014 ”Smärtpunktworkshops”: 
1. Hållbar konsumtion
2. Energianvändning i bostaden
3. Resande

Sustopia/HH 3
0
0
(2 och 3 
ställdes in)

Jun 2014 Tätortsnära natur – naturguidning Naturskyddsföreningen /HH 25

Sep 2014 Hållbarhetsfestival HH i samarbete med HOPP! Flera hundra

Okt 2014 Seminarium – Kemikalier i vardagen Naturskyddsföreningen/HH 20

Okt 2014 Svampplockning i den närmaste skogen (Fagersjö) R Folke/HH 18

Nov 2014 Studiecirkel i klimatsmart matlagning Klimatmat/HH 30

Nov 2014 Seminarium Urban odling – Praktiska tips C Schaffer/HH 8

Dec 2014 Workshop – gör dina egna hudvårds-och 
rengöringsprodukter och plastfolie av bivax

K Lindström/Kajsys/HH 20

Dec 2014 (Pop-up loppis) Hökarängens lokala hållbarhetsambas-
sadörer i samarbete med ”Skänk och 
Tigg”

Omkring 50

Jan 2015 Workshop riktad mot småbarnsföräldrar. Prat om 
barn och hållbarhet, tillverkning av haklappar och 
plastfolie av bivax

K Lindström/Kajsys i samarbete med Par-
kleken Fagerlid/HH

10

Mar 2015 Filmvisning av filmen Bieffekten – om hoten mot 
våra pollinerande arter

HH i samarbete med Hållbarhetsambas-
sadörerna o filmklubben Surr-surr (Hyres-
gästföreningen och Konsthall C) samt två 
biexperter

15

Apr 2015 Workshop om att snickra egna biholkar, insektsho-
tell och fladdermusholkar

HH i samarbete m hållbarhetsambas-
sadörerna, HOPP! och två biexperter

35

Not. Deltagarantal exklusive eventuella föreläsare och projektgruppens medlemmar (som medverkat och bidragit till samtliga 
aktiviteter och seminarier, minst 1 person vid varje tillfälle).
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workshops, matlagning och naturvandringar, det 
vill säga ofta praktiska och sociala aktiviteter kring 
ämnen som människor har god kontroll över och som 
ofta är lustfyllda eller är något som deltagarna känner 
att de har möjlighet att förändra. De aktiviteter som 
lockade minst antal deltagare inom ramen för Hållbara 
Hökarängen handlade framför allt om boendeenergi 
och transporter/resande. 

Anledningen till det låga intresset för dessa aktiviteter 
kan vara flera. I Hökarängen finns en stor andel 
hyresrätter (ca 75%). Det finns få incitament för boende 
i hyresrätter att minska sin energianvändning och vad 
gäller transporter så är kollektivtrafiken väl utbyggd 
kring Hökarängen och det finns gott om cykelbanor. 
Tillgängligheten på parkeringsplatser är förhållandevis 
god. Att bo och transportera sig är också sannolikt något 
som många människor i ett område som Hökarängen 
inte har möjlighet att göra så många val kring. Man 
måste bo någonstans och har inte någon större möjlighet 
att förändra sitt boende eller sin energianvändning. 
Man måste också ofta transportera sig till olika platser 

att representanter från projektgruppen fanns på plats 
för att fånga upp dessa idéer. Deltagarnas idéer var 
av naturliga skäl inte alltid färdigpaketerade och klara 
utan det blev ofta projektgruppens uppgift att i samråd 
med deltagarna ta ansvar för att formulera en ny 
aktivitet, ofta i samråd med hållbarhetsambassadörerna 
(se 5.2.2). Se figur 10 för exempel på vidare aktiviteter 
som seminarieserien bidragit till.

Flera av deltagarna signalerade också att det var 
specifika aktiviteter som väckt deras intresse, till 
exempel klimatsmart mat och svamputflykt. Innan dess 
hade de inte tyckt att projektet hade något att erbjuda 
just dem. Detta belyser vikten av att erbjuda en mängd 
olika aktiviteter för att fånga upp så många människor 
som möjligt, det man inte är intresserad av har man inte 
ögon för. Det är först när en för individen intressant 
aktivitet presenteras som intresse väcks och skapar 
möjlighet till vidare engagemang.

Det var också tydligt att de aktiviteter som attraherade 
flest boende och verksamma var aktiviteter som 

Figur 10. Illustration av några av de initiativ och aktiviteter som seminarieserien kan sägas ha 
inspirerat till även om det naturligtvis även kan ha varit andra faktorer som också spelade in. 
Aktiviteter i blå boxar är aktiviteter som drivits av Hökarängsbor med endast marginellt stöd från projektet. Aktiviteter med 
frågetecken i gröna boxar är exempel på vidare idéer som diskuterades vid projektets slut men som ännu inte realiserats.
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till hands att anta att boende helt enkelt inte har samma 
känslomässiga engagemang för dessa frågor som för 
aktiviteter om till exempel livsmedelskonsumtion eller 
odling. Flera av aktiviteterna planerades dessutom 
under april och maj när det var fint väder och det bidrog 
säkert också till att det var svårt att locka folk.

i vardagen och det är troligt att många inte upplever 
att detta är något de förknippar med något intressant 
eller lustfyllt. Semestertransporter kan vara något helt 
annat men även kring sådana frågor var det svårt att få 
deltagare. Dessa ämnen var inte heller upplagda som 
praktiska eller sociala event utan mer som traditionella 
seminarier/diskussionskvällar. Det ligger också nära 
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1. Intervjuer
2. Skriftliga utvärderingar
3. Fokusgruppsdiskussioner
4. Projektgruppens och deltagarnas observationer 

av delprojekt, mötesplatser, dialoger, 
samhällsfenomen m.m.

6.1.1 Intervjuer
I detta avsnitt beskrivs genomförande och resultat 
av de intervjuer som gjorts, med representanter från 
samtliga tre påverkansgrupper.

Stockholmshems Tf. VD (grupp 1)
I syfte att följa upp hur Hållbara Hökarängen 
diskuteras inom Stockholmshem internt samt 
vilken påverkan projektet eventuellt kan ha haft på 
Stockholmshem övergripande strategier, genomfördes 
en telefonintervju med Stockholmshem tf VD83.

Här framkom att Stockholmshem ser Hållbara 
Hökarängen som ett mycket värdefullt projekt 
från vilket de dragit viktiga lärdomar om hur 
Stockholmshem bör arbeta framöver. Bland annat har 
Hållbara Hökarängen gett Stockholmshem insikten 
att det finns få incitament för hyresgästerna att spara 
boendeenergi: 

”Vi hade fokus på energibesparing men nu har vi fått 
det bekräftat att hyresgästerna inte är intresserade av 
det. Vi förstår att det är på det viset och nu har vi fått 
det validerat”.

På frågan om det var någon speciell del av projektet 
som Stockholmshem skulle vilja se replikeras någon 
annanstans framkom att Stockholmshem ser Hållbara 
Hökarängen som en modell för hur Stockholmshem kan 
arbeta lokalt. Det vill säga bland annat att en ordentlig 
analys av platsen behöver göras först av allt och att det 
därefter är viktigt att utgå från de boendes behov och 
intressen. På detta sätt har Hållbara Hökarängen – del 
1 och 2 utgjort en viktig helhet. 

Vad gäller hur projektet påverkat Stockholmshems 
övergripande strategiarbete framgick att arbetet med att 
uppdatera Stockholmshem styrdokument fortfarande 
pågick men att det verkade som om erfarenheterna 
från projektet var väldigt viktiga i detta arbete. 
Stockholmshem verkar tala mycket om Hållbara 

83  Telefonintervju med Stockholmshems Tf VD, Mikael 
Källqvist, 20 april 2015.

6 HÅLLBARA HÖKARÄNGEN – RESULTAT

I detta kapitel presenteras Hållbara Hökarängens 
resultat utifrån den uppföljningsmodell och de 

indikatorer som presenterades i kapitel 3. Till att 
börja med presenteras de kvalitativa resultaten, följt 
av de kvantitativa. I avsnitt 6.3 görs en analys av 
i vilken utsträckning projektet nått ut till de olika 
påverkansgrupper som presenterades i kapitel 3. Här 
görs också ett försök att uppskatta antalet personer som 
projektet nått ut till i de olika grupperna. I avsnitt 6.4 
ges förslag på indikatorer för att följa upp projektets 
resultat på längre sikt. 

Sammanfattningsvis kan redan inledningsvis 
konstateras att resultatet indikerar att projektet har 
inspirerat ett flertal Hökarängsbor till en mer hållbar 
livsstil och till att känna större social gemenskap. 
Majoriteten av de tillfrågade i den avslutande 
kännedomsmätningen samt skriftliga enkäter verkar 
också anse att Hökarängen i stort utvecklats mycket 
positivt de senaste åren och att Hållbara Hökarängen 
har bidragit starkt till detta.

Projektet verkar också ha gjort positivt intryck på de 
studiegrupper som tagits emot inom ramen för projektet 
och flertalet refererade till projektet som ett mycket 
gott exempel/referensprojekt. Även Stockholmshem 
verkar se Hållbara Hökarängen som en viktig förebild 
för sitt fortsatta hållbarhetsarbete. 

Vad gäller värmeenergiförbrukningen i 
Stockolmshems fastigheter har denna minskat med 
14% under projektperioden. Prognosen visar vidare att 
investeringsprogrammet kommer att ta Stockholmshem 
nära målet om växthusgasutsläpp om max 13 kg/kvm 
år 2017. Hushållens elförbrukning uppvisar dock 
endast en marginell minskning under projektperioden 
och projektmålet om en minskning av hushållens 
energiförbrukning med 15% har inte kunnat fastställas.

Härnäst görs en genomgång av resultaten från de 
olika mätningar som gjorts. I rubrikerna anges inom 
parentes vilken Påverkansgrupp (i enlighet med 
uppföljningsmodellen som presenterades i kapitel 3) 
som resultatet avser följa upp.

6.1 Kvalitativa resultat

De kvalitativa indikatorer som använts för att följa upp 
projektets resultat har varit: 
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[Vi] fick absolut en bra påtryckning från köpaktionen, 
det uppmärksammade efterfrågan [på ekologiska varor]
 Lars-Göran Averstedt, ICA Bomben84

Under ett samtal med Magnus Norinder på MatDax 
i augusti 2014 framkom att han var genuint glad 
och delvis överväldigad över att de lyckats förändra 
sortimentet i så stor utsträckning. Han sa också att 
deras målsättning var att kunna erbjuda ekologiska 
alternativ i samtliga varugrupper, något de i slutet av 
projektperioden kommit långt med.

En av de lokala hållbarhetsambassadörerna 
rapporterade också att hon haft ett samtal med Lars-
Göran Averstedt i september 2014 och han hade då sagt 
att han var väldigt positiv till initiativet, att de har fått 
ökad försäljning av ekologiskt och bestämt att de ville 
profilera sig som en butik med mycket ekologiskt85.

I en intervju med Magnus Norinder på MatDax i 
maj 2015 berättade han att han också tryckt på sin 
huvudgrossist (Bergendahls) att ta in mer ekologiskt i 
sortimentet. Tillsammans med påtryckningar från andra 
detaljhandlare upplevde Magnus att Bergendahls det 
senaste året utökat sitt ekologiska sortiment betydligt86, 
något som också styrks av tillgänglig statistik.87 

På frågan om vad som varit MatDax drivkraft att utöka 
sitt ekologiska sortiment så markant svarade han att 
för ”att tillgodose våra kunders behov. Vi är måna om 
att ha nöjda kunder”. Samtidigt menade han att det 
naturligtvis också handlade om att göra det som var 
bra för deras försäljning. Vad gäller kundernas ökade 
efterfrågan hade Magnus fått enstaka förfrågningar 
om ekologiska produkter under en längre tid. ”Men 
morotsmobben fick mig att börja se över det lite mer på 
allvar och hitta lite mer lösningar.” 88 Magnus menade 
också att han märkt att Hökarängen ”exploderat 
med folk som börjar ställa de här kraven...många 
nyinflyttade som lever som man ’bör’ ”89. Vidare 
betonade Magnus att de ännu inte var färdiga med 
utvecklingen av det ekologiska sortimentet och att de 

84  Telefonintervju Lars-Göran Averstedt, ICA Bomben, 27 
maj, 2015

85  Email från en av hållbarhetsambassadörerna, 2014-09-
22

86  Telefonintervju Magnus Norinder, MatDax, 19 maj, 
2015

87  Ekowebb.nu (2014)

88  Telefonintervju Magnus Norinder, MatDax, 19 maj, 
2015

89  Ibid

Hökarängen på förvaltarnivå där det fungerar som ”en 
förebild helt enkelt”.

På frågan vilket ansvar ett bostadsbolag som 
Stockholmhem har för en omställning mot ett hållbarare 
samhälle, framgick att Stockholmshem anser sig ha ett 
stort ansvar, och där de först och främst måste göra allt 
grundarbete vad gäller sitt eget fotavtryck. Till exempel 
se över sophanteringen och de material som används i 
byggnaderna. Det betonades också att Stockholmshem 
rent organisatoriskt arbetar mer lokalt nu och där de har 
stort ansvar för att balansera och initiera arbete med de 
olika hållbarhetsdimensionerna på ett varsamt sätt.  

Det var också tydligt att Stockholmshem var mycket 
angeläget om att få till en bra överlämning av projektets 
resultat till den ordinarie förvaltningen och att det var 
något som diskuterades internt och som de räknade 
med att ha en genomtänkt plan för innan projektets 
avslut.

Företrädare för dagligvarubutikerna (grupp 2) 
I Hökarängen finns två dagligvarubutiker, MatDax 
och ICA Bomben. MatDax är en butik med tydlig 
lågprisprofil som har rykte om sig att locka besökare 
från hela Stockholmsområdet. Ekologiskt var tills 
nyligen inte något MatDax prioriterade i sitt sortiment. 
ICA Bomben är en mindre ICA butik som – vad gäller 
ekologiska varor – framför allt erbjöd ICA:s egen 
varugrupp ”I love eco”.

I syfte att följa upp vilken påverkan projektet eventuellt 
hade haft på de två dagligvarubutikerna genomfördes 
ett par kortare intervjuer. Ett flertal samtal hölls 
också, dels på plats i butikerna och över telefon. Viss 
emailväxling genomfördes också. 

Inför bland annat seminarieserien (”Biffen”) och 
morotsmobben (se 5.2) hade såväl projektgruppen som 
hållbarhetsambassadörerna ett flertal kontakter med 
företrädarna för båda butikerna och bemötandet var 
alltid mycket positivt. 

Försäljningen av ekologiska livsmedel ökar i hela 
samhället och det är troligt att den trenden också 
påverkat försäljningen i Hökarängen. I samtal samt 
intervjuer med företrädarna för de två butikerna var det 
dock tydligt att de själva såg en koppling till projektets 
aktiviteter: 

Den här förändringen mot mer ekologiskt [sortiment] 
är helt otroligt för en affär av vår profil…initiativet 
[Hållbara Hökarängen] har bidragit en hel del till 
denna förändring.

Magnus Norinder på MatDax84
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planerade att ”öppna med en seminarieserie som i 
Hållbara Hökarängen.”90

En person angav att det var helhetstänket kring den 
sociala och ekologiska hållbarheten som var det mest 
intressanta, hur Hållbara Hökarängen lyckats skapa 
en optimism och framåtanda som gör det attraktivt att 
bo i området. Samma person menade också att det sätt 
som projektet engagerat boende på ju faktiskt är helt 
centralt eftersom många som bor i lägenheter annars 
ofta upplever sig vara isolerade.91

Även lokalstrategin för verksamheterna togs upp av 
ett flertal, det vill säga Stockholmshems aktiva arbete 
med att förbättra centrum var något många uppfattat 
som mycket positivt och ett antal personer verkar ha 
fått upp ögonen för Hökarängen redan under del 1 av 
projektet.

Hållbara Hökarängen diskuteras brett
På frågan var respondenterna hörde talas om Hållbara 
Hökarängen första gången gavs lite olika svar. Flera 
svarade att de inte mindes, några svarade andra 
kollegor/chefen. En person svarade Facebook och en 
person svarade via radioprogrammet Klotet i P1.

Samtliga respondenter utom en uppgav att de 
diskuterat studiebesöket i Hållbara Hökarängen med 
kollegor internt samt med kollegor i andra kommuner/
bolag/företag. Endast en av respondenterna följde dock 
upp utvecklingen av projektet regelbundet. Flera sa 
att intervjun sporrat dem att undersöka hur projektet 
utvecklats den senaste perioden.

En företrädare för en kommun berättade att Hållbara 
Hökarängen diskuterats ganska mycket internt 
”eftersom det [vore] ett önskeprojekt för oss”92

Hållbara Hökarängen viktig förebild
Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga 
respondenter på olika sätt gett uttryck för att de anser 
att projektet är en viktig förebild för deras eget arbete. 
Något som illustreras väl av följande citat:

…Hållbara Hökarängen är en bra referens…Tror att 
alla de initiativ som är i nivå med Hållbara Hökarängen 

90  Intervju med Åsa Carlberg, projektledare, Linköpings 
kommun, 16 april 2015

91  Intervju med Eric Engström, Creative Manager, 
arkitekt, Arkitema, 21 april 2015

92  Intervju med Åsa Carlberg, projektledare, Linköpings 
kommun, 16 april 2015

kommer att fortsätta arbeta för en ytterligare breddning 
av sortimentet i mer ekologisk riktning. 

Sammantaget antyder citaten ovan att båda butikerna 
ökat sitt sortiment och sin försäljning av ekologiska 
livsmedel och att det åtminstone delvis är tack 
vare Hållbara Hökarängen och då framför allt 
morotsmobben som denna omställning påskyndats, 
framför allt vad gäller MatDax. Hökarängens lokala 
hållbarhetsambassadörer gjorde här ett fantastiskt 
arbete med att ligga på handlarna som beskrevs i 
avsnitt 5.2.2. Se även bilaga 2.

Hållbarhetsambassadörernas (men även 
projektgruppens) inspektioner av de båda butikerna 
visade också på en markant förbättring av det 
ekologiska utbudet från perioden före morotsmobben 
(mars 2014) till projektets avslut (maj 2015). 

Studiebesöksgrupper (grupp 3)
I syfte att följa upp vilken påverkan Hållbara 
Hökarängen eventuellt kan ha haft på deltagarna 
i de grupper som gjort studiebesök i Hökarängen 
kontaktades tio (av totalt cirka 40) grupper (se bilaga 
4). De tio som valdes ut representerade företrädare för 
antingen fastighetsbolag, arkitekter eller kommuner. 
Samtliga dessa tio studiebesök hade också gjorts 
mellan hösten 2013 och våren 2015, det vill säga 
utgjordes av grupper som besökt projektet (del 2) efter 
att aktiviteterna kommit igång ordentligt.

Representanterna kontaktades via mail och tillfrågades 
om de kunde tänka sig att bli intervjuade per telefon 
eller svara på skriftligen på de frågor som bifogades 
i mailet. Nio personer svarade att de gärna ville låta 
sig intervjuas. Av dessa valde sex att svara på frågorna 
skriftligen. Tre telefonintervjuer genomfördes. 
Samtliga intervjuer genomfördes under april 2015 (se 
bilaga 5). De frågor som användes som utgångspunkt 
för dessa intervjuer återfinns i bilaga 6. 

Bredden på aktiviteter för boende samt lokalstrategin 
inspirerande
På frågan vilka delar av projektet Hållbara Hökarängen 
respondenterna funnit mest intressanta svarade de flesta 
bredden på aktiviteterna samt det täta samarbetet med 
de boende i området. Ett par personer hade också tagit 
till sig budskapet att det var viktigt att börja med det som 
engagerar boende mest, såsom matlagningsaktiviteter 
och odling och att det var svårt att skapa engagemang 
bland hushållen för boendeenergifrågor. 

En person berättade att Hållbara Hökarängen varit 
ett viktigt referensprojekt för kommunens arbete och 
att de nu planerade för ett liknande projekt där de 
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Vid i princip varje utvärderingstillfälle fick deltagarna 
frågan om det var något de saknade i projektet 
och vad de hade för idéer för att stärka det fortsatta 
hållbarhetsarbetet. Flera goda idéer fångades upp från 
dessa utvärderingar. Överlag framfördes minimalt med 
kritik mot projektet och de flesta var mycket positiva. 
Det betyder inte att det inte skulle finnas fog för kritik, 
det kan också vara så att deltagarna inte tyckte att en 
skriftlig enkät var rätta kanalen för att ge uttryck för 
sin eventuella kritik. Se bilaga 8 för exempel på ett 
utvärderingsformulär. 

Fyra av utvärderingarna (riktade till sju grupper) 
ställde frågor om hur aktiviteterna eventuellt påverkat 
deltagarna till beteendeförändringar i en mer hållbar 
och resurseffektiv riktning. Från dessa utvärderingar 
framkom bland annat följande i de skriftliga 
utvärderingarna:

Hållbarhetsambassadörerna (grupp 1)
• Min familj har ändrat en hel del på vår mat och 

konsumtion

• [Jag har] informerat grannar om aktiviteter som 
anordnats…Inspirerat ett antal grannar till en 
Facebookgrupp där man kan dela med sig av mat 
som blivit över eller att byta och dela produkter 
man köpt i storpack. Tagit upp grovsopsortering i 
vår bostadsrättsförening

• Jag har varit med och påverkat matsortimentet

• Har bytt elleverantör

• …[jag] har pratat med sådana jag känner [om det 
jag lärt mig] och även i andra stadsdelar. Bett dem 
jag känner att sprida ordet vidare om seminarier, 
mataktionen etc.”

• Handlar allt jag kan begagnat. Hela mitt 
möblemang förutom sängen. Även kläder. 
Återanvänder vatten. Komposterar. Källsorterar. 
Förmedlar tips till folk i min omgivning. 

• Äter mer vegetariskt, sparar el

Seminarieserien (grupp 2)
Av totalt 23 ifyllda enkäter angav bland annat:

• Nio deltagare att de börjat handla mer ekologiskt

• Tre deltagare att de slutat köpa vissa livsmedel 
(paprika, kyckling)

• Tre deltagare att de börjat sopsortera mer/bättre

är bra som referenspunkter, bra att det är några som 
gått före93

Jag tycker att Hållbara Hökarängen är ett projekt att 
inspireras av och en god förebild på hur förändringar 
kan åstadkommas i befintliga områden i stadens 
ytterkant, som gör områdena mer attraktiva för den 
kritiska massan.94

Hållbara Hökarängen är ett bra exempel på utnyttjande 
av hållbara lösningar i kombination med en strategisk 
utveckling av området som tycks ha givit hela 
Hökarängen ett uppsving.95

…projekt[et] är intressant och den varsamma 
upprustningen i stadsdelen är ett föredöme.96

Att jobba med de som är engagerade så att man kan 
få ett lokalt engagemang…att man jobbar i många 
kanaler…det tog vi med oss97

Respondenterna fick även frågan om det var något 
de saknade med projektet eller om det var något de 
reflekterat över att projektet borde ha gjort annorlunda. 
De flesta svarade att de inte hade någon uppfattning 
om det. En person svarade att hen alltid tyckte att mer 
kunde göras för klimatet, något som dock tolkades som 
en generell kommentar och inte kopplat till Hökarängen 
specifikt. En person menade att några av deltagarna 
i studiebesöksgruppen hade hoppats lära mer om hur 
Stockholmshem hanterat sopsorteringsfrågan men att 
de hade förstått att Stockholmshem inte haft möjlighet 
att arbeta så mycket med den frågan inom ramen för 
projektet.

6.1.2 Skriftliga utvärderingar
Cirka tio skriftliga utvärderingar genomfördes inom 
ramen för projektet. Många av dessa presenterades 
detaljerat under avsnitt 5. Sammanfattningsvis kan här 
konstateras att de flesta seminarier och workshopar 
som utvärderats föll väldigt väl ut och fick väldigt bra 
omdömen från deltagarna. 

93  Intervju med Eric Engström, Creative Manager, 
arkitekt, Arkitema, 21 april 2015

94  Johanna Axelsson, landskapsarkitekt och projektledare 
fastighetsutveckling, Botkyrkabyggen, mail 13 april 
2015

95  Emily Tjäder, handläggare på miljöförvaltningen, 
Stockholms stad, mail 22 april 2015

96  Catarina Kvarnmalm, vik miljösamordnare, Lidingö 
kommun, mail 27 april 2015

97   Intervju med Anna Staxäng, controller, Familjebostäder 
Göteborg, 23 april 2015
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• Vill verkligen övergå till vegetarisk mat! Äter 
mer grönsaker och närodlat och mer eko!

• Jag orkar ge mina barn veggomat
• Letar och noterar artiklar och info om klimat-

påverkan. Tänker på min konsumtion både 
avseende mat och prylar. Handlar allt jag kan 
ekologiskt, äter mer grönsaker.

• Köper lite mer eko, mkt mindre kött.
• Tänker ännu mera på vad jag handlar under 

vilken period på året och var det kommer ifrån. 
Mer ekologiskt. Handlar mer ekologiskt, under 
vissa vegetariska “halvfabrikat”.

• Inte köpa det som inte är säsong, det som rest 
långt. Försöker att inte kasta rester, äta upp/
göra annat av rester.

• Har fått mer inspiration och kunskaper till att 
laga vegetariskt.

• Jag köper mer ekologiskt. Jag försöker slänga 
mindre mat.

• Vi kommer att förändra våra matvanor med 
vegomat en till två gånger i veckan när båda 
äter middag hemma.

• Försöker köpa mer ekologiska varor. Plocka ur 
receptsamlingen och har lätt för att göra re-
cepten eftersom jag vet vad som är gott, mixar 
och komponerar utifrån recepten – något jag 
hade svårt för innan.

• Jag har blivit stärkt i min tro på vegetariskt och 
återanvändning. Äter mer bönor, linser och 
mindre sojaprodukter.

• Två deltagare att de börjat försöka påverka andra 
mer 

• Två deltagare att de fått bättre förståelse för hur 
produkter tillverkas

• En deltagare att hen börjat handla mer second hand

Matlagningskursen mars 2014 (grupp 2)
• 20 av de 21 deltagare som fyllde i 

utvärderingsformuläret angav att de trodde att 
de skulle börja laga mer vegetarisk mat som ett 
resultat av det de lärt sig på kursen. Av dessa 21 
deltagare var 7 vegetarianer sedan tidigare.

Studiecirkeln i vegetarisk matlagning (grupp 2)
• 20 av de 23 deltagare som fyllde i 

utvärderingsenkäten ville gärna fortsätta laga mat i 
en deltagardriven studiecirkel

• 20 av 23 deltagare angav att cirkeln fått dem att 
fundera mer på vilken påverkan våra livsstilar har 
på miljön

• 21 av 23 deltagare har pratat om cirkeln och 
klimatsmart med sin omgivning. Av dessa angav 
4 familjen medan övriga 17 även har pratat med 
kollegor och/eller grannar och vänner.

• Minst 17 av 23 deltagare gav exempel på hur 
cirkeln fått dem att ändra beteende i en mer hållbar 
riktning (två svar var svåra att tolka och två svar 
indikerade ingen tydlig koppling till hållbarhet):

Figur 11: Exempel på positiv respons som mottagits från de boende i mail och enkäter.

”Känner att folk aktivt söker sig till Hökis, det befäster den goda stämningen och 
småstadskänslan. Mer folk i rörelse, mer levande centrum.” 

”Ni har sått jätteviktiga framtidsfrön och 
bidragit till både dialog och konkreta inslag 
som gör att Hökis känns som en levande 
och intressant förort” 

”Jag uppskattar den öppna attityden i hela projektet – 
känslan av inkluderande, och att alla som vill får vara 
med. Det känns bara så otroligt rätt allt det ni gör. ” 

”Hållbara Hökarängen har nått ut medialt och bidrog till 
att vi flyttade hit...” 

”Gemenskapen växer i Hökarängen och med den en 
stark känsla och kunskap om att vi kan förändra 
tillsammans” 

”Större gemenskap och en levande förort.” ”En skön stadsdel har blivit ett snäpp bättre.” 
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under rubrikerna nedan. De frågor som användes som 
utgångspunkt för fokusgruppsdiskussionerna återfinns 
i bilaga 7.

Hållbara livsstilar viktigt
Inledningsvis kan konstateras att de flesta av 
deltagarna i fokusgruppsdiskussionerna hade ett 
tydligt miljöengagemang och en god förståelse för 
de miljöproblem vi står inför idag. Flera uttryckte att 
det var viktigt att jobba med dessa frågor lokalt och 
att värna den sociala hållbarheten som en förutsättning 
för ökad ekologisk hållbarhet. Flera uttryckte också en 
stark önskan att göra världen runt omkring dem lite 
mindre igen, något som flera också menade var mer 
hållbart:

Närheten [är] viktig, att bo och jobba i närområdet. 
Inte slösa. Blir en roligare människa om jag kan hjälpa 
människorna i min omgivning. Då finns kraft över. Ha en 
lite mindre värld. Då blir det lite mindre stress. Det är 
hållbart. Göra mer gott för min omgivning. Slänger inte 
saker utan att tänka efter vad jag kan göra med detta 
istället för att slänga.

Att leva enligt permakulturfilosofin… Återanvända, 
göra själv. Spara energi. Göra saker så nära som 
möjligt. Bo och arbeta på samma plats. Vill göra min 
värld lite mindre, det är hållbart. Stärka den sociala 
gemenskapen. Det har Hållbara Hökarängen hjälpt 
mig med. Träffar människor som tänker i samma banor. 
Jobba med gemenskapen.

Flera av deltagarna tog också upp att en hållbar livsstil 
för dem innebär att leva mer resurssnålt (köpa mindre, 
handla second hand, dela på saker), att minimera 
matsvinnet, flyga mindre, använda mindre plaster 
och kemikalier. Att äta mer vegetariskt var det också 
många som förknippade med hållbar livsstil. Ett par av 
deltagarna nämnde också att spara resurser för framtida 
generationer.

Hållbara Hökarängen som inspiration för hållbara 
livsstilar
Många verkar också ha utvecklat/stärkt ett miljötänk 
inom ramen för projektet och flera rapporterade att 
de ändrat sina beteenden på olika områden som ett 
resultat av det de lärt sig inom projektet. Till exempel 
rapporterar ett par av deltagarna att de börjat äta 
mer vegetariskt som ett resultat av projektet. En av 
deltagarna berättar att hen genom sitt deltagande i 
Hållbara Hökarängen fått ett helt annat tänkande: 

För min del [har jag ändrat beteende] något enormt. 
Har fått ett helt annat tänkande. Nu tänker jag alltid: 

Sammanfattning skriftliga utvärderingar
Sammanfattningsvis är det mycket positivt att kunna 
konstatera att det ser ut som om projektet har inspirerat 
ett flertal Hökarängsbor till en mer hållbar livsstil eller 
till att känna större social gemenskap (se även exempel 
Figur 11). Om detta betyder en bestående livsstils- och 
beteendeförändring hos dessa personer är dock inte 
möjligt att bedöma inom ramen för projektet.

Majoriteten av de tillfrågade i den avslutande 
kännedomsmätningen samt i skriftliga enkäter verkar 
också anse att Hökarängen i stort utvecklats mycket 
positivt de senaste åren och att Hållbara Hökarängen 
har bidragit starkt till detta.

6.1.3 Fokusgruppsdiskussioner
Fokusgrupper är en forskningsmetod som kan beskrivas 
som ett strukturerat gruppsamtal kring en eller flera 
specifika frågor.98 Även om diskussionen leds av en 
facilitator är det framför allt gruppen och interaktionen 
mellan deltagarna som står i fokus. Fördelen med 
fokusgrupper är att de ger en fördjupad förståelse 
för den komplexitet som kan finnas kring miljö- och 
hållbarhetsfrågor (eller hållbara livsstilar) genom att 
deltagarna ges utrymme att tillsammans fördjupa sina 
resonemang och ta del av varandras upplevelser, tankar 
och åsikter.99 

Under april–maj 2015 genom fördes tre 
fokusgruppsdiskussioner med syfte att bland annat 
förstå deltagarnas erfarenheter från Hållbara 
Hökarängen i stort och de aktiviteter de deltagit i samt 
vilka funderingar de hade inför framtiden. Ytterligare ett 
syfte var att försöka fånga upp hur deltagarna upplevde 
att de eventuellt hade förändrat sina beteenden som ett 
resultat av det de lärt sig genom att delta i Hållbara 
Hökarängens aktiviteter. 

De två första fokusgruppsdiskussionerna hölls 
med grupper vilka fått en riktad inbjudan att delta: 
hållbarhetsambassadörerna (7 deltagare) samt 
deltagare från studiecirkeln i klimatsmart matlagning (7 
deltagare). Den tredje gruppen samlade deltagare från 
olika aktiviteter som anmält intresse för att delta utifrån 
en öppen fokusgruppsinbjudan (4 deltagare). Alla 
utom deltagarna i studiecirkeln fick även fylla i en kort 
utvärderingsenkät med kompletterande frågor innan 
fokusgruppsdiskussionen startade. Anledningen till att 
studiecirkeldeltagarna inte fyllde i någon enkät var att 
de svarat på närmast identiska frågor i den utvärdering 
de ombads fylla i efter studiecirkelns avslut i februari 
2015. Resultaten av dessa diskussioner sammanfattas 

98  Wibeck, V. (2010)

99  Barbour, S.R. & Kitzinger, J. (Eds.) (1999)
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Miljön inte prio ett för mig. För mig är det viktigare att 
träffa vänner. 

Apropå att Hållbara Hökarängen bidragit till att 
deltagarna lärt känna fler andra Hökarängsbor uttryckte 
en av deltagarna från studiecirkeln det på följande 
sätt: Vi har snart nött ner golven hos varandra. Två 
av deltagarna påpekade också att projektet bidragit 
till att de kände sig hoppfulla inför framtiden, och att 
projektet varit inspirerande och engagerande: 

Att vi kan göra något här där vi bor – att vi kan göra 
något gemensamt och lokalt. Det känns stort.

Kommunikationen nådde inte alla 
Det framgick också att kommunikationen om Hållbara 
Hökarängen inte nådde samtliga deltagare i början av 
projektet. Det behöver naturligtvis inte nödvändigtvis 
bero på att projektinformationen varit bristfällig utan 
också på att människor i olika livsfaser och situationer 
är olika mottagliga för den typen av information. Alla 
kan inte nås tidigt men genom ringarna på vattnet 
spreds initiativet vidare efter hand, något som belyser 
vikten av att ett sådant här initiativ måste få ta tid. 

Detta är något som projektgruppen varit medveten och 
som bekräftades under fokusgruppsdiskussionerna. 
Flera förstod inte förrän under hösten 2014 att flera 
av aktiviteterna var riktade mot de boende. En person 
sa till exempel att hen varit i kontakt med Hållbara 
Hökarängen – del 1, och då upplevt att hen inte fått 
så bra respons på sina idéer. Detta kan ha bidragit 
till att hen inte förstod att del 2 hade en något 
annorlunda inriktning och riktade sig mer till boende 
istället för till verksamheter som under del 1. Genom 
fokusgruppsdiskussionen framkom också att det tagit 
tid för flera av deltagarna att ”hitta fram” till Hållbara 
Hökarängens aktiviteter. Detta belyser också vikten av 
att kommunicera i flera kanaler och på olika sätt för 
att nå olika målgrupper och kanske att också upprepa 
kommunikationen.

Vikten av att erbjuda ett brett spektrum av aktiviteter 
för vidare engagemang
Flera signalerade också att det var specifika aktiviteter 
som väckt deras intresse, till exempel klimatsmart mat 
och svamputflykt. Detta belyser vikten av att erbjuda 
en mängd olika aktiviteter för att fånga upp så många 
människor som möjligt; det man inte är intresserad 
av har man inte ögon för. Detta illustreras av tre citat 
från fokusgruppen med deltagarna i studiecirkeln om 
klimatsmart matlagning:

Jag har känt till Hållbara Hökarängen men inte känt 
mig lockad av något förrän matlagningskursen dök 

Kan jag göra på något annat sätt? Jag lever så hållbart 
jag kan. Jag har ökat källsorteringen enormt. 

En annan deltagare nämner seminarieserien som 
betydelsefull när det gäller att få mer information 
och kunskap och möjligheter att påverka andra i sin 
omgivning:

Seminarieserien var bra för man fick konkreta fakta och 
verktyg. Kändes skönt att kunna komma med konkreta 
förslag [till vännerna] ”en paprika innehåller så här 
många kemikalier”. Jag fick också lära mig om olika 
certifieringar på hudkrämer etc. Köper mest sådana nu.

Morotsmobben/mataktionen verkar också ha varit en 
starkt bidragande anledning till vidare engagemang 
i gruppen av hållbarhetsambassadörerna, vilket 
illustreras nedan, och som fick kraftigt medhåll från 
övriga deltagare:

Fått en insikt! Den lyckade mataktionen – insåg wow 
vilken makt vi konsumenter har! Det var häftigt. 

Hållbara Hökarängens betydelse för den sociala 
hållbarheten
Det var också tydligt att den sociala hållbarheten 
varit väldigt viktig för många av deltagarna och att 
Hållbara Hökarängen bidragit positivt till detta. Flera 
tog upp det faktum att de lärt känna fler, något som 
ledde till kraftfulla instämmanden från majoriteten av 
deltagarna: 

Jag har bott här i 23 år. De enda jag kände innan 
Hållbara Hökarängen var de som bodde i samma 
trapphus som jag. 

Jag jämför med när jag bodde i Bagarmossen. Där 
var det inte samma gemenskap. Nu hälsar jag på 
matlagningskurskompisarna etc. Det har blivit en 
gemenskap som är jätteviktig. Om något händer, har vi 
varandra.

Hållbara Hökarängen har gett mig social och personlig 
utveckling.

Det har varit så positivt och roligt… Också något jag 
gillar med att vara här, att man lär känna så många… 
Vänner på riktigt. Hjälper varandra i vardagen. 

Tillsammans blir vi ett nätverk, vi känner alla olika 
personer.

Blir en bykänsla. [Hökarängen] Framstod lite som en 
sovstad först. Det har verkligen förändrats, det vill säga 
vår känsla för detta.
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viktig roll att fylla (t.ex. föreningen Bästa Svängen, 
kyrkan, butikerna, hyresgästföreningen). Härutöver 
nämndes också vikten av att bjuda in goda och 
inspirerande föreläsare och konsulter som Hållbara 
Hökarängen gjort. 

Deltagarna i studiecirkeln om klimatsmart matlagning 
fick avslutningsvis frågan om hur deras vision för ett 
mer hållbart Hökarängen såg ut (5 års sikt). Svaren 
illustreras i Figur 14. Här framgår tydligt att de lägger 
betoning på såväl ekologisk som social hållbarhet.

6.1.4 Observationer av delprojekt, mötesplatser 
m.m.
Utöver de kvantitativa och kvalitativa indikatorerna 
som presenterats ovan har projektgruppen gjort 
observationer och reflektioner över de olika 
delprojekten, mötesplatser och samarbeten mellan 
olika aktörer. Även deltagarna i vissa (relevanta) 
aktiviteter bjöds in att reflektera över hur de ville att 
delprojekten skulle utformas vidare. Reflektionerna 
över de olika delprojekten har presenterats ganska 
ingående i kapitel 5 om respektive projekt och kommer 
därför inte att upprepas här.

Som nämndes under avsnitt 5.9 var det tydligt att 
upplägget att via seminarier och workshops bjuda 
in boende till olika presentationer, diskussioner och 
praktiska aktiviteter stimulerade deltagarna till att vilja 
veta mer. Mötestillfällena stimulerade även deltagarna 

upp. Just klimatsmart mat tilltalade mig, att ha ett 
klimatsmart tänk.

Första aktiviteten jag deltog i var svampkursen ”wow 
det var sån energi” där.  Sen drogs vi med. Matlagningen 
har varit social hållbarhet på köpet. Det har varit mer 
mitt kitt. 

Jag deltog på festivalen, sen skrev vi upp oss på 
nyhetsbrevet, sen deltog vi [i] svamputflykten och sen 
matcirkeln.

Gemensamma mötesplatser och samordnande aktörer 
– Utmaning för fortsatt hållbarhetsarbete
I fokusgrupperna framkom flera idéer och förslag 
på aktiviteter som de gärna skulle vilja se fortsatte 
även efter projektets slut. Flera föreslog till exempel 
att det vore bra att fortsätta med de aktiviteter som 
samlat många deltagare som till exempel matlagning, 
Hökarängsdagarna, Dansbanan och lördagsloppisar. 
Samtidigt identifierades ett antal utmaningar i att 
fortsatta hållbarhetsarbetet. Bristen på gemensamma 
lokaler lyftes fram som ett stort problem, ett storkök 
efterlystes också. Flera av deltagarna pekade även på 
svårigheten att driva den här typen av initiativ med 
enbart ideella krafter och betonade vikten av att ha 
någon som har ett övergripande ansvar och kan fungera 
som sammankallande.

Det borde finnas en tjänst som arbetar med sådana 
här frågor i varje stadsdel. Någon som fortsätter och 
samlar ihop, är sammankallande. 

Individen stort ansvar för hållbar utveckling på 
lokal nivå

Deltagarna fick även frågan vem eller vilka aktörer 
de ansåg hade en viktig roll eller ansvar för det lokala 
hållbarhetsarbetet. Två av grupperna fick även göra 
en förenklad aktörsanalys100 där de placerade dessa 
aktörer i ett cirkeldiagram efter deras relativa betydelse 
(en grupp hann inte med detta steg).

Vad gäller vem eller vilka aktörer som har störst ansvar 
för det lokala hållbarhetsarbetet framhöll deltagarna i 
alla tre grupperna i första hand att de själva hade stort 
ansvar. Även stadsdelsförvaltningen, stadsdelsrådet 
och Stockholmshem hörde till de som grupperna tyckte 
hade störst ansvar. Två av grupper föreslog också att 
HOPP! hade en stor betydelse. Även politiker på lokal 
och nationell nivå framhölls som aktörer med stort 
ansvar. Utöver dessa nyckelaktörer var det tydligt att 
deltagarna ansåg att de flesta lokala aktörerna hade en 

100  Se t.ex. André, K. et al (2012)

Figur 14: Matcirkeldeltagarnas vision om 
Hökarängen

Hur vill ni att Hökarängen ser ut om 5 år?
• Höns!
• Inga bilar
• Låt matlagningskursen vara modellen för hela 

Hökarängen 
• Skogen kvar
• Mer odlingar och mötesplatser
• Natur och kultur
• Levande från dag till kväll
• Vegetarisk krog har öppnat
• Lärt känna varandra – vi säger hej även till a-

lagarna på parkbänken
• Julkalender på olika platser i Hökarängen
• Verkstäder – keramik, m.m.
• Hökarängens många små lokaler fyllda med 

intressanta verksamheter
• Fortsätta det här gemytliga
• Cykelbanor
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aktiviteter runt odling. Förhoppningsvis är det dock 
bara en tidsfråga innan det tar fart, eftersom ett stort 
odlingsintresse ändå har visats på många håll. Något 
som visats inte minst genom HOPP!:s fulltecknade 
stadsodlingskurser som till största del fyllts av 
Hökarängsbor.

Vad gäller nätverk mellan boende lever nätverket av 
lokala hållbarhetsambassadörer/Gröna Hökarängen 
förhoppningsvis vidare efter projektets slut. Det finns 
också en nystartad omställningsrörelse (HOPP!) och 
ett nätverk av matlagare. Det finns även ett till stora 
delar nytt nätverk av odlare även om de än så länge 
inte varit lika välorganiserade men förhoppningsvis 
kommer stadsodlingskursen bidra till ett starkare 
nätverk av odlare kring gemensamhetsodlingen. 
Projektet har också bidragit till att stärka kontakterna 
mellan dessa nätverk, övriga boende och olika typer av 
verksamheter i Hökarängen. Som till exempel Järnman, 
Ramorama, REMAKE, skolorna (Hökarängsskolan 
och Martinskolan), Växterian etc.

Kritiska röster
Från boende och verksamma har responsen på initiativet 
Hållbara Hökarängen överlag varit mycket positiv, 
något som illustrerats genom hela rapporten. Dock 
hördes ungefär halvvägs in i projektet en kritisk röst, 
en anonym person/organisation som startade bloggen 
Ohållbara Hökarängen och som affischerade i centrum 
om detta i samband med Hållbarhetsfestivalen hösten 
2014. Bloggen (som fanns kvar vid projektets slut men 
med låg/ingen aktivitet) hade till syfte att ifrågasätta 
projektet Hållbara Hökarängen och argumenterade 
för att allt arbete som gjorts inom projektet gjordes 
med baktanken att Stockholmshem skulle kunna 
höja hyrorna och sälja ut beståndet. Överlag verkade 
aktiviteten hos denna aktör avklinga ganska snart 
och inläggen på bloggen gjordes endast under en 
tvåmånadersperiod omkring Hållbarhetsfestivalen. 
Det är dock viktigt att vara medveten om och lyhörd 
för att den här typen av missnöjesyttringar kan 
förekomma och eventuellt ta fäste och spridas i 
området. Stockholmshem har genomgående betonat 
att ingen ytterligare utförsäljning är på gång och inga 
hyror planerar att höjas som ett resultat av projektets 
aktiviteter. Istället har aktiviteterna syftat att öka 
trivseln bland befintliga hyresgäster och bidra till 
ökad hållbarhet101.

101  Regelbundna samtal med olika representanter från 
Stockholmshem.

till nya idéer om andra aktiviteter de önskade kunde 
göras lokalt. Även om Hållbara Hökarängen utgick 
från en aktionsforskningsansats och i största möjliga 
mån bjöd in boende och verksamma att komma med 
förslag på aktiviteter var det samtidigt tydligt att det 
var viktigt att representanter från projektgruppen fanns 
på plats för att fånga upp dessa idéer. Deltagarnas idéer 
var av naturliga skäl inte alltid färdigpaketerade och 
klara utan det blev ofta projektgruppens uppgift att i 
samråd med deltagarna ta ansvar för att formulera en ny 
aktivitet, ofta i samråd med hållbarhetsambassadörerna 
(se 5.2.2). 

Vid varje aktivitetstillfälle rekryterades också nya 
deltagare och nya kontakter knöts, kunskapen höjdes 
hos deltagarna och den sociala sammanhållningen lokalt 
stärktes. Det var också tydligt att de aktiviteter som 
attraherade flest boende och verksamma var aktiviteter 
som workshops, matlagning och naturvandringar, det 
vill säga ofta praktiska och sociala aktiviteter kring 
ämnen som människor har god kontroll över och ofta 
är lustfyllda eller är något som deltagarna känner 
att de har möjlighet att förändra. De aktiviteter som 
lockade minst antal deltagare inom ramen för Hållbara 
Hökarängen handlade framför allt om boendeenergi 
och transporter/resande (se avsnitt 5.9). 

Vad gäller gemensamma mötesplatser kan konstateras 
att ett antal grupper och mötesplatser bildats som 
inte fanns där innan projektet startade. Det gäller inte 
minst kommunikationen i de elektroniska och sociala 
medierna där Hållbara Hökarängens blogg, HOPP!:s 
blogg samt Facebookgrupper för Hållbara Hökarängen; 
Hökarängens Lokala Hållbarhetsambassadörer/Gröna 
Hökarängen, Vego i Hökarängen och Hökisodlarna 
alla är exempel på grupper som projektet direkt eller 
indirekt kan sägas ha inspirerat till. Med undantag av 
Hållbara Hökarängens blogg som Stockholmshem 
behövde stänga ner efter projektets slut fanns här 
många positiva krafter som förhoppningsvis lever 
vidare efter projektets slut. Som föreslogs i avsnitt 
fem hoppades projektgruppen identifiera någon aktör 
som vore intresserad av att driva en blogg liknande 
Hållbara Hökarängen och kanske med inspiration från 
Bagisbloggen (se 5.1.1) men vid projektets slut hade 
någon sådan aktör ännu inte identifierats. 

Vad gäller fysiska mötesplatser påbörjades utvecklingen 
av en gemensamhetsodling under projektet. Det var 
dock svårt att få fart på odlandet och Facebookgruppen 
”Hökisodlarna” var inte så aktiva. Vad detta beror på 
har tyvärr varit svårt att få svar på. Kanske var det 
inte så många som var intresserade av att odla just 
här eller så misslyckades projektet med att informera 
tillräckligt eller med att ordna tillräckligt inspirerande 
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SEK per lägenhet. Ytterligare 20–40 % av denna summa 
beräknas behöva investeras på renoveringsarbete för att 
nå de uppsatta energi- och resursbesparingsmålen.104

Stockholmshem är bundna av de energipolitiska mål och 
riktlinjer som fastställs av Stockholms stad. Målet om 
en 20% energibesparing till år 2020 har Stockholmshem 
redan nått. Till år 2050 ska 50% energibesparing nås, 
det vill säga samma som de nationella målen. År 2011 
antog Stockholmshem en miljöpolicy105 som innehöll 
åtgärder för att förbättra den byggda infrastrukturen 
samt engagera hyresgästerna. Projektet Hållbara 
Hökarängen – del 1 och 2 har varit en del i detta arbete. 

Stockholmshem arbetar aktivt med att 
energieffektivisera och minska utsläppen av koldioxid 
från sin verksamhet. De totala utsläppen av koldioxid 
minskade 30% 2014 i jämförelse med 2010. 
Stockholmshems mål är att halvera utsläppen fram till 
2017.106 

Ytterligare en drivkraft bakom energiinvesteringarna 
har varit de kostnadsbesparingar Stockholmshem 
bedömer att dessa investeringar kan leda till på längre 
sikt.

Investeringsprogrammet inom ramen för Hållbara 
Hökarängen
Under perioden 2012–2015 bedrev Stockholmshem ett 
omfattande underhålls- och energiinvesteringsprogram 
inom ramen för Hållbara Hökarängen. Samtliga 
fastigheter var sedan tidigare stambytta så detta 
investeringsprogram fokuserade framför allt på 
förbättrad isolering och ventilation, samt system för 
värmeåtervinning. 

Genom detta program investerade Stockholmshem 
sammanlagt 235 MSEK. Av detta belopp planerades 
investeringar om ca 150 MSEK i förbättrad ventilation, 
värmeåtervinning och värmepumpar. Cirka 15 MSEK 
planerades för upprustning av kulvertsystemet för 
värmedistributionen (för att minimera värmeförluster). 
Ytterligare ca 20 MSEK planerades för investeringar 
i avfallssystem och miljöhus. För takrenoveringar 
planerades ytterligare ca 20 MSEK. Andra investeringar 
(ca 30 MSEK) planerades för investeringar i hissar, 
snålspolande vattenkranar, fönster, garageportar m.m.

Vid projektets slut (juni 2015) uppskattade 
Stockholmshem att de hunnit gå igenom eller påbörja 

104  IVA (2012)

105  Stockholmshem (2011)

106  Stockholmshem (2014)

6.2 Kvantitativa resultat 

För att följa upp projektets mer kvantitativa resultat har 
följande indikatorer använts: 

1. Energianvändning och investeringar i 
energieffektiviseringsåtgärder

2. Beräkningar om hushållens fotavtryck från 
kalkylverktyget Min Klimatpåverkan

3. Nöjdkundindex

4. Projektstatistik: Antal delprojekt; deltagare; antal 
prenumeranter nyhetsbrev m.m.

6.2.1 Energianvändning och investeringar i 
energieffektiviseringsåtgärder
En del av Hållbara Hökarängens fördjupade 
miljösatsning – del 2 har handlat om investeringar i 
olika energieffektiviseringsåtgärder. Investeringarna 
har planerats och genomförts av Stockholmshem 
enbart och har inte varit del av de aktiviteter som 
projektgruppen genomfört i samarbete med de boende. 
Drivkrafterna bakom dessa investeringar har bland 
annat varit politiska och miljömässiga målsättningar 
men också kostnadsbesparingsskäl.

Politiska och miljömässiga målsättningar
Under det senaste decenniet har en serie ambitiösa mål 
och ambitioner satts på EU- och nationell nivå (bland 
annat Färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av 
växthusgaser år 2050)102 samt bland de allmännyttiga 
bostadsbolagen för att reducera energianvändningen i 
den byggda miljön. 

Det är tre övergripande mål som eftersträvas som ett 
resultat av minskad energiförbrukning:

• Minskad klimatpåverkan

• Minskat beroende av utländsk energi och andra 
resurser

• Minskad energikostnad (vilket öppnar upp resurser 
som kan användas på annat sätt)

I Sverige återfinns ungefär 2.5 miljoner hushåll, 
av totalt 5.1 miljoner, i flerbostadshus.103 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) uppskattar 
att runt 75 % av lägenheterna i dessa flerbostadshus 
behöver renoveras, till en kostnad av 0.5–1 miljoner 

102  Naturvårdsverket (2012)

103  SCB (2013) samt SCB (2012:3)
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Årsförbrukningen tillika kostnaden för hushållselen är 
i de flesta fall ganska låg i de många små hyresrätterna 
i området, vilket betyder att incitamenten att spara 
hushållsel för många hushåll inte är så starka. 
Projektet genomförde dock ett antal aktiviteter för att 
uppmärksamma hushållen på sin elförbrukning (se 
avsnitt 5.3).

Figuren illustrerar att den största andelen energi används 
till att värma bostaden, ett område där hyresgästen 
endast har marginell möjlighet att påverka. Detsamma 
gäller de gemensamma utrymmena som till exempel 
tvättstugan, där användning av vatten, el och värme 
regleras centralt. De två områden där de boende har 
störst möjlighet att påverka är användningen av varmt 
vatten samt el i bostaden. Varmvattenanvändningen 
påverkas inte bara av hyresgästerna utan också av 
åtgärder från Stockholmshems sida, som installation 
av snålspolande kranar och duschhandtag. 
Användning av varmvatten mäts dock på kollektivnivå 
och hyresgästen får ingen återkoppling på sin 
varmvattenanvändning eftersom den är inbakad i 
hyran. Den enda energianvändning som hyresgästen 
har direkt kontroll över är bostadens elanvändning, 
vilket mäts på hushållsnivå och debiteras hyresgästen 
direkt. Förbrukningen påverkas dock starkt av de 
största hushållsapparaternas energieffektivitet, främst 
frysen, kylskåpet och spisen som alla tillhandahålls av 
fastighetsägaren (Stockholmshem i detta fall).

Värmeanvändning
Tabellerna nedan åskådliggör effekterna 
av Stockholmshems insatser för att minska 
energianvändningen sedan 2007 i deras fastigheter i 

ungefär två tredjedelar av sitt fastighetsbestånd i 
Hökarängen. Investeringar i ytterligare ca 800 lägenheter 
kvarstod efter projektets slut. Stockholmshem 
uppskattade de återstående investeringsbehoven till 
mellan 60–100 MSEK. Eventuella investeringar i 
nya fönster tillkommer. Stockholmshems långsiktiga 
målsättning är att växthusgasutsläppen ska uppgå till 
cirka 13 kg/kvm bostads- och lokalarea år 2017.107

Energianvändningen i Hökarängen
Figur 12 illustrerar de typer av energi – värme och 
elektricitet – som används direkt för skötsel av, och 
boende i, flerbostadshus. Sättet som denna energi 
hanteras på, används och mäts har en direkt påverkan på 
vilket sätt och var minskning av energianvändning, samt 
klimatpåverkan, kan uppnås. Som framgår av figuren, 
har de boende i Hökarängen liten möjlighet att påverka 
huvuddelen av energin som används i Stockholmshems 
bostäder. Vanligtvis mäts energianvändningen också för 
hela beståndet och inte för varje lägenhet. Detta betyder 
att även de hyresgäster som är mycket motiverade att 
minska sin energi- och resursanvändning har svårt 
att göra det. Detta behöver inte vara ett problem för 
att uppnå minskad energiförbrukning men pekar på 
vikten av att fokusera på områden där hyresgästerna 
har inflytande att påverka, och möjlighet att mäta, 
resultaten av sina ansträngningar. Kollektivmätning 
är en stor utmaning i detta sammanhang eftersom det 
ger de individuella hushållen minimala möjligheter att 
se effekten av deras ansträngningar att försöka minska 
sin energianvändning. Hushållets elanvändning är 
ett undantag där mätningen sker på hushållsnivå. 

107  Ibid

Figur 12: Energikällor och användning i flerbostadshus Källa: IVA 2012
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Hökarängen. Förbättringarna har främst genomförts 
genom uppgradering av gemensam infrastruktur, som 
kräver liten eller ingen delaktighet från hyresgästerna. 
Tabell 14 visar energianvändningen för värmeenergi 
2007–2014 i MWh (normalårskorrigerad) samt 
kWh/m2 för Stockholmshems totala fastighetsbestånd 
i Hökarängen. Här framgår att värmeanvändningen 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Värme 
49 914 48 981 49 348 48 997 47 261 47 635 43 712 43 081 

Procentuell minskning jämfört med 2007
2% 1% 2% 5% 5% 12% 14%

kWh/kvm Boa+Loa
245 241 242 241 232 239 218 215

Procentuell minskning jämfört med 2007
2% 1% 2% 5% 2% 11% 12%

Utsläpp kg CO2e/kvm
27 27 27 27 26 26 24 24

Not 1. Värmeförbrukningen inkluderar sedan 2011 även den el som används för att driva värmepumparna, se tabell 16 nedan. 
Not 2. Boa+Loa = Boarea plus lokalarea. Källa: Stockholmshem mars 2015

Tabell 14: Värme – Total förbrukning samtliga Stockholmshems fastigheter (Hökarängen). 
Normalårskorrigerad (MWh)

Stockholmshem uppskattar att dessa energibesparingar 
kommer att uppgå till närmare 40% efter att driften 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Värme 15 958 15 823 15 343 15 548 15 250 14 720 11 617 11 140

Procentuell minskning /ökning jmf 

m 2007

1% 4% 3% 4% 8% 27% 30%

kWh/kvm Boa+Loa
228 226 219 222 218 210 162 156

Procentuell minskning /ökning jmf 

m 2007

1% 4% 3% 4% 8% 29% 32%

Utsläpp kg CO2e/kvm
25 25 24 25 24 23 18 17

Not 1. Värmeanvändningen inkluderar sedan 2011 även den el som används för att driva värmepumparna, se tabell 16 nedan. 
Not 2. Boa+Loa = Boarea plus lokalarea. Källa: Stockholmshem mars 2015 

Tabell 15: Värme – Total förbrukning i de fastigheter där VÅV genomförts (Hökarängen). 
Normalårskorrigerad (MWh)

visar en nedåtgående trend och har minskat med 14% 
sedan 2007.

Av tabell 15 framgår att om endast de fastigheter 
där Stockholmshem avslutat arbetet med förbättrad 
ventilation och värmeåtervinning samt isolering (VÅV) 
inkluderas, uppgår energibesparingarna till drygt 30%. 

optimerats. När energieffektiviseringsåtgärderna är 
genomförda för samtliga fastigheter i Hökarängen 
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uppskattar Stockholmshem att nå energibesparingar 
om nästan 40%, det vill säga en god bit på väg mot det 
mål om energibesparingar om 50% som är fastställda 
för såväl Stockholm som Sverige till år 2050. Dessa 
investeringar beräknades dock vara avslutade redan 
omkring år 2020.

Fortum levererar den fjärrvärme Stockholmshem 
använder i Hökarängen. Enligt riktlinjer från 
Stockholms stad har de kommunala bolagen inte 
tillåtelse att klimatkompensera. Den utsläppskoefficient 
Stockholmshem använde för 2013 var 110,7 g CO2e/
kWh108. Växthusgasutsläppen kopplade till den totala 
fjärrvärmeanvändningen i Hökarängen år 2014 i 
enlighet med tabell 12 ovan uppgår således till 4769 
ton CO2e (43.081 MWh x 110,7g). 

Från tabell 1 i kapitel 4 framgår att antalet boende i 
Stockholmshems bestånd uppgick till drygt 4000 
personer 2012-12-31 (ca 1,3 personer per lägenhet). 
Om vi utgår från att antalet boende var detsamma under 
2014 innebar detta att fjärrvärmeanvändningen per 
person uppgick till 10 751 kWh/person och utsläppen 
1,20 ton CO2e/person. 

Som nämndes ovan är Stockholmshems långsiktiga 
målsättning att utsläppen ska uppgå till högst 13 kg/
kvm bostads- och lokalarea 2017.109 Från tabell 12 
framgår att förbrukningen år 2014 var 215 kWh/kvm 
för Stockholmshems totala bestånd i Hökarängen. 
Det motsvarar 24 kg CO2e /kvm. Från tabell 13 
framgår att förbrukningen i de fastigheter där 
energieffektiviseringsåtgärder genomförts var 156 
kWh/ kvm år 2014. Det motsvarar 17 kg CO2e /kvm 

108  Den senaste utsläppskoefficienten som var tillgänglig i 
mars 2015. Samtal med Olof Sjöberg, Stockholmshems 
miljöchef, 24 mars 2015.

109  Stockholmshem (2014)

vilket antyder att målet om 13 kg/kvm ser ut att ha goda 
förutsättningar att nås efter avslutad driftoptimering.

Prognosen för hela Hökarängen, efter avslutat 
investeringsprogram och driftoptimering är 125 kWh/
kvm, vilket motsvarar 14 kg CO2e/kvm. Om det är en 
korrekt prognos skulle det innebära en minskning av 
utsläppen med drygt 40 % över hela Hökarängen.

Fastigheternas elanvändning
I tabell 16 illustreras elförbrukningen för fastigheternas 
gemensamma utrymmen såsom trapphus, vindar och 
tvättstugor samt för den el som används för att driva 
värmepumpsanläggarna.  

Som framgår här har elanvändningen i de 
gemensamma utrymmena ökat mellan 2007 och 2014 
(ca 11 %). Anledningen till det antas dels vara de 
trygghetsinvesteringar (mer belysning) som gjorts på 
gårdar och i parker, dels att de ventilationssystem som 
installerats för förbättrad värmeåtervinning kräver mer 
el. Ytterligare en motivering till att elanvändningen 
gått upp är att det passivhus som togs i drift 2012 
kräver mer el för sina hissar och tekniska utrustning.110

Som ett resultat av de pågående energieffektiviseringarna 
visar prognosen att den el som används för att driva 
områdets värmepumpar kommer att öka markant 
efter avslutat investeringsprogram (närmare 240 % 
i jämförelse med 2014). De växthusgasrelaterade 
utsläppen från elanvändningen i prognosen är 
dock minimala i jämförelse med prognosen för 
värmeanvändningen (cirka 0,5 kg/kvm jämfört med 14 
kg/kvm), så totalt sett kommer detta ändå att innebära en 
kraftig minskning av de växthusgasrelaterade utsläppen. 

110   Samtal med Olof Sjöberg, Stockholmshems hållbar-
hetschef, 8 maj 2015.

Tabell 16: Elförbrukning gemensamma utrymmen, 2007 jmf 2014 samt prognos

Stockholmshems totala bestånd Hökarängen 2007 2007 2014 2014

Köpt el Används till MWh ton CO2e MWh ton CO2e

Bra miljöval Gemensamma utrymmen 2650 15,4 2936 17,1

Vindkraft Värmepumpar   1631 24,8

  2650 15,4 4567 41,9

Prognos: Efter avslutat investeringsprogram (VÅV) i hela 

Hökarängen
2007 2007 201X 201x

Köpt el Används till MWh ton CO2e MWh ton CO2e

Bra miljöval Gemensamma utrymmen 2650 15,4 2936 17,1

Vindkraft Värmepumpar   5500 83,8

  2650 15,4 8436 100,8

Not. Den vindkraft som används för att driva värmepumparna och som redovisas här ingår även i tabell 14 och 15.
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Stockholmshem har funderat över möjligheten att på 
sikt särmäta varmvattenanvändningen men det är inget 
de planerar för i dagsläget.115 

Som systemet för mätning och övervakning av 
värme och varmvatten är organiserat idag ger det 
information på områdes-, och ibland fastighetsnivå. 
För vissa typer av förbrukning, exempelvis av 
varmvattenanvändningen, finns det inte ett komplett 
mätsystem ens på fastighetsnivå. Ett viktigt resultat 
av detta mätsystem är att det förblir svårt att på ett 
tydligt sätt mäta resultaten av olika investeringar och 
ansträngningar för att minska energiförbrukningen. 
Detta är en ännu större utmaning på hushållsnivå där 
det endast är möjligt att göra exakta mätningar av 
elanvändningen och där en stor del av elanvändningen 
kan härledas till hushållsapparater som tillhandahålls av 
Stockholmshem. Denna situation illustrerar det “delade 
incitamentproblemet” där hyresvärdar och hyresgäster 
inte alltid fullt ut har samma intressen när det kommer 
till åtgärder för att minska energianvändningen.

Stockholmshem tillhandahåller hushållsapparaterna 
och står därmed också för grundinvesteringen för att 
uppgradera dessa till ofta mycket mer energieffektiva 
modeller, även om det också ingår i hyresgästernas 
tillvalspaket. Besparingen från den minskade 
elanvändningen tillfaller dock hushållen. På samma 
sätt kan en besparing av varmvatten leda till att 
hyresgästen känner en tillfredsställelse av att förbruka 
mindre resurser, den ekonomiska besparingen tillfaller 
dock hyresvärden även om det på sikt påverkar 
hyressättningen. När det gäller varmvatten är det till 
stor del okänt vilken effekt åtgärder på hushållsnivå 
har haft.

Genomgången ovan visade att som ett resultat av de 
energieffektiviseringsåtgärder som gjorts inom ramen 
för bland annat Hållbara Hökarängen minskade 
fjärrvärmeförbrukningen med 12%/kvm sedan 2007 för 
hela beståndet (10% sedan 2012 när projektet startade). 
Om endast de fastigheter inkluderas där Stockholmshem 
avslutat de planerade energieffektiviseringsåtgärderna, 
minskade värmeförbrukningen med 32%/kvm under 
samma period (innan driftoptimering) (24% sedan 
2012). Prognosen för värmeförbrukningen efter 
avslutat investeringsprogram i hela Hökarängen 
antyder att växthusgasutsläppen kommer att minska till 
omkring 14 kg/kvm. Det betyder att Stockholmshems 
målsättning om växthusgasutsläpp om cirka 13 kg/
kvm per år 2017 ser ut att ha goda förutsättningar att 
nås. Sammantaget ser utvecklingen och prognoserna 

hetschef, 15 maj 2015.

115   Ibid. 

Vad gäller hushållens elanvändning har Stockholmhem 
inte tillgång till regelbunden statistik över det.  Under 
ettårsperioden 20120401–20130331 förbrukade 
Stockholmshems hyresgäster i Hökarängen totalt 
5,4 GWh111 timmar hushållsel, motsvarande 48,6 ton 
CO2e om vi antar att det genomsnittliga hushållet 
i Hökarängen använder sig av Nordisk elmix112. 
Denna förbrukning hade minskat med 3,5% under 
2015,113 motsvarande cirka 1,7 ton CO2e. Om samtliga 
hyresgäster i Hökarängen skulle spara lika mycket 
hushållsel som deltagarna i energisparkampanjen 
gjorde i genomsnitt (14%) (se 5.2.3), skulle det 
innebära en minskning med 0,75 GWh, motsvarande 
6,8 ton CO2e (Nordisk elmix).

Slutsatser  
Hushållen i Hökarängen har endast direkt 
inflytande över en relativt liten del av hushållens 
totala energianvändning, endast runt cirka 10% av 
användningen som hör samman med elanvändningen i 
hushållet. Annan energi/resursanvändning, exempelvis 
varmvatten (och även kallvatten) är sådant som 
hushållen kan styra men det mäts inte på hushållsnivå. 
Detta gör det svårt att mäta hushållens ansträngningar 
för att minska denna användning. 

Hushållens egen energianvändning har bland annat 
av denna anledning varit svår att adressera inom 
ramen för de insatser som gjorts inom ramen för 
projektet, åtminstone i stor skala. Den enda grupp 
av hushåll som projektet hade möjlighet att följa upp 
elanvändningen hos i detalj var de nio hushåll som 
deltog i energispartävlingen (se 5.2.3), och det tack 
vare att dessa hushåll delgav sina elräkningar.

Samtidigt är Stockholmshem också emot individuell 
debitering av värmeanvändningen, dels eftersom det 
skulle minska Stockholmshems egna incitament att 
spara energi, dels eftersom det skulle kunna leda till 
orättvis kostnadsfördelning mellan hushållen. Till 
exempel så skulle hushåll med hörnlägenheter eller 
taklägenheter få en betydligt högre värmeanvändning 
än hushåll med ett fåtal ytterväggar. I vissa faser 
i livet har individen olika stort behov av tillförd 
värmeenergi och sett över en individs alla livsfaser 
jämnar den kollektiva energidebiteringen ut sig, 
resonerar Stockholmshem.114 

111  Ibid. 

112   Uppgifter från Klimatkompassen om 90g/kWh http://
www.klimatkompassen.se/, 1 juni 2015 

113   Uppgift från Stockholmshem maj 2015. Extrapolerade 
uppgifter då siffror för hela projektperioden saknas. 

114   Samtal med Olof Sjögren, Stockholmshems hållbar-
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har en mer hållbar konsumtion överlag i jämförelse 
med genomsnittssvensken.116 117

Det är ändå intressant att notera att bland de här 65 
hushållen är fotavtrycket i de flesta fall mycket lägre 
än hos såväl svensken i genomsnitt som hos den 
genomsnittliga stockholmaren. Det genomsnittliga 
klimatfotavtrycket för de Hökarängsbor som fyllt i 
verktyget ligger på 6,27 ton CO2e och kan jämföras 
med svenskens 9,45 ton CO2e och stockholmarens 
11,03 ton CO2e. 

Tittar vi på genomsnittet för Sverige är Boende 
och Livsmedel de kategorier som genererar störst 
fotavtryck, följt av och Transporter, Shopping och 
därefter Fritidsaktiviteter. Detta mönster stämmer 
inte överens med hur det förhåller sig för den 
genomsnittliga stockholmaren som visar störst 
växthusgaspåverkan i sektorn Livsmedel och Shopping 
med Boendeenergi först på tredje plats följt av 
Transporter och sist Fritidsaktiviteter. Tittar vi på 
genomsnittet för de Hökarängsbor som fyllt i verktyget 
ser vi att Transporter är störst, följt av Livsmedel och 
Shopping. Först därefter hamnar Boendeenergi och sist 
Fritidsaktiviteter. Se tabell 17 för jämförande siffror.

Naturvårdsverkets uppgifter om hur de konsumtionsbaserade 
utsläppen har förändrats mellan 2004 och 2011.118 

Att såväl respondenterna i Hökarängen som 
genomsnittet för Stockholm hamnar lägre än Sverige i 
genomsnitt vad gäller boendet är förväntat eftersom det 
i storstadsregioner finns en större andel flerbostadshus 
än genomsnittet för Sverige (och boende i lägenhet 
ger generellt sett ett lägre fotavtryck än boende i hus). 

116  Verktyget REAP har utvecklats av Stockholm Environ-
ment Institute (SEI). Se www.sei-international.org

117  Naturvårdsverket (2015) 

118  Naturvårdsverket (2015) 

vad gäller Stockholmshems energianvändning mycket 
positiv ut. 

Vad gäller hushållens elanvändning har inte 
Stockholmshem tillgång till regelbunden statistik över 
det. De siffror Stockholmshem ändå fått fram måste 
ses som ungefärliga men indikerar dock att endast 
en marginell minskning uppnåtts (3,5%), alltså långt 
från projektets mål om en minskning av hushållens 
energiförbrukning med 15%.

6.2.2 Hushållens fotavtryck – Verktyget Min 
Klimatpåverkan
Som nämndes under avsnitt 5.2.3  har verktyget 
Min Klimatpåverkan använts inom ramen för 
Hållbara Hökarängen i syfte att stimulera hushållen 
i Hökarängen till en mer resurseffektiv konsumtion, 
samt för att få en bättre förståelse för Hökarängsbornas 
resursförbrukning.

I detta avsnitt presenteras resultatet av de beräkningar av 
klimatfotavtryck som har samlats in genom verktyget. 
Drygt 70 Hökarängsbor fyllde i en enkät (antingen på 
webben eller skriftligen). En del av dessa var dock inte 
fullständigt ifyllda så totalt 65 enkäter ingår i statistiken 
(varav 13 är pappersenkäter med något färre frågor). 
Fokus ligger här på hushållens klimatfotavtryck per 
person; påverkan från förvaltning, investeringar och 
övrigt har exkluderats för att istället fokusera på det 
som hushållen har direkt inflytande över.

Klimatfotavtryck per person
Resultatet av de 65 enkäter som sammanställts 
presenteras i bilaga 3. Som diskuterades under 
avsnitt 5.2.3 är dessa 65 hushåll inte representativa 
för Hökarängen eftersom urvalet inte är statistiskt 
representativt. De flesta respondenter hör också till 
hushåll som deltagit i projektets olika aktiviteter varav 
många sannolikt är mer medvetna om miljöfrågor och 

Tabell 17: Genomsnitt för respondenterna i Hökarängen i jmf med Sverige och Stockholm1

 Växthusgaser (CO2e) per person   
CO2e totalt/

person (exkl.

övrigt) Hushåll Boendeenergi Livsmedel Transporter Shopping Fritidsaktiviteter

Hökarängen2 1,05 1,42 2,09 1,22 0,50 6,27

Sverige3 2,38 2,16 2,12 1,97 0,82 9,45

Stockholm3 2,29 2,83 1,98 2,81 1,13 11,03

Not 1. Klimatfotavtryck från förvaltning, investeringar m.m. har exkluderats i denna sammanställning. 
Not 2. Konsumtionen hos de 65 respondenterna med beräkningar från verktyget Min Klimatpåverkan (bakgrundsdata 2011) 
Not 3. Beräkningarna för hushållens konsumtion per person för Sverige respektive Stockholm baseras på data från verktyget 
REAP116 och (år 2004) och har extrapolerats efter Naturvårdsverkets uppgifter om hur de konsumtionsbaserade utsläppen har 
förändrats mellan 2004 och 2011.117
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dock påverkan från Shopping betydligt lägre. Här har 
kanske de lägre genomsnittsinkomsterna för området 
en inverkan. 

Hur vi bor, äter, transporterar oss och shoppar har 
alltså stor betydelse för vårt fotavtryck. Den viktigaste 
påverkansfaktorn på hushållens fotavtryck är annars 
hushållens inkomster. Från statistik om Stockholm 
och Hökarängen vet vi att genomsnittsinkomsterna 
i Stockholm (332.000 kr) var betydligt högre än 
genomsnittsinkomsterna för den genomsnittliga 
Hökarängsbon (241.400 kr) år 2014121, vilket 
sannolikt är en av de viktigaste förklaringarna till att 
respondenternas fotavtryck totalt sett hamnar lägre 
än genomsnittet för både Stockholm och Sverige i de 
flesta fall  (se även avsnitt 4).

Tittar vi på gruppen som helhet ser vi att det endast 
är fem hushåll som hamnar högre än genomsnittet för 
Sverige men endast två som hamnar över genomsnittet 
för Stockholm. Hos fyra av dessa är det framför allt 
ett flertal flygresor och bilkörning som gjort att de 
hamnat högt. Hos ett hushåll är det framför allt en hög 
livsmedelskonsumtion inklusive hög köttkonsumtion 
som gör att hushållet hamnat högt, plus två bilar. 

Igen, antalet respondenter i denna undersökning 
är för litet för att dra några långtgående slutsatser 
men det är ändå intressant att notera skillnaderna 
mellan respondenterna och genomsnittet för Sverige 
respektive Stockholm. Som framgår av dessa 
beräkningar är boendeenergi den sektor som de boende 
uppvisar lägst klimatfotavtryck inom. Detta är som 
väntat och understryker det som lyfts fram på flera 
ställen i rapporten om att incitamenten för många 
av Hökarängsborna att minska konsumtionen av sin 
boendeenergi är låga eftersom kostnaden för detta är 
inkluderat i hyran. 

6.2.3 Nöjdkundindex
Varje år låter Stockholmshem en andel av hushållen i 
sitt fastighetsbestånd svara på ett antal frågor om sitt 
boende genom en enkät de kallar AktivBo-enkäten. 
Varje år skickas enkäten ut till cirka en tredjedel av 
Stockholmshems hyresgäster i Hökarängen, vilket 
betyder att varje hushåll får enkäten ungefär vart tredje 
år. En av frågorna handlar om huruvida hyresgästen 
kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till 
samma bostadsområde. Denna fråga ses som ett 
slags ”nöjdkundindex” och ger Stockholmshem en 
övergripande förståelse för hur väl hyresgästerna trivs i 
området. Svaren på denna fråga under perioden 2005–
2014 presenteras i tabell 18. 

121  Stockholms stad (2015:1) 

Bland våra 65 respondenter är det endast sju som bor i 
småhus/radhus, resten bor i flerbostadshus.

Som framgår av tabell 17 har respondenterna i 
Hökarängen betydligt lägre konsumtion än genomsnittet 
för Sverige och Stockholm vad gäller livsmedel. 
Fotavtrycket från vår livsmedelskonsumtion påverkas 
bland annat av hur mycket kött hushållet konsumerar, 
men också av hur mycket (och hur dyr) mat vi 
konsumerar. Tio av de 52 respondenter som fyllde i 
webbverktyget är vegetarianer, vilket motsvarar cirka 
19% av gruppen. Ytterligare ca sju äter vegetariskt till 
stor del. Enligt en undersökning från Demoskop var en 
av tio svenskar vegetarian 2014, vilket var en ökning med 
fyra procentenheter sedan 2009.119 Med tanke på att en 
större andel av respondenterna i Hökarängen angivit att 
de är vegetarianer, är det inte förvånande att de hamnat 
mycket lägre vad gäller livsmedelskonsumtionen. 
Samtidigt fortsätter köttkonsumtionen att öka120 i 
många grupper i samhället vilket till stora delar antas 
bero på trenden med sjunkande priser på kött men även 
på att dieter som bygger på en hög köttkonsumtion 
har varit populära hos många grupper i samhället. 
Frågan är dock också om andelen vegetarianer bland 
respondenterna är representativ för Hökarängen. Det är 
troligt att många av de som väljer att fylla i verktyget 
är personer som känner en större omsorg om miljön 
än genomsnittet och aktivt valt att avstå från att äta till 
exempel kött.  

Det är endast inom sektorn transporter som 
respondenterna i vår undersökning hamnar högre 
än både Sverige och Stockholm (i genomsnitt). 
Inte minst med tanke på att såväl biltätheten som 
genomsnittsinkomsterna är lägre bland Hökarängsborna 
känns denna siffra inte representativ för Hökarängen. 
Vi vet också att tillgången till kollektivtrafik är mycket 
god i Hökarängen. Vi hade därför förväntat oss att 
se låga fotavtryck vad gäller transporter. Bland de 
65 respondenterna är det dock ett flertal som gjort 
många långdistansresor med flyg vilket dragit upp 
genomsnittet för Transporter.

Respondenterna i vår grupp har också visat betydligt 
lägre konsumtion än Stockholmarna i sektorn shopping 
och fritidsaktiviteter även om påverkan från shopping 
fortfarande är större än från boendet. Från tidigare 
analyser vet vi att människor som bor i stora städer har 
tillgång till ett större utbud av varor och tjänster och 
att påverkan från Shopping därför ofta är högre än i 
mindre städer. I jämförelsen mellan respondenterna i 
Hökarängen och den genomsnittliga stockholmaren är 

119  Dagens Nyheter (2014)

120  Jordbruksverket (2013)
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Som framgår av tabell 18 är det ingen större skillnad 
i det övergripande resultatet mellan 2005 och 2014 i 
kolumnen ”Summa bra”. Även om resultatet är relativt 
jämnt över åren är det intressant att notera den stora 
förbättringen i kolumnen ”Mycket bra” där resultatet 
gått upp från 43,1% år 2005 till 51,4% år 2014, en 
ökning med nästan 20 procent. Samtidigt har andelen 

Tabell 18: Andel av Stockholmshems hyresgäster i Hökarängen som kan rekommendera någon att 
flytta till sitt kvarter/bostadsområde (2005–2014). 

År Mycket bra Ganska bra Summa bra Inte så bra Dåligt Antal svar

2014 51,4 39,4 90,8 4,5 4,7 492

2013 49,2 39,3 88,5 5,5 6 435

2012 44,5 42,7 87,2 6,5 6,3 443

2011 46,2 44,8 91 4,5 4,5 507

2010 46,7 41,9 88,6 7,3 4,1 422

2009 45,2 44,4 89,6 5,2 5,2 442

2007 46,9 42,9 89,8 5,3 4,9 452

2005 43,1 47,2 90,3 5,7 4 422

Medel kötid lägenheter (ej 

nyproduktion)

Antal förmedlade 

lägenheter

2014 10,2 52

2013 8,8 89

2012 8,3 94

2011 7,8 103

2010 6,5 90

Källa: Bostadsförmedlingen via Stockholmshem

som svarat ”Dåligt” ökat något, men de är dock 
betydligt färre till antalet.

I tabell 19 presenteras kötidsutvecklingen 2010 – 2014 
för att få en lägenhet i Stockholmshems bestånd i 
Hökarängen. Tabellen inkluderar endast lägenheter i 
befintligt bestånd och inte nyproducerade lägenheter. 

Som framgår här har kötiden för att få en lägenhet i 
Hökarängen ökat sedan 2010. 

Samtidigt har antalet förmedlade lägenheter minskat 
sedan 2011, även om Stockholmhems bestånd är 
oförändrat. En trend som gäller hela Stockholmsområdet 
och som också visar att omflyttningen överlag sjunkit i 
Stockholmsområdet, även egna byten.122 

122  Josefin Forsén, marknadsanalytiker Stockholmshem, 
email 20 maj 2015.
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Figur 13: Medelkötidsutvecklingen i Hökarängen i jämförelse med Stockholm Källa: Stockholmshem

Tabell 19: Kötidsutveckling Hökarängen
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Tabell 20: Kvantitativa indikatorer för uppföljning 

Indikator Antal 
Antal 

deltagare1
Kommentar

Antal delprojekt Ca 20 N/A Totalt cirka 40 delaktiviteter

Antal genomförda öppna 
seminarier/workshops 

Ca 17 Ca 300 Se tabell avsnitt 5.9

Antal naturguidningar 2 Ca 45 Den tätortsnära naturen, svampplockning i närmaste skogen

Antal matlagningsgrupper 4 80 + 40 Klimatsmart matlagning, 30 deltagare (2 grupper). Ca 40 personer 
bjöds in till den avslutande buffén efter kursen.
Studiecirkel, 30 deltagare (2 grupper).
Deltagardriven studiecirkel, 20 deltagare (2 grupper).

Antal lektioner i skolan Ca 10 Ca 250 8 om energisparande och 2 om hållbar konsumtion

Antal större event 6 2000? Hökarängsdagen 2013, 2014 och 2015, Hållbarhetsfestivalen 
2014, Miljöshow (10 tillfällen), Morotsmobben 
Svårt att uppskatta deltagarantalet. Vid de fyra event som nämns 
först ovan minst 500 vid varje tillfälle. Inte bara Hökarängsbor dock 
utan även besökare från annat håll.

Antal pren. på nyhetsbrev Ca 500 Varav majoriteten Hökarängsbor. Öppningsfrekvensen i snitt cirka 50%

Antal hushåll besökta  
dörrknackn.kampanjen

2900 Varav 888 samtalat med dörrknackarna, 25 hushåll fyllde i en webbenkät. Övriga 
fick information i brevlådan.

Antal mottagna studiebesök Ca 40 T.o.m. maj 2015

Antal föredrag Ca 40 T.o.m. maj 2015

Bloggstatistik Ca 150 Ca 150 läsare av bloggen per dag i genomsnitt (Maj 2015)

Antal likes HH:s Facebook Ca 900 Sökning gjord 10 juni 2015

Antal träffar på Google Ca 7120 Söktermen ”Hållbara Hökarängen” per 11 maj 2015123

Not 1. Ett flertal av deltagarna dock samma personer. Uppskattningen illustrerar således hur många personer varje aktivitet lyck-
ats samla, inte hur många unika besökare varje aktivitet hade. 

Sett till kötidsutvecklingen i Hökarängen jämfört med 
Stockholm som helhet har medelkötiden dock ökat mer 
i Hökarängen (se Figur 13).

Om detta beror på att fler aktivt väljer att bo kvar i 
Hökarängen samtidigt som fler ställt sig i kö till just 
Hökarängen, eller om det är en del av den allmänna 
trenden och tillfälligheter är dock tyvärr inte möjligt 
att svara på. 

6.2.4 Andra kvantitativa indikatorer
Förutom områdets energiförbrukning, Hökarängsbornas 
klimatfotavtryck och nöjdkundindex som vi redogjort 
för ovan har vi fastställt ytterligare ett antal indikatorer 
som kan användas för att illustrera hur brett projektet 
lyckats nå ut. Dessa presenteras i tabell 20 nedan.

Utöver de aktiviteter som listats har projektet även haft 
ett antal mindre aktiviteter som inte listats här. Det är 
svårt att räkna på deltagarantalet men om en ansats 
görs att uppskatta hur många personer projektet lyckats 

möta fysiskt genom projektets olika aktiviteter (inkl. 
dörrknackningen) hamnar vi på drygt 2000 personer. 
Då är 123dock flertalet personer som återkommer vid 
flera möten, som t.ex. hållbarhetsambassadörerna. Det 
är svårt att uppskatta antalet unika besökare vid varje 
tillfälle men kanske är det rimligt att anta att projektet 
nått cirka 1400 unika personer genom dessa aktiviteter.

I denna uppskattning är de stora eventen undantagna 
liksom de många mötena med de olika verksamheter 
inklusive konstnärer som finns i Hökarängen 
(projektgruppen har på olika sätt mött mellan 50–60 
olika verksamheter av totalt cirka 120). Inte heller 
studiebesöksgrupperna (se bilaga 3) ingår här (ca 
200 personer?), eller de som tagit del av muntliga 
presentationer om projektet (se bilaga 3). Om dessa 

123  Sökning på Internet Explorer. Samtidigt gjordes föl-
jande jämförelse: ”Hållbara Rosengård” 239 träffar, 
”Ekostaden Augustenborg” 4770 träffar, ”Hållbara 
Järva” 4290 träffar, ”Mitt Gröna Kvarter” 647 träffar
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butiker och kaféer i centrum hade förbättrats. Även 
detta stämmer relativt väl med resultatet från 2013. 

Hela 88% av dem som intervjuades kände till Hållbara 
Hökarängen. Detta är betydligt högre än i mätningen 
2013, då endast 67% kände till projektet. Mätningen 
2013 inkluderade dock ett betydligt större urval om 
193 personer (mätningen pågick under flera dagar). 
Det var också betydligt högre än resultaten från 
dörrknackningskampanjen där ungefär hälften av dem 
som öppnade dörren kände till projektet. Resultatet 
från 2015 måste dock också förstås mot bakgrund av 
att den gjordes i samband med Hökarängens dag, då 
det kan förväntas att personer med intresse av lokala 
aktiviteter deltar. 

Förvånansvärt få (53%) kopplar ihop Hållbara 
Hökarängen med Stockholmshem. Utöver 
Stockholmshem förknippas projektet med 
myndigheter som Stadsdelsförvaltningen och 
Stockholms stad, hyresvärdar i allmänhet samt andra 
bostadsbolag, föreningar som Företagarföreningen 
och Hyresgästföreningen, samt lokala grupper/aktörer 
i Hökarängen såsom REMAKE, odlingsgruppen i 
Hökarängen, Bästa Svängen med flera. 

De flesta upplever Hållbara Hökarängen (86%) som 
något positivt. Bara en av respondenterna upplevde 
projektet som mycket dåligt. En majoritet av dem 
som kände till Hållbara Hökarängen (81%) kände 
till sådant som gjorts inom projektet och 66% nämnde 
projektets miljösatsningar, framför allt odling, biodling 
och matlagningskurser. Färre (37%) nämnde satsningar 
på centrumutveckling (främst nya butiker, skyltar och 
reducerad hyra) och satsningar på konst och kultur 
(34%) (hyresreducering för konstnärer, konsthallen 
och dansbanan). Att fler kände till miljösatsningarna 
kan dock bero på att miljösatsningarna är det som har 
gjorts mest nyligen. 

En majoritet (63%) av de som kände till Hållbara 
Hökarängen hade deltagit i aktiviteter inom projektet, 
de flesta i Hållbarhetsfestivalen (22%), lika många 
hade deltagit i aktiviteter som odling och kompostering 
och annat miljörelaterat. Tre respondenter (11%) hade 
deltagit i seminarium/föreläsningar, och två (7%) i 
svamputflykten. 

Kännedomsmätningen indikerar alltså att projektet 
Hållbara Hökarängen har nått ut bland respondenterna 
och att majoriteten upplever en förbättring i stadsdelen. 
Det verkar också vara så att Hållbara Hökarängen 
upplevs som något positivt. Detta överensstämmer 
med den kännedomsmätning som gjordes 2013, 
fokusgruppsdiskussionerna samt de intervjuer 

grupper och aktiviteter inkluderas ökar antalet personer 
som projektet nått ut till eller mött fysiskt till flera tusen. 

I denna uppskattning ingår inte heller de hushåll som 
fick information om projektet direkt i brevlådan vid 
dörrknackningen, prenumeranterna av nyhetsbrevet 
eller de som nåtts via de elektroniska och tryckta 
kanalerna (Facebook, dagspress etc.). Inte heller 
de grupper som projektet indirekt har påverkat 
genom sina aktiviteter ingår, som föräldrar till barn, 
hållbarhetsambassadörernas familjer etc. så det är 
troligt att projektet indirekt påverkat ett betydligt större 
antal. 

Som framgår av tabellen ovan ger en sökning på 
”Hållbara Hökarängen” över 7000 träffar på Internet 
Explorer, vilket är betydligt mer än flera andra omtalade 
stadsdelsprojekt. Det är troligt att projektets blogg drar 
upp antalet träffar men det är ändå intressant att notera 
att projektet har nått ut brett i elektroniska medier.

Avslutande kännedomsmätning (grupp 3)
I samband med Hökarängens dag den 31 maj 2015 gjordes 
en avslutande kännedomsmätning i Hökarängen med 
syfte att få en bild av hur utvecklingen av Hökarängen 
upplevs i allmänhet och vad boende och de som rör 
sig i Hökarängen anser om Hållbara Hökarängens 
miljösatsning samt i hur stor utsträckning de har 
medverkat i olika projektaktiviteter. Stockholmshem 
lät göra en liknande kännedomsmätning år 2013 efter 
Hållbara Hökarängen – del 1. Ytterligare ett syfte var 
att jämföra dessa båda mätningar med varandra.

Mätningen gjordes med muntliga intervjuer utifrån ett 
svarsformulär med nio frågor. Flertalet av dessa frågor 
hade samma formuleringar som mätningen 2013. Två 
studenter anlitades för uppdraget. Totalt 49 personer 
besvarade frågorna (61% män och 39% kvinnor). 
Urvalet är för litet för att vara representativt men 
kan ge indikationer på hur projektet och stadsdelens 
utveckling har upplevts. 

67% av de som svarade bodde i Hökarängen. Övriga 
respondenter ansåg sig ha tillräcklig kännedom om 
stadsdelen för att kunna besvara frågorna.  Ungefär 
hälften (48%) av dem som uppgav att de bodde 
i Hökarängen uppgav att de var hyresgäster hos 
Stockholmshem. 

Majoriteten (68%) upplevde att Hökarängen har 
förändrats till det bättre de senaste åren.  Detta resultat 
stämmer väl överens med den kännedomsmätning som 
gjordes 2013 och som fick exakt samma resultat. En 
något mindre majoritet (62%) ansåg att utbudet bland 
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• De lokala hållbarhetsambassadörerna
• HOPP!
• Stockholmshem
• Hushållen som deltog energisparprojektet

Vad gäller Hökarängens lokala hållbarhetsambassadörer 
framkom att flertalet av dessa har påverkats 
starkt av projektet, något som också har bidragit 
till en rad positiva beteendeförändringar. En 
av hållbarhetsambassadörerna har även startat 
Omställning Hökarängen/HOPP!. Båda dessa 
grupper har bidragit till samhällsförändringar på lokal 
nivå, till exempel genom morotsmobben som fick 
dagligvarubutikerna att utöka sitt ekologiska sortiment 
snabbare än de sannolikt annars planerat att göra. De 
har också initierat en rad lokala initiativ som samtliga 
Hökarängsbor har/har haft möjlighet att ta del av, t.ex. 
den lokala cykelpoolen, aktiviteter och seminarier under 
Hållbarhetsfestivalen, verktygspoolen, samarbete 
med initiativet ”Skänk och Tigg” m.m. Sist men 
inte minst erbjuder dessa två grupper plattformar för 
diskussioner om det hållbara samhället, framför allt på 
lokal nivå, genom sina bloggar och Facebookgrupper. 
Den ambassadör som startade HOPP! var även den 
person som bidrog till att bokashiinitiativet startade, 
något som flera Hökarängsbor senare tog del av och 
där en lokal butik nu tagit in bokashitillbehör i sitt 
sortiment. Projektgruppen har även diskuterat att detta 
vore något som Stockholmshem borde överväga att ta 
in i sitt tillvalssortiment, oklart dock hur långt dessa 
diskussioner nått vid projektets slut.

I samtal med Jenny Cederholm (den 
hållbarhetsambassadör som startade HOPP!) bekräftar 

som gjordes för boken Hållbara Hökarängen – en 
dokumentation av ett utvecklingsprojekt.124 Något som 
också framkom av kännedomsmätningen 2015 var 
dock att ett flertal uttryckte en oro för att den positiva 
utvecklingen skulle avstanna när projektet tagit slut. 

Frågan om huruvida Hökarängen i stort har utvecklats 
de senaste åren har även ställts i tre enkäter: två gånger i 
samband med de avslutande fokusgruppsdiskussionerna 
samt i utvärderingen av studiecirkeln. Sammanlagt 
25 personer svarade på den frågan genom dessa 
enkäter och resultatet indikerade att majoriteten 
tyckte att Hökarängen utvecklats mycket positivt de 
senaste åren. Genomsnittsvärdet hamnade på 4,6 där 
5 var högsta betyg för ”Mycket bättre”. Några av de 
som inte svarade på just denna fråga gjorde det med 
motiveringen att de inte bott i Hökarängen tillräckligt 
länge för att kunna bedöma den frågan.

6.3 Påverkansgrupper 

I detta avsnitt kopplar vi de kvalitativa och kvantitativa 
resultaten till de påverkansgrupper som identifierades 
i den uppföljningsmodell som utvecklats för projektet 
(se kapitel 3 samt Figur 14). Detta för att fastställa 
hur väl projektet lyckats nå ut till de grupper som 
identifierats i modellen.

Grupp 1
Här ingår:

124  Elfors, S. (2015)

Figur 14: Den uppföljningsmodell som använts i projektet. (Se vidare kapitel 3).
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lokalt hållbarhetsarbetet etc. utanför projektet men det 
har inte varit möjligt att följa upp. 

Vad gäller morotsmobben har vi sett att den har gett 
verkligt gott resultat och även om den allmänna 
samhällstrenden nu är att fler väljer ekologiska 
matvaror har ambassadörerna helt klart påskyndat 
denna samhällsförändring. Framför allt vad gäller 
MatDax som hade ett mycket begränsat ekologiskt 
sortiment från början.

Vad gäller Stockholmshems förvaltning visar 
intervjun med Stockholmshems tf VD (se 6.1.1 - 
Stockholmshems Tf. VD) att Stockholmshem verkar 
se Hållbara Hökarängen som en viktig förebild för 
sitt fortsatta arbete och där Stockholmshem verkar 
ha dragit viktiga lärdomar. Det verkar högst troligt 
att Hållbara Hökarängen kommer att påverka 
Stockholmshems fortsatta arbete även på lång sikt 
och att projektet därmed kan sägas ha bidragit till viss 
grad av samhällsförändringar på såväl stadsdels- som 
lokal nivå (i Stockholmshems totala bestånd). I och 
med att Stockholmshem är ett kommunalt bolag ökar 
förutsättningarna att Hållbara Hökarängen kommer 
att ha möjlighet att påverka inriktningen även för andra 
framför allt kommunala bostadsbolags arbete. Därmed 
måste också projektets övergripande målsättning sägas 
ha uppnåtts, det vill säga att projektet skulle utvecklas 
till ett ”inspirerande och repeterbart exempel på hur 
resurseffektivisering kan bedrivas inom en stadsdel 
genom att involvera och aktivera de individer som bor 
och/eller verkar där.”125

Vad gäller de hushåll som deltog i Energisparkampanjen 
(se 5.2.3) nådde de ge en genomsnittlig energibesparing 
om 14% som ett resultat av sin medverkan i kampanjen. 
Flertalet verkar också ha ändrat sitt energibeteende 
åtminstone på kort sikt som ett resultat av sin medverkan. 
Projektgruppen har dock inte haft möjlighet att ha 
något närmare samarbete med denna grupp och deras 
eventuella bidrag till samhällsförändringar är högst 
osäker. Kanske borde denna grupp ha kategoriserats 
som grupp 2 snarare än grupp 1. 

Grupp 2

Här ingår:

• Seminarie- och workshopdeltagare
• Skolelever
• Verksamheter

125  Sustainable Innovation (2012)

hon att projektet Hållbara Hökarängen som helhet 
bidragit till att skapa de rätta förutsättningarna för 
HOPP! att utvecklas. 

Så här långt är det också tydligt att flera av 
hållbarhetsambassadörerna också har nätverkat 
aktivt och har påverkat andra i sin omgivning genom 
sitt engagemang och den kunskap de inhämtat 
genom att delta i nätverket och i seminarieserien. 
Hållbarhetsambassadörerna lyckades även nå ut till 
ett stort antal människor genom morotsmobben/
köpaktionen samt via den Facebookgrupp som 
lanserades i samband med morotsmobben. 
Facebookgruppen har dessutom fortsatt vara aktiv även 
efter morotsmobben (numera ”Gröna Hökarängen”). 
Flera av ambassadörerna arrangerade också en filmkväll 
i enlighet med uppdrag nummer ett (se bilaga 1) och det 
har tydligt framgått att de regelbundet samtalar med 
grannar och andra om det de lärt sig under seminarier 
och möten och att de även uppmuntrar andra att delta i 
projektets aktiviteter.

Ett antal av ambassadörerna valde efter cirka halva 
tiden att antingen helt avsluta sitt engagemang inom 
gruppen eller att bara hållas informerade om gruppens 
aktiviteter. Anledningen till dessa avhopp var dels 
rapporterad tidsbrist men också förlorat engagemang. 
Dessa personer blev det svårt för projektgruppen 
att ha en nära dialog med och de måste därför sägas 
ha övergått från grupp 1 till grupp 2 inom ramen för 
projektet. De kan naturligtvis ha fortsatt vara aktiva för 

Grupp 1 utgörs av individer som ofta deltog i 
projektets aktiviteter och som projektgruppen 
hade direkt och regelbunden kontakt med, t.ex. 
Hökarängens lokala hållbarhetsambassadörer, 
HOPP!, de nio hushåll som deltog i energis-
parkampanjen och Stockholmshems förvaltning. 
Detta är individer/aktörer som regelbundet bju-
dits in till möten där de förväntats delta även 
om det var på frivillig basis. Dessa individer 
fick regelbundet olika uppdrag och förväntades 
återrapportera dessa. Hos individer som tillhör 
denna grupp förväntades mätbara förändringar 
i beteenden vid projektets slut. I denna grupp 
finns även individer/aktörer som kunnat bidra 
till samhällsförändringar redan på kort sikt (t.ex. 
påverka matvarubutikerna att ändra sitt sorti-
ment). Engagemanget hos dessa individer/grup-
per förväntas därmed på sikt också sprida sig 
till andra grupper i samhället/Hökarängen. (Se 
vidare kapitel 3).
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gjort. Projektet har även bidragit till initierandet 
av en verktygspool hos den lokala järnaffären. 
RamoRama som säljer tavelramar startade upp en 
ny sidoverksamhet inom hållbarhetsområdet som 
handlar om att bygga nya cyklar av gamla skrotcyklar. 
REMAKE/Stadsmissionen Hökarängen bjöd in till en 
kurs om hur man kan sy om och förnya kläder. Vad 
gäller dessa sistnämnda exempel är det naturligtvis 
möjligt att det hade hänt även om projektet inte 
genomförts men det ligger nära till hands att projektet 
haft en viss påverkan här.

Grupp 3
Här ingår:

• Skolelevernas föräldrar och 
hållbarhetsambassadörernas familjer 

• Hushåll som besöktes under 
dörrknackningskampanjen

• Hushåll som deltagit de större event som projektet 
arrangerat

• Individer/aktörer som läser om projektet i 
tidningen/bloggen/Facebook

• Studiebesöksgrupper som tagits emot

Som redogjordes för under avsnitt 6.2.4 förekom 
projektet ofta i elektroniska och sociala (men även 
andra) media, något som skulle kunna antyda att 
påverkan på grupp 3 haft förutsättningar att vara 
betydande. 

Påverkan på skolelevernas föräldrar och 
hållbarhetsambassadörernas familjer har dock inte 
varit möjlig att följa upp inom ramen för projektet men 
det antas att projektet haft en viss indirekt påverkan 
på dessa. Samma sak gäller de hushåll som besöktes 
under dörrknackningskampanjen eller de som deltagit 
de större event som projektet arrangerat. 

Utöver de specifika resultat som framkommit genom 
t.ex. intervjuer, enkäter och fokusgruppsdiskussioner 
tyder mycket också på att projektet överlag inspirerat till 
många goda samtal kring det hållbara samhället och till 
att ha stärkt den sociala gemenskapen. Även om det inte 
alltid har inneburit att en grupp eller initiativ har formats 
är förhoppningen att detta på sikt ändå medfört att många 
Hökarängsbor inspirerats till och på sikt påverkas att 
ställa om mot en mer resurseffektiv konsumtion. 

Bloggen utvecklades till en mycket effektiv 
kommunikationskanal under projektet. Den vände 
sig främst till Hökarängsbor men även till andra 
utanför Hökarängen och hade några hundra besökare 
om dagen. Projektets Facebooksida hade i slutet av 
projektperioden närmare 900 följare. 

Vad gäller seminariedeltagare och deltagare i de olika 
matlagningsaktiviteterna har uppföljning gjorts med 
dessa grupper dels genom skriftliga utvärderingar, dels 
genom två fokusgruppsdiskussioner. Sammantaget 
verkar projektet ha bidragit till mycket positiva 
förändringar hos de deltagare projektgruppen haft 
möjlighet att följa upp med. Flertalet pekar på 
projektets betydelse för dels den sociala gemenskapen 
i området (där deras lokala kontaktnät har stärkts), dels 
vad gäller till exempel deras matvanor och kunskap om 
hållbarhetsfrågor i allmänhet. 

I denna grupp hade det varit intressant att även 
följa upp med framför allt Hökarängsskolans 
elever om vilka tankar, funderingar och eventuella 
beteendeförändringar de och deras familjer inspirerats 
till genom föreläsningarna om energi och hållbar 
konsumtion som de fick ta del av under våren 2014. Det 
bedömdes dock inte vara möjligt, bland annat eftersom 
eleverna i åk 9 lämnade skolan efter några månader.

Bland de Hökarängsbor som deltog i flera av 
matlagningsaktiviteterna formades en grupp om cirka 
15 personer som visade på mycket stort engagemang 
inte bara för matlagning utan även för Hökarängen i 
stort. Projektgruppen hade regelbunden kontakt med 
flera av dessa personer och flera deltog även i en av 
de fokusgruppsdiskussioner som projektet bjöd in till. 
Hos flera av dessa personer noterades rapporter om 
förändrade beteenden och de tog även vidare initiativ 
på lokal nivå, något som på sikt kan förväntas leda till 
samhällsförändringar. Denna grupp personer måste 
därför sägas ha utvecklats till grupp 1 redan under 
projektets gång. Vad gäller övriga personer som deltog 
i aktiviteter vid enstaka tillfällen har det inte varit 
möjligt att följa upp med dessa. 

Vad gäller påverkan på områdets verksamheter har 
de två dagligvarubutikerna uppmuntrats att utöka 
sina ekologiska sortiment i en större utsträckning 
och högre hastighet än de troligtvis annars hade 

Grupp 2 utgörs av individer eller aktörer som 
deltog i projektets aktiviteter ibland, t.ex. work-
shopdeltagare, skolelever och verksamheter, 
d.v.s. individer projektgruppen träffade en el-
ler flera gånger i samband med olika aktiviteter 
men där ingen återrapportering gjordes eller nytt 
möte väntades. Ett visst mått av beteendeförän-
dringar förväntas av denna grupp även om det 
kommer att vara svårare att följa upp eftersom 
det saknades regelbunden kontakt med dessa 
individer eller aktörer. (Se vidare kapitel 3).
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dessa studiebesöksgrupper. Sammanfattningsvis 
verkar projektet ha gjort positivt intryck på dessa 
grupper och flertalet refererade till projektet som 
ett mycket gott exempel/referensprojekt, något som 
skulle kunna betyda att påverkan på denna grupp 
varit positiv. Resultaten av de intervjuer som gjordes 
av denna grupp antyder också att projektet verkar 
ha fungerat som ett ”inspirerande och repeterbart 
exempel på hur resurseffektivisering kan bedrivas 
inom en stadsdel genom att involvera och aktivera 
de individer som bor och/eller verkar där”, som 
utgjort projektets övergripande målsättning, och då 
för såväl andra bostadsbolag/kommuner/arkitekter 
som för Stockholmshems fortsatta arbete (som även 
nämndes ovan).

6.3.1 Antal personer/aktörer projektet nått ut till
Återkopplar vi såväl de kvantitativa som de kvalitativa 
uppföljningsmåtten till uppföljningsmodellen (se kap 
3) och försöker fastställa hur många unika personer/
aktörer projektet lyckats nå ut till framträder siffrorna 
i tabell 21.

Observera att detta är en väldigt grov uppskattning. 
Vad gäller skoleleverna har här endast inkluderats 
högstadieeleverna, inte eleverna i de yngre klasser 
som deltog i projektets odlingsaktiviteter eftersom 
projektgruppen inte hade någon direktkontakt med 
dessa. Vad gäller exempelvis verksamheter var det 
betydligt fler lokala aktörer som projektet samverkade 
med men cirka 20 bedöms ha varit genuint intresserade 
av projektets aktiviteter (skolorna, barnklädesbutiken, 
familjedaghemmen, Järnman, REMAKE, 
Växterian etc.).

Som nämndes under avsnitt 6.3 är också bedömningen 
att flera av deltagarna i matlagningsaktiviteterna 
utvecklades till grupp 1 redan under projektets 
gång medan energisparhushållen snarare kom 
att betraktas som grupp 2, liksom ett par av 
hållbarhetsambassadörerna. Det är förstås också möjligt 
att det har skett förflyttningar mellan grupp 2 och 3, 
dessa har vi dock inte kännedom om. Bedömningen är 
dock att det totala antalet personer har varit ungefär 
detsamma i alla tre grupperna.

Sammantaget har projektgruppen uppskattningsvis 
alltså haft direktkontakt med drygt 550 personer 
(varav 27 i grupp 1 och 520 i grupp 2) och samarbete i 
någon form med cirka 20 lokala aktörer. Fördelningen 
kvinnor/män uppskattas till cirka 80/20, alltså en stor 
majoritet av de som ingått i grupp 1 eller 2 har varit 
kvinnor. Ser vi till antalet personer som projektet 
har haft kontakt med ansikte mot ansikte kan även 
dörrknackningsresultatet räknas in och antalet unika 

Med tiden upplevde projektgruppen även att Hållbara 
Hökarängen blev allmänt mer känt lokalt samt bland 
aktörer med intresse för hållbar stadsutveckling. 
Projektet skildrades mot slutet av projektperioden 
även regelbundet i lokalmedia126. Även tidningen 
Hökarängsnytt nådde ut till stora delar av grupp 3 och 
hade ofta artiklar om projektet. 

Den utställning om äldre människors kunskap om 
resurshushållning som genomfördes i Konsthall C 
och projektets avslutande utställning var exempel på 
andra metoder för att öka kännedomen om projektet 
hos grupp 3.  Sammantaget är bedömningen att 
projektet sannolikt har nått ut ganska väl även till 
grupp 3, något som förhoppningsvis har möjlighet 
att leda till förändrade beteenden också hos denna 
grupp på längre sikt.

Kännedomsmätningen som genomfördes under 
Hökarängens dag 2015 indikerar en hög kännedom om 
Hållbara Hökarängen och i synnerhet miljösatsningen, 
en majoritet av de som intervjuades var också positiva 
till utvecklingen i Hökarängen i stort och hade deltagit 
i olika aktiviteter i projektet. 

Som vi redogjorde för i avsnitt 6.1 har Hållbara 
Hökarängen tagit emot cirka 40 studiebesök och 
hållit ungefär lika många föredrag (se bilaga 4). En 
uppföljning gjordes med representanter för nio av 

126  Framför allt Mitt i Söderort men även i Direktpress tid-
ning Farsta/Sköndal

Grupp 3 utgörs av individer och aktörer som pro-
jektet inte hade någon direkt kontakt med men 
där det är rimligt att anta en viss indirekt påver-
kan av projektets aktiviteter, t.ex. skolelevernas 
föräldrar, hållbarhetsambassadörernas familjer, 
de hushåll som besöktes under dörrknackning-
skampanjen eller som deltagit de större event 
som projektet arrangerat, de som läser om 
projektet i tidningen/bloggen/Facebook, de 
studiebesöksgrupper projektet tar emot och de 
beslutsfattare på olika nivåer som tar del av pro-
jektets resultat. På kort sikt är påverkan på denna 
grupp svår att följa upp även om det är rimligt att 
anta att projektet har en stor indirekt påverkan 
på grupp 3. Påverkan på denna grupp kan delvis 
följas upp kvantitativt t.ex. genom antal tidning-
sartiklar, träffar på Google, Facebook-inlägg och 
Gilla-markeringar men hur aktörer och individer 
inom denna grupp faktiskt påverkats är ofta svårt 
att följa upp. (Se vidare kapitel 3).
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kontakter med Hökarängsbor uppgår då till närmare 
1450 av Hökarängens totala befolkning om cirka 9000.

Vad gäller förändrade beteenden hos dessa grupper 
har – som redogjorts för ovan – goda exempel lyfts 
fram som indikerar ett förändrat beteende i en mer 
hållbar riktning hos flertalet av dessa personer och 
aktörer (i grupp 1 samt 2).  Förhoppningsvis sprider 
sig medvetenheten om hållbara konsumtionsmönster 
vidare till grupp 3 med tiden som ringar på vattnet, 
dels utifrån påverkan från grupp 1 och 2, dels utifrån 
påverkan av den allmänna samhällstrenden eller andra 
influenser. En sådan uppföljning ryms dock inte inom 
ramen för detta projekt och är också något som kan göras 
först på några års sikt. Även då kommer det att vara 
svårt att koppla eventuella förändringar till projektets 
resultat. Så här långt kan dock konstateras att projektet 
har bidragit till att etablera bättre förutsättningar för 
hållbara livsstilar på lång sikt.

6.4 Långsiktig förvaltning och uppföljning på 
längre sikt

6.4.1 Långsiktig förvaltning
Vad gäller den långsiktiga förvaltningen av 
projektets resultat var det viktigt att inte bara lämna 
över vissa av delprojekten till de boende utan även 
att Stockholmshem säkerställde att den ordinarie 
förvaltningen på plats i Hökarängen var väl insatt i de 
olika delprojekt och aktiviteter som projektet drivit. 
Under projektets sista månad bjöd projektgruppen 
in Stockholmshems ordinarie förvaltning till två 

så kallade överlämningsworkshopar. Syftet med 
dessa workshopar var att säkerställa att genomförda 
aktiviteter i Hökarängen verkligen leder till 
långsiktiga förändringar och ges nödvändigt stöd 
från Stockholmhems ordinarie förvaltning även efter 
projektets slut. 

Förutom två representanter från Hållbara Hökarängens 
projektgrupp deltog personal från Stockholmshems 
ordinarie områdesförvaltning för Hökarängen samt 
områdeschefer. Den första workshopen hade fokus 
på att informera om alla aktiviteter som genomförts 
och vilka aktörer projektgruppen arbetat med. Fokus 
för den andra workshopen låg på att diskutera vilka 
möjligheter den ordinarie förvaltningen såg för att 
underhålla det projektet arbetat fram, samt vilka behov 
av stöd från den centrala organisationen som behövdes 
för att möjliggöra detta. Dessa två workshopar var ett 
första viktigt steg för att se till att Stockholmshem tar 
resultaten vidare och gör vad de kan för att underhålla 
det omställningsarbete som påbörjats och säkerställa 
att långsiktiga förändringar mot ett mer resurseffektivt 
Hökarängen verkligen blir verklighet.

6.4.2 Uppföljning på längre sikt
Även om resultaten från Hållbara Hökarängen – del 
2 på kort sikt ser ut att ha nått goda resultat och att 
ha inspirerat ett flertal Hökarängsbor till förändrade 
beteenden i en mer hållbar riktning, säger det ingenting 
med säkerhet om hur väl projektet har lyckats bidra till 
långsikt hållbara förändringar vad gäller hushållens 
resursutnyttjande. För att få svar på den frågan föreslås 
att Stockholmshem följer upp projektets resultat på 

Tabell 21: Uppskattning av hur många Hökarängsbor och aktörer som projektet nått ut till inom de 
olika påverkansgrupperna.

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Hållbarhetsambassadörer (10-4)1      Skolelever (250) Skolelevernas föräldrar (400)  

HOPP! (1, plus en person som ingår 
ovan)

Deltagare aktiviteter (280) H.amb.familjer (20) 

Energisparhushåll (9)  Butiker o andra verksamheter 
(livsmedel, skolor etc.) (20)     

Studiebesöksgrupper  (40) (Varav cirka 5 per grupp i 
snitt = 200 personer)

Matlagare (7) Hushåll besökta dörrknackningskampanj (900)

Stockholmshems förvaltning (1) Blogg- och Facebookläsare (cirka 400 utöver grupp 
1 och 2) 

Deltagare köpaktion, festival, loppis (700)

Infomaterial till hushållen (?) 
Tidningsläsare (?)  Beslutsfattare (?)   

Lokala verksamheter som inte deltagit aktivt (40?)

Cirka 27 personer + 1 aktör
Cirka 520 personer + 20 

aktörer
Cirka 2420 personer + 80 aktörer

Not 1. Tre av hållbarhetsambassadörerna medverkade bara aktivt under de första cirka 9 månaderna. I slutet var de cirka fem 
aktiva.
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Hökarängen utvecklats sedan 2015? Är några 
ytterligare beteendeförändringar möjliga att 
identifiera?

7. Fokusgruppsdiskussioner. För att följa upp 
punkten tre ovan och som komplement till punkt 
fem. Samtala med intresserade hushåll och 
verksamheter i mindre grupper. 

8. Studiebesöksgrupper. Intervjua några av de 
studiebesöksgrupper som intervjuades inför denna 
rapport. Har de haft möjlighet att replikera delar 
av Hållbara Hökarängens koncept i sina egna 
projekt. Hur har det gått?

9. Intervjuer av företrädare för Stockholms stad

10. Observationer av aktiviteter, aktörer och 
mötesplatser. Som komplement till punkterna sex 
och sju.  

En del av intervjuerna/fokusgruppsdiskussionerna 
skulle med fördel kunna göras med några av de personer 
som intervjuades inför slutrapporten för att följa upp 
hur just de upplever att de själva samt Hökarängen 
utvecklats. Utöver detta vore det intressant att intervjua 
personer som projektet inte hade någon direkt kontakt 
med för att förstå i vilken utsträckning initiativet har 
spridit sig från grupp 1 till grupp 2 och vidare ut till 
grupp 3. 

Utifrån de resultat som framkommer ur en uppföljande 
mätning kan resultaten från Hållbara Hökarängen (del 
2 men även del 1) fastställas med större säkerhet, något 
som vore mycket användbart för Stockholmshems 
fortsatta arbete liksom för andra aktörer som är 
intresserade av att initiera liknande stadsdelsinitiativ.

lite längre sikt, till exempel efter två år och sedan igen 
efter tre-fem år. Först då kan projektets verkliga och 
mer långsiktiga effekter bedömas. 

Detta avsnitt lämnar ett första förslag på indikatorer 
som vore intressanta för Stockholmshem att använda 
sig av för att följa upp projektets resultat på längre sikt. 

Indikatorerna utgår till stora delar från de indikatorer 
som redan använts för att följa upp resultatet av 
Hållbara Hökarängen – del 2:

Kvantitativa indikatorer
1. Energianvändning: Förbrukning av fjärrvärme 

och varmvatten samt hushållsel, kWh/CO2e per 
kvm

2. Nöjdkundindex

3. Antal aktiviteter och aktörer. Utifrån de 
aktiviteter/delprojekt och aktörer som Hållbara 
Hökarängen bidragit till och samarbetat 
med. Vilka finns kvar, har ytterligare spin-
off aktiviteter/aktörer formats? Hur många 
mötesplatser finns kvar, har nya formats? Hur ser 
aktiviteterna ut i sociala media etc.?

4. Antal bilpoolsmedlemmar

5. Någon form av bredare kännedomsmätning, för 
att få klarhet i huruvida Hökarängsborna upplever 
att de lever mer hållbart i jämförelse med t.ex. 2 
år tidigare och i så fall på vilket sätt.

Kvalitativa indikatorer
6. Intervjuer. För att följa upp punkten tre ovan. 

Samtala med/intervjua nyckelaktörer samt ett 
urval av hushåll och verksamheter. Hur har 
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7 PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE MÅL OCH DELMÅL 

Sammanfattningsvis är bedömningen att projektet 
lyckats mycket väl med att uppnå dessa övergripande 
målsättningar. Flera av aktiviteterna har byggt 
på samarbete mellan Stockholmshem (genom 
projektgruppen), de boende och verksamheter i 
Hökarängen och de flesta aktiviteterna syftade 
antingen direkt eller indirekt till att öka just energi- 
och resurseffektiviteten hos de boende. Flera av 
aktiviteterna kan också kopplas till delmålen som 
handlar om beteenden och aktivering av hushållen. 
Ett antal av delprojekten borde definitivt ha potential 
att kunna fungera som inspirerande exempel på hur 
resurseffektiviteten kan öka inom en stadsdel genom 
engagemang från de boende. 

Tittar vi närmare på projektens olika delmål verkar 
projektet ha fungerat väldigt väl för att uppnå de 
flesta även om, som diskuterats på flera ställen i denna 
rapport, det har varit svårt att skapa engagemang hos 
de boende för rena boendeenergiaktiviteter. I tabell 22 
kopplas de olika delaktiviteterna ihop med delmålen 
tillsammans med korta kommentarer. 

Som redogjordes för i rapportens inledning var det 
övergripande syftet med Hållbara Hökarängen – 

del 2 att:

Genom tvärvetenskaplig aktionsforskning och i 
anslutning till Stockholmhems omfattande tekniska 
åtgärder i byggnader, utveckla, testa och demonstrera 
metoder för hur olika former av samarbeten mellan 
fastighetsägare, boende och andra tillsammans kan 
arbeta för att minska energianvändningen och annan 
resursanvändning i ett bostadsområde. 

Projektets målsättning var att skapa inspirerande och 
repeterbara exempel på hur resurseffektivitet kan ske 
inom en stadsdel genom att involvera och aktivera de 
människor som bor och/eller arbetar där. 

Från projektplanen framgår också att syftet är att bidra 
till den övergripande målsättningen med Hållbara 
Hökarängen som fastställdes för projektets del 1, 
som är att göra Hökarängen ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt mer hållbart och därigenom mer attraktivt 
för befintliga och potentiella hyresgäster, och där del 
2 bidrar till framför allt den ekologiska dimensionen i 
hållbarhetsbegreppet.

Tabell 22: Projektets delmål och aktiviteter som relaterar till dessa 

Delmål Aktiviteter som relaterar till dessa

Minst 10 delprojekt kan skapas 
som är baserade på medverkan 
från boende eller verksamheter 
inom området som en följd av de 
resultat som framkommit. Dessa 
delprojekt följs sedan upp löpande 
och resultaten kommuniceras ut till 
olika berörda parter såsom boende, 
fastighetsägare m fl.

Målet har nåtts. Omkring 20 delprojekt (fördelat på ca 40 aktiviteter) har initierats och kommuni-
cerats ut i olika kanaler till berörda parter. Se vidare kapitel 5.

Ta fram ett antal goda exempel base-
rade på de metoder och modeller som 
prövats och utvärderats i projektet för 
att sprida resultat till relevanta mål-
grupper, främst andra bostadsbolag.

Målet har nåtts. Flera aktiviteter bör kvalificera som goda exempel som baseras på medverkan från 
boende och verksamheter, kanske framför allt: Seminarieserien om hållbar konsumtion, hållbar-
hetsambassadörer, matlagningskurser, studiecirklar, hållbarhetsfestival och dörrknackningskam-
panj, naturvandringar, energispartävling och flera av de olika praktiska workshoparna (biholkar, 
bivaxdukar) verktygspool samt kommunikationsarbetet. Intervjuer av studiebesöksgrupper och 
Stockholmshem indikerar att det finns potential att flera av dessa kan komma att repeteras i andra 
liknande projekt.
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De beteendepåverkande metoder och 
modeller som testas i samarbete med 
hyresgästerna ska ytterligare reducera 
energianvändningen med ca 15% 
jämfört med den nollmätning som 
genomförs vid projektets början.

Målet har inte nåtts.
Vad gäller hushållens boendeenergi har de boende visat mycket litet intresse för boendeenergi-
frågor. De nio hushåll som deltog i energispartävlingen nådde en genomsnittlig besparing om ca 
14%. De hushåll som hamnade i topp gjorde besparingar på drygt 30%. 
Vad gäller elanvändningen hos övriga Hökarängsbor har det varit svårt att få tillgång till regelbun-
den statistik. Ungefärliga siffror indikerar en minskning på cirka 3,5% under projektperioden. 
Om med ”energianvändning” avses resursförbrukning i stort kopplar de flesta delprojekt till detta 
mål. Lokal odling minskar behovet av köpta frukter och grönsaker, återbruk minskar behovet av 
köpta kläder, möbler m.m., seminarieserien uppmuntrade deltagarna till mer energi- och resursef-
fektiv konsumtion, matlagningsaktiviteter till minskad köttkonsumtion etc. Arbetet med t.ex. Min Kli-
matpåverkan, tvättstugeaktiviteten och Hållbarhetsambassadörerna har också syftat till att uppmun-
tra till energibesparingar. Besparingarna till följd av detta har dock inte varit möjliga att beräkna. 
Stockholmshems investeringar har medfört energibesparingar om ca 14% totalt, eller 32% i de 
fastigheter som investeringarna avslutats i. Dessa kan dock inte kopplas till de beteendepåverkande 
metoder som använts.

Utveckla generellt ny kunskap 
angående attityder och beteende 
som i projektet leder till specifikt ökad 
resurseffektivitet hos Stockholmshems 
hyresgäster.

Målet har nåtts. Genom delprojekten, fokusgruppsdiskussioner, intervjuer, samtal och observationer 
har ny kunskap om attityder och beteenden utvecklats som visar på vad som stimulerar Hökaräng-
sborna till ökad resurseffektivitet och vad som inte gör det. Det som får flest människor att aktivera 
sig verkar vara resurseffektivitet som de boende själva har inflytande över, såsom t.ex. gemensam 
matlagning, odling och sophantering. Resurseffektivitet som människor har litet inflytande över och 
där incitamenten är svaga intresserar färre, såsom t.ex. energisparåtgärder, transporter.
Gemensamma mötesplatser och plattformar som stärker den sociala hållbarheten är viktiga för att 
i förlängningen påverka attityder och beteenden i en mer hållbar riktning. 

Ta emot minst 20 studiebesöks-grup-
per för att möta den externa efterfrå-
gan som finns för den kunskap som 
tas fram i projektet.

Målet har nåtts. Ca 40 studiebesök har tagits emot, nästan lika många presentationer och föredrag 
har hållits samt två radiointervjuer har getts. Ett inslag om projektet har även sänts i TV. Den 11 juni 
2015 inbjöds intresserade externa aktörer (utanför Hökarängen) att ta del av projektets slututställn-
ing. Cirka 100 representanter från kommuner, andra bostadsbolag och liknande anmälde delta-
gande. Slututställningen var öppen för allmänheten hela juni.

Utveckling av metoder för aktivering 
av konsumenter för en genomtänkt 
energianvändning, samt test och 
utvärdering av dessa i fullskaleexperi-
ment.

Målet har inte nåtts. Det har varit svårt att skapa brett engagemang hos Hökarängsborna för 
boendeenergifrågor. Dock har flera metoder för aktivering av Hökarängsbor/konsumenter kring 
ökad resurseffektivitet i stort testats som fungerat mycket väl.
Vad gäller energianvändning i bemärkelsen boendeelektricitet visade energisparkampanjen på 
positiva resultat. Tävlingskomponent kombinerat med visualisering av elanvändningen verkar ha 
tilltalat deltagarna
Hållbarhetsambassadörerna deltog i ett energisparseminarium och fick till uppgift att mäta och 
vid ett uppföljande möte reflektera över sin elanvändning. Flera indikerade att uppgiften varit svår. 
Effekterna av detta har dock inte varit mätbara men förhoppningsvis har det ändå bidragit till ökad 
medvetenhet hos hållbarhetsambassadörerna.
Ett koncept om energirådgivning utvecklades men väckte inte något större intresse 
Smärtpunktworkshopen om energianvändning var ett intressant koncept som utvecklades men som 
tyvärr väckte begränsat intresse och fick ställas in

Utvärdera de metoder och resultat 
som uppnåtts genom de fullskale-
experiment som används i projektet 
för att åstadkomma en samverkan 
mellan boende och verksamheter för 
att uppnå en resurseffektivisering i 
Hökarängen.

Målet har nåtts.
Se även punkt 2 ovan. Som nämndes där föll flera av de metoder för samverkan med boende och 
verksamheter som testats väl ut, t.ex.: seminarieserien om hållbar konsumtion; hållbarhetsambas-
sadörerna; matlagningskurserna och studiecirklarna; Hållbarhetsfestivalen; dörrknackningskam-
panjen; naturvandringar; energispartävling; idétävling; skolan och flera av de olika praktiska work-
shoparna (biholkar, bivax). 
Under Hållbarhetsfestivalen i sep 2014 medverkade ca 40 aktörer varav majoriteten lokala. Utöver 
Hållbarhetsfestivalen, har projektet också samverkat med ett stort antal verksamheter i Hökarän-
gen, t.ex. Stadsmissionens REMAKE, Lokalrätten, Hyresgästföreningen, dagbarnverksamheten, 
Järnman, dagligvarubutikerna 
Vad gäller skolorna i området hade projektgruppen ett mycket fint samarbete med framför allt 
Hökarängsskolan. 

Utveckling av teknik och tjänster 
som stödjer konsumenterna i en mer 
genomtänkt energianvändning, samt 
test och utvärdering av dessa fullskale-
experiment.

Målet har delvis nåtts. Som nämnts ovan är aktiviteter kring mer genomtänkt energianvändning i 
bemärkelsen boendeenergi det projektet haft svårast med. 
Energisparkampanjen med dess tävlings- och energivisualiseringskomponenter visade dock på 
positiva resultat som väl kan replikeras i andra sammanhang. 
Verktyget Min Klimatpåverkan syftar till att stimulera till mer genomtänkt energi- såväl som resur-
sanvändning. Verktyget fungerade bra att använda i mindre grupper men det var svårt att få bred 
spridning bland de boende.
Verktygs- och cykelpoolen utgör goda exempel på tjänster för mer genomtänkt energianvändning 
och som ser ut att leva vidare efter projektets slut
Energirådgivningen var en annan bra ”tjänst” som boende tyvärr visade minimalt intresse för. 

Utveckling av designmetoder för att ta 
fram innovativa lösningar i vissa fall i 
form av prototyper av produkter och 
tjänster, men även koncept och sys-
temmodeller för energieffektivisering, 
som testas och utvärderas i fullskale-
experiment.

Målet har delvis nåtts. Idétävlingen med skolan, energispartävlingen i hemmet, verktyget Min Kli-
matpåverkan och energiutmaningen i tvättstugan utgör de tydligaste exemplen på nya ”designme-
toder för innovativa lösningar för energieffektivisering” som utvecklats och testats i fullskaleexperi-
ment inom ramen för projektet. 
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Det är viktigt att vara medveten om att aktiverings- och 
engagemangfrågan är komplex. Den första utmaningen 
består i att få hushållen intresserade nog att komma till ett 
första möte, evenemang eller en verksamhet. Den andra 
utmaningen blir att se till att intresset och engagemanget 
bibehålls fram till projektets slut och gärna långt 
därefter. Det är därför viktigt att vara medveten om att 
kontinuerligt engagemang och dialog är en viktig del 
av aktionsforskningsansatsen, där deltagarna/de boende 
erbjuds komma med förslag och idéer men där det också 
är tydligt att dessa fångas upp och leder vidare. 

Detta blir särskilt viktigt i ett projekt med en 
avgränsad tidsram och med tydliga målsättningar som 
i Hållbara Hökarängen. Konsten att ta aktiviteterna 
från ”A till Ö” handlar om att ta aktiviteterna genom 
en förändringsprocess – från idéer till åtgärder till 
konkreta resultat och bestående förändringar. 

Aktiviteterna och engagemanget ska drivas av de 
boende i så stor utsträckning som möjligt men 
projektteamet måste vara berett att kontinuerligt stödja 
och bistå arbetet med att föra aktiviteterna framåt. 
Detta inte minst eftersom förändringsprocesserna 
naturligtvis är starkt beroende av de individer som 
deltar i initiativet och detta sällan går att råda över. 
Beroende på gruppernas och aktiviteternas natur, 
kommer de att behöva olika typer av stöd, antingen 
vad gäller formella eller tekniska kunskaper och 
kompetens, pedagogisk skicklighet, tillgänglig tid 
och även motivation. Det kan vara en stor utmaning 
för projektgruppen att noggrant identifiera eventuella 
luckor och se till att de adresseras. 

Även om det inte varit en av projektets uttalade 
målsättningar att de aktiviteter som genomförs ska 
lämna bestående avtryck och helst fortsätta även efter 
det att projektet avslutats, bör det vara en självklar 
målsättning. Projektgruppen har från början arbetat 
med målsättningen att relevanta aktiviteter ska lämnas 
över och drivas vidare av boende i så stor utsträckning 
som möjligt. Många av aktiviteterna ser också ut att 
ha goda förutsättningar att leva vidare på lång sikt. 
Tabell 23 sammanfattar situationen vad gäller de olika 
kategorier av delprojekt som presenterades i kapitel 5.

En stor kvarvarande utmaning blir dock att säkerställa 
att Stockholmshems förvaltning underhåller relevanta 
insatser och följer upp med jämna mellanrum även 
efter det att projektet avslutats.

Vad gäller den metodologiska aktionsforskningsansatsen 
som också var en uttalad målsättning från 
projektledningen är slutsatsen att den har fungerat 
väldigt väl för att skapa engagemang bland framför 
allt de boende. Från början låg dock något för stort 
fokus på att initiativen till aktiviteterna skulle komma 
uteslutande från de boende och verksamheterna. Det 
fick till följd att det initialt inte var så mycket som 
hände i projektet. När projektgruppen så småningom 
tog de första initiativen och skapade mötesplatser som 
fick fungera som plattformar för vidare diskussioner 
och engagemang tog aktiviteterna fart och då i princip 
uteslutande baserat på idéer och initiativ från de boende. 

Tabell 23: Delprojekt med goda förutsättningar att bli bestående inslag i Hökarängen

Kategorier Exempel på delprojekt inom vardera kategori

5.1 Metoder för att nå ut till 
boende och verksamheter 
samt skapa engagemang

Hållbarhetsfestival (många har föreslagit att detta borde bli ett bestående inslag), 
Hökisblogg (under diskussion), ett flertal lokala Facebookgrupper med hållbarhet-
stema har startats

5.2 Hållbar konsumtion HOPP! som även bjuder in till seminarier och aktiviteter om breda hållbarhetsfrågor, 
Gröna Hökarängen/Hållbarhetsambassadörer (framför allt genom deras Facebook-
grupp)

5.3 Hållbara bostäder – boend-
eenergi

Lokal energiproduktion (solceller för fastighetsel som kan breddas om det faller väl ut)

5.4 Hållbar livsmedelskonsumtion Urban odling (pallkragar utdelade samt gemensam trädgård som drivs av HOPP!), 
Klimatsmart matlagning (studiecirklar fortsätter), Kompostering (gruppen av bokashi-
användare fortsätter samt eventuellt ingå i Stockholmshems tillvalssortiment)

5.5 Hållbart resande Lådcykelpool och Bilpool (Sunfleet) fortsätter

5.6 Minskad resursanvändning Bättre avfall/sophantering är något Stockholmshem fortsätter arbeta med. Verktyg-
spool, loppisar, Skänk och Tigg (ej del av HH dock) samt återbruk bedöms vara aktiv-
iteter som Hökarängsborna kommer att fortsätta med

5.7 Hållbara verksamheter Verktygspool, Hållbara skolor, Omställning Hökarängen/HOPP!, Butiker med stort 
ekologiskt sortiment
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8 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

framför allt boende har utvecklats och testats inom 
ramen för projektet.

I början av projektet låg fokus på aktiviteter kring att 
få de boende att spara energi. Det märktes dock tidigt 
att intresset för detta var begränsat hos de boende. De 
flesta bor i små hyresrätter med begränsat inflytande 
över sin egen energiförbrukning. Istället skiftades 
fokus till frågor om övergripande resurseffektivitet 
och frågor om hur vi skapar det hållbara samhället, 
något som väckte betydligt mer engagemang. De 
aktiviteter som fick flest människor att aktivera sig 
visade sig vara resurseffektivitet som de boende själva 
har inflytande över och också förknippar med något 
lustfyllt, såsom t.ex. odling, gemensam matlagning och 
naturvandringar. Resurseffektivitet som människor har 
litet inflytande över och där incitamenten är svagare 
intresserade färre, såsom t.ex. energisparåtgärder 
och transporter.

Genom att erbjuda ett spektrum av olika aktiviteter 
ökade möjligheten att nå ut till fler boende. Flera av 
deltagarna signalerade att det var specifika aktiviteter 
som väckt deras intresse, innan dess hade de inte tyckt att 
projektet hade något att erbjuda just dem. Det var först 
när en för individen intressant aktivitet presenterades 
som intresse väcktes och skapade möjlighet till vidare 
engagemang kring andra hållbarhetsfrågor. Detta 
belyser vikten av att erbjuda en mängd olika aktiviteter 
för att fånga upp så många människor som möjligt.

Förändrade beteenden och minskad energianvändning
Sammanfattningsvis lyckades projektet väl med att 
ta tillvara på det engagemang och den kreativitet som 
boende och verksamheter har uppvisat, bl.a. genom att 
regelbundet bjuda in till seminarier med olika teman, 
ha en aktiv blogg som många följde, genomföra en 
dörrknackningskampanj samt ha kontoret strategiskt 
placerat längs gågatan i Hökarängens centrum.

Vad gäller projektets kvalitativa resultat (från 
fokusgruppsdiskussioner, intervjuer, enkäter, 
observationer, samtal etc.) visar dessa att projektet 
har haft en positiv påverkan på åtminstone de grupper 
med vilka projektet hade ett nära samarbete. Flera 
verkar ha ändrat sina beteenden i en mer hållbar 
riktning och den sociala gemenskapen har tydligt 
stärkts. 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.

I detta avslutande kapitel ges till att börja med en 
övergripande sammanfattning och slutsatser för att 

sedan summera rekommendationerna från avsnitten 
om delprojekten.

8.1 Övergripande sammanfattning och 
slutsatser

Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning – 
del 2127 är ett initiativ kring hållbar stadsutveckling 
som drivits av det kommunala bostadsbolaget 
Stockholmshem i samarbete med Sustainable 
Innovation (SUST) med delfinansiering från 
Energimyndigheten. Stockholm Environment Institute 
har haft rollen som projektets forskningspartner 
vilket inneburit att man ansvarat för uppföljning och 
mätning av resultaten, men även bidragit till projektets 
utformning samt haft ansvar för flera delprojekt.

Det övergripande syftet med projektet har varit att 
utveckla, testa och demonstrera metoder för hur 
fastighetsägare, boende och andra kan samarbeta 
för att minska energianvändningen och annan 
resursanvändning i ett bostadsområde. Projektets 
mål har varit att utveckla beteenderelaterade metoder 
och modeller som kan 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 detta har Stockholmshem genomfört ett 
investeringsprogram för att öka energieffektiviteten i 
sina fastigheter i området.

Den här rapporten utgör projektets slutrapport. Syftet 
med rapporten är att sammanfatta erfarenheterna från 
projektet, redovisa resultaten från den uppföljning 
och mätning som gjorts av projektets resultat samt 
resultaten från uppföljning och mätning, samt att 
lämna rekommendationer till Stockholmshem och 
andra aktörer som planerar att starta liknande initiativ 
i framtiden. 

Stort engagemang kring de breda hållbarhetsfrågorna
Genom projektet har ny kunskap om attityder och 
beteenden utvecklats som visar på vad som stimulerar 
Hökarängsborna till ökad resurseffektivitet och vad 
som inte gör det. Ett flertal metoder för samverkan med 

127   Från början benämndes denna del av projektet Ett 
Resurseffektivt Hökarängen
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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. Härutöver antyder resultatet också att 
projektet överlag inspirerat till många goda samtal 
kring det hållbara samhället och till att ha stärkt den 
sociala gemenskapen. 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.

Projektet verkar också ha gjort positivt intryck på 
de studiebesöksgrupper som tagits emot där flertalet 
uttryckligen refererade till projektet som ett mycket 
gott exempel/referensprojekt. Resultaten av de 
intervjuer som gjordes av denna grupp visade på att 
flera inspirerats av projektets upplägg och innehåll 
och antyder därför att projektet verkar ha fungerat 
som ett ”inspirerande och repeterbart exempel på hur 
resurseffektivisering kan bedrivas inom en stadsdel 
genom att involvera och aktivera de individer som bor 
och/eller verkar där”, som utgjort projektets mål, och 
då för såväl andra bostadsbolag/kommuner/arkitekter 
som för Stockholmshems fortsatta arbete. Överlag har 
externa aktörer visat på ett stort intresse att lära om 
projektet och ta del av dess resultat.

Vad gäller de mer kvantitativa resultaten visar till 
exempel statistik från Stockholmshem att genomförda 
investeringar för ökad energieffektivitet inneburit 
en minskning av fastigheternas värmeförbrukning 
med i snitt 32 procent under projektperioden. Sett till 
Hökarängen totalt har värmeförbrukningen minskat 
med totalt 14 procent under projektperioden.

Betydelsen av lokala mötesplatser för det hållbara 
samhället
Genom projektet blev det tydligt att gemensamma 
mötesplatser och plattformar som stärker den sociala 
hållbarheten är viktiga för att i förlängningen påverka 
attityder och beteenden i en mer hållbar riktning.

Ett uthålligt samhälle handlar om att öka 
resurseffektiviteten men också om att konsumera 
mindre av olika varor och resursintensiva tjänster 
och istället hitta andra värden i livet. Genom att i 
omställningsarbetet fokusera mer på livskvalitet i den 
sociala gemenskapen blir denna omställning lättare att 
uppnå. 

Mycket av det arbete som gjorts inom ramen för 
Hållbara Hökarängen har handlat om att stärka de 
sociala strukturerna. Mötesplatser har skapats där olika 
aktiviteter utformats i nära dialog med de boende. Dessa 

mötesplatser har fungerat som plattformar där boende 
har träffats, diskuterat och verkat för ett mer hållbart 
samhälle med miljö och resurseffektivitet i fokus.

Projektet har tydligt visat 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 vår vilja att göra ”rätt”.

Vikten av att fånga upp eldsjälar och samtidigt 
kommunicera brett i flera kanaler
För att nå ut brett och samtidigt attrahera personer 
med stort engagemang visar lärdomarna från Hållbara 
Hökarängen att en effektiv kommunikationsstrategi 
bör gå ut på att starta brett och fokuserat samtidigt. Ett 
nyhetsbrev var en effektiv metod för att regelbundet 
kommunicera med intresserade Hökarängsbor. 
En dörrknackningskampanj kan vara en effektiv 
metod för att fånga upp de boendes idéer och 
engagemang och kan vara bra att genomföra tidigt i 
projektet. Fokusgruppsdiskussioner eller intervjuer 
med nyckelaktörer eller personer som visar stort 
engagemang är också något som rekommenderas tidigt 
i projektet för att på bästa sätt förstå och fånga upp 
deras engagemang.

En seminarieserie kring de övergripande miljöfrågorna 
var en metod som fungerade väl för att nå ut brett och 
skapa engagemang och som sedan byggdes vidare på 
utifrån de förslag och idéer som deltagarna förde fram. 
Mötestillfällena fungerade på så sätt som plattformar 
för vidare aktiviteter och diskussioner om det hållbara 
samhället. Att arbeta med en grupp som de lokala 
hållbarhetsambassadörerna var också en metod som 
visade sig fungera väl i Hökarängen. 

För att öka andelen nöjda hyresgäster rekommenderas 
att satsa på bra källsorteringsfaciliteter i ett tidigt 
stadium, även om det inte är fastighetsägarens yttersta 
ansvar. Det har varit tydligt att detta är en prioriterad 
fråga bland hushållen och det har också en tydlig 
koppling till den ekologiska hållbarheten. Det är viktigt 
att verka för att underlätta för hyresgästerna att göra 
rätt, t.ex. genom enkel och tillgänglig sopsortering 
(t.ex. miljörum).

Det lokala hållbarhetsarbetet underlättas betydligt om 
verksamheterna i området också bidrar till aktiviteterna. 
Samtidigt visar erfarenheterna från Hökarängen att de 
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.
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Det fortsatta hållbarhetsarbetet i Hökarängen
Hökarängen har i många avseenden framstått som en 
optimal plats att genomföra ett projekt som Hållbara 
Hökarängen i. Inte minst med tanke på det geografiska 
läget, antalet hushåll och boende. I Hökarängens fall 
har detta inneburit att det har varit tillräckligt många 
hushåll för att få en kritisk massa till de aktiviteter som 
ordnats samtidigt som känslan av samhörighet som de 
boende ofta uppvisade varit väldigt stark. 

Att redan från början fundera över hur det engagemang 
som skapats genom aktiviteterna ska kunna leva 
vidare är också viktigt. För att bibehålla vissa 
relevanta aktiviteter/företeelser (som till exempel en 
lådcykelpool) bör lokala aktörer tidigt stimuleras till 
att ta över ansvaret. Detta gäller särskilt initiativ där 
projektägaren planerar ett lägre engagemang efter 
projektets slut (som i fallet Hållbara Hökarängen). 
Om projektägaren planerar att bibehålla en hög närvaro 
i området kan ansvaret för vissa företeelser med fördel 
hållas kvar. Många av de aktiviteter som initierats ser 
också ut att ha goda förutsättningar att leva vidare på 
lång sikt, t.ex. genom Gröna Hökarängen, HOPP!, 
verktygspoolen och matlagargrupperna. 

Vad gäller de praktiska utmaningarna för det fortsatta 
hållbarhetsarbetet har boende lyft fram bristen på 
gemensamma lokaler fram som ett stort problem. 
Även kök för gemensamma matlagningsaktiviteter 
har efterlysts. Flera av deltagarna pekade även på 
svårigheten att driva den här typen av initiativ med 
enbart ideella krafter och betonade vikten av att ha 
någon som har ett övergripande ansvar och kan fungera 
som sammankallande.

Långsiktig förvaltning 
Att Stockholmshem som bostadsbolag hade en stark 
förankring i området skapade tillit och trovärdighet. 
Beslutet att placera projektkontoret i centrum på 
gågatan var ett strategiskt viktigt beslut. Det har 
varit lätt för boende och verksamma att söka upp 
projektkontoret och ställa frågor och Stockholmshem 
har också kunna skylta med aktiviteter från projektet, 
något som skapade intresse och nyfikenhet hos 
förbipasserande.

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 kunde stötta de lokala initiativen vid behov.

Av grundläggande betydelse för projektets långsiktiga 
framgång kommer vara att projektet lyckas integrera de 

olika initiativen i området. Då ökar förutsättningarna 
för att resultaten kan bli bestående och projektet ha 
verkligt goda förutsättningar att bli en förebild för ett 
långsiktigt hållbart samhälle på stadsdelsnivå. 

En annan utmaning för det fortsatta arbetet i Hökarängen 
kommer sannolikt att vara bristen på gemensamma 
lokaler. Genom Hållbara Hökarängen har projektet 
haft möjlighet att låna eller hyra lokaler och använda 
som mötesplatser. När projektet tar slut finns risk att 
dessa möjligheter försämras. Förhoppningsvis kommer 
HOPP! att ha möjlighet att vara en samlande kraft för 
mycket av det fortsatta hållbarhetsarbetet men det är 
samtidigt viktigt att vara medveten om att alla inte delar 
HOPP!:s visioner eller arbetsformer. Projektgruppen 
kom regelbundet i kontakt med Hökarängsbor som 
önskade fler gemensamma mötesplatser. Ett lokalt 
bibliotek nämndes ofta liksom en bra plats för att 
rymma en större grupp för till exempel ett seminarium 
eller gemensamt möte. Det var tydligt att det fanns 
stort intresse även för tillgång till kök för gemensam 
matlagning. Hemkunskapsköken i skolorna är optimala 
för detta men är samtidigt beroende av skolornas vilja 
och förmåga att låna/hyra ut och i Hökarängens fall har 
ingen långsiktig lösning kunnat säkerställas.

Av dessa anledningar blir Stockholmshems fortsatta 
förvaltning av området mycket viktig för projektets 
långsiktiga resultat. Även om flera av de lokala 
aktörerna kommer att ha kapacitet att driva många av 
aktiviteterna vidare ökar möjligheterna till långsiktigt 
hållbara resultat om Stockholmshems ordinarie 
förvaltning har möjlighet att underhålla relevanta 
insatser och följa upp med jämna mellanrum även efter 
det att projektet avslutats. 

8.2 Sammanfattning och slutsatser från 
delprojekten

Projektet initierade omkring 20 olika delprojekt 
och sammanlagt cirka 40 olika aktiviteter. Det enda 
delmål som projektet hade svårt att adressera på bred 
front var delmålet om energieffektivisering kopplat 
till boendeenergi. Försök gjordes också att bjuda in 
till olika aktiviteter kopplat till transporter men även 
denna fråga var svår att skapa engagemang kring.

Vad gäller grupper av boende hade det varit önskvärt 
om fler aktiviteter genomfördes riktade mot 
ungdomarna i området, till exempel i samarbete med 
den lokala fritidsgården Morris. Detta diskuterades vid 
flera tillfällen men hanns tyvärr inte med. 
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Genom bland annat dörrknackningskampanjen 
framgick också att många boende gärna skulle se att 
mer gjordes för att stärka den sociala gemenskapen i 
området, till exempel genom att etablera gemensamma 
möteslokaler och ordna sociala event. Det framgick 
också att många boende önskade fler aktivitetsytor 
för sport och liknande, något som ungdomar troligtvis 
skulle ha störst intresse av. Detta var tyvärr inte något 
projektgruppen hade möjlighet att driva inom ramen 
för projektet, framför allt på grund av den begränsade 
projekttiden, men Stockholmshem rekommenderas 
att ta fasta på det som framkom genom bland annat 
dörrknackningskampanjen och göra vad de kan för att 
tillmötesgå dessa önskemål. 

Som argumenterats för på flera ställen i denna rapport 
är gemensamma mötesplatser en bra plattform för att 
arbeta med hållbarhetsfrågor i bredare bemärkelse och 
en naturlig ingång i samtalet med barn och ungdomar 
om miljöfrågor kan vara att t.ex. diskutera med dem 
hur de ser kopplingen mellan hälsa och miljö. 

I detta avsnitt sammanfattar vi några av de viktigaste 
slutsatserna och rekommendationerna från kapitel 
fem om de olika delprojekten. Sammanfattningen är 
en blandning mellan detaljerade och mer strategiska 
rekommendationer. Se avsnitt fem för mer detaljerad 
motivering bakom respektive förslag.

8.2.1 Kommunikationsarbete - Metoder för att nå 
ut till boende och verksamheter 
Kommunikation
För att nå ut till så många boende och verksamheter som 
möjligt är det viktigt att kontinuerligt kommunicera 
brett i olika kanaler (tryckt media, affischer, personliga 
kontakter samt elektroniska och sociala media). 
Bloggen Hållbara Hökarängen och nyhetsbrevet var 
väldigt viktiga för den lokala kommunikationen. 

Större lokala event som till exempel Hökarängsdagen, 
Hållbarhetsfestivalen och Miljöshowen kan vara 
bra metoder för att skapa uppmärksamhet för de 
frågor projektet driver, fånga upp idéer och skapa 
engagemang. Större event skapar också goda 
möjligheter att etablera närmare samarbete med boende 
och lokala verksamheter där de lokala aktörerna 
även har möjlighet att marknadsföra sitt arbete och 
engagemang.

Att placera projektkontoret centralt var ett strategiskt 
viktigt beslut som möjliggjorde nära dialog med 
boende och verksamheter.

Boendeaktivering – Dörrknackning
Boendeaktivering genom dörrknackning visade 
sig vara en bra metod för att fånga upp goda idéer 
och engagemang hos de boende. Vill man nå och 
engagera de bredare grupperna i ett område är detta 
förmodligen en av de effektivaste metoderna att nå ut 
och rekommendationen är att genomföra detta så tidigt 
som möjligt i projektet.

Genom dörrknackningskampanjen framkom att många 
boende hade stort intresse för sociala aktiviteter och 
gemensamma mötesplatser (sociala tillställningar, 
grillplatser, sportytor m.m.) Eftersom gemensamma 
mötesplatser är en bra plattform att föra diskussioner 
om olika typer av hållbarhetsfrågor utifrån, är det 
viktigt att Stockholmshem tar med detta i det fortsatta 
arbetet liksom i planeringen av andra liknande initiativ. 

Dörrknackningskampanjen visade också 
på stort engagemang för frågor om odling, 
matlagningsaktiviteter, sopsortering och miljörum. För 
att öka andelen nöjda hyresgäster är det viktigt att verka 
för att göra det lätt för hyresgästerna att göra ”rätt” i 
frågor som engagerar många, till exempel genom att se 
till att sopsorteringen är enkel och tillgänglig. 

8.2.2 Hållbar konsumtion
Seminarieserie
En seminarieserie kring några av de viktigaste 
miljöfrågorna fungerade väldigt bra för att etablera ett 
gott samarbete med de boende, och kan rekommenderas 
andra stadsdelsinitiativ. Den fungerade väl för att 
skapa engagemang och etablera kontakter. Många 
av de aktiviteter som genomfördes inom ramen för 
Hållbara Hökarängen hade sitt ursprung i idéer från 
seminarieserien.

Genom seminarierna kom deltagarna i kontakt 
med de övergripande miljöfrågorna och flera av 
dem stimulerades till att vilja veta mer. Vid varje 
aktivitetstillfälle rekryterades nya deltagare och nya 
kontakter knöts, kunskapen höjdes hos deltagarna och 
den sociala sammanhållningen stärktes lokalt. 

Vad gäller de fortsatta seminarier och aktiviteter som 
genomfördes, signalerade flera av deltagarna också att 
det var specifika aktiviteter som väckt deras intresse, 
något som belyste vikten av att erbjuda en mängd olika 
aktiviteter för att fånga upp så många människor som 
möjligt. 

Lokala Hållbarhetsambassadörer
Ett nätverk med hållbarhetsambassadörer fungerade 
bra som metod för att skapa engagemang på lokal 
nivå. Upplägget med att först hålla en seminarieserie 
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som gav deltagarna en grundläggande förståelse för 
de miljöproblem vi står inför, och att sedan erbjuda de 
som ville fördjupa sig och engagera sig mer att delta i 
ett nätverk var ett bra upplägg. 

Balansen mellan ökad kunskap om olika frågor 
via seminarier, studiebesök och möten, uppdrag 
samt engagemang i aktiviteter för att förbättra 
något på hemmaplan verkar ha tilltalat de flesta av 
hållbarhetsambassadörerna. 

En av aktionsforskningens grundprinciper är att 
etablera bra relationer med de som berörs av projektet 
för att därigenom säkerställa att projektet adresserar 
verkliga behov samt skapa legitimitet för arbetet. 
De lokala hållbarbarhetsambassadörerna var väldigt 
viktiga för projektet av denna anledning. 

Projektgruppen hade regelbundna möten med denna 
grupp för att diskutera olika hållbarhetsfrågor 
och planera för fortsatta aktiviteter inom ramen 
för projektet. Hållbarhetsambassadörerna var väl 
förankrade i området och kunde fånga upp idéer och 
behov från andra och föra fram dessa som förslag på 
aktiviteter. Genom deras nätverk fick också projektet 
kontakt med andra lokala förmågor.

Det var mycket värdefullt för projektgruppen att arbeta 
tillsammans med en grupp Hökarängsbor som man 
kunnat bolla idéer med.  Hållbarhetsambassadörerna 
hjälpte till exempel även projektgruppen att 
prioritera bland de förslag på aktiviteter som kommit 
in från andra boende via olika utvärderingar etc. 
Hållbarhetsambassadörerna genomförde också flera 
utåtriktade aktiviteter på egen hand för att skapa 
uppmärksamhet och engagemang för projektet och 
de hållbarhetsfrågor som projektet verkade för. 
Förhoppningsvis kan det engagemang som deltagarna 
i detta nätverk visat med tiden sprida sig till ännu fler 
grupper i Hökarängen.

Verktyget Min Klimatpåverkan
Verktyget var tänkt att fungera som ett pedagogiskt 
komplement till diskussioner kring resursförbrukning, 
klimatförändringar, livsstilar och den globaliserade 
värld vi lever i, samt skapa förståelse för de 
miljöutmaningar vi står inför. Verktyget fungerade 
bra att använda i mindre grupper som projektgruppen 
kunde ha en dialog omkring verktyget med. Vad gäller 
övriga Hökarängsbor var intresset dock svagt. 

Bedömningen är trots detta att det var av stort värde att 
kunna kommunicera komplex miljöpåverkan genom ett 
verktyg som Min Klimatpåverkan, framför allt genom 
att presentera användarnas resultat i de mindre grupper 

som fick till uppgift att fylla i verktyget, framför allt 
Hållbarhetsambassadörerna samt skoleleverna. Det 
hade varit önskvärt att fler sådana sammanhang kunde 
ha skapats.

8.2.3 Hållbara bostäder – boendeenergi
Minskad energianvändning är ett viktigt steg mot 
det hållbara samhället. Majoriteten av hushållen i 
Hökarängen bor dock i mindre hyresrätter utan kontroll 
över sin värme- eller varmvattenanvändning. Det enda 
hyresgästerna har kontroll över är elanvändningen i den 
egna lägenheten. Samtidigt tillhandahåller hyresvärden 
de stora elförbrukarna: spis, kyl och frys. Val av 
elektronik och belysning är det enda hyresgästen råder 
över. Mängden belysningsarmaturer och elektronik 
som ryms i en mindre lägenhet är dock begränsad. 

Inom ramen för Hållbara Hökarängen var det tydligt 
att det var svårt att skapa engagemang hos de boende 
för boendeenergifrågor. Här blir det istället viktigt 
att Stockholmshems kommunicerar resultaten av sitt 
kontinuerliga arbete med att underhålla fastigheterna 
och öka energiprestandan, samt arbetet med att minska 
energianvändningen i de gemensamma utrymmena, till 
exempel genom det lokala solelsprojekt som planeras.

Ett delprojekt kring boendeenergi som ledde till 
positiva resultat var energispartävlingen. Resultatet 
av detta delprojekt visar att elanvändningen minskade 
med i genomsnitt 14 procent hos de deltagande 
hushållen. Tävlingsmomentet medförde att deltagarna 
på ett naturligt sätt även började prata om sin 
elkonsumtion med vänner och bekanta och reflektera 
över sin energianvändning. Resultatet verkar också 
indikera att teknik för att visualisera elanvändningen 
kan vara effektivt för att förmå hushållen att minska 
sin elförbrukning. Hos en del av deltagarna tröt 
motivationen efterhand medan andra ville fortsätta 
mäta sin elförbrukning efter att tävlingen avslutats. 
Sammantaget var dock korttidsresultatet överlag 
mycket positivt och visar att en energispartävling kan 
vara en mycket bra metod för att skapa uppmärksamhet 
och engagemang hos hushållen kring energifrågan. 

8.2.4 Hållbar livsmedelskonsumtion
Klimatsmart matlagning
Hållbar livsmedelskonsumtion är något alla människor 
själva kan bidra till och matlagning är också något 
som intresserar många människor. De klimatsmarta 
matlagningsaktiviteterna som Hållbara Hökarängen 
ordnade var mycket uppskattade bland de boende och 
rekommenderas varmt för andra liknande initiativ. 

Det var också tydligt att dessa aktiviteter bidrog stort 
till att stärka den sociala hållbarheten i området. För 
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många av deltagarna verkar de sociala aspekterna ha 
varit minst lika viktiga för engagemanget som viljan 
att lära sig laga klimatsmart mat. Detta blev särskilt 
tydligt i utvärderingen från studiecirkeln när många 
redan lärt känna varandra under kurserna i mars 2014 
och gärna ville fortsätta laga mat tillsammans, inte 
minst av sociala skäl.

Tillgång till kök kan vara en utmaning för gemensamma 
matlagningsaktiviteter. För att stimulera till gemensam 
matlagning på lokal nivå vore det önskvärt om 
fastighetsbolag och andra såg över möjligheten 
att etablera gemensamma lokaler med bra kök på 
stadsdelsnivå.

Urban odling
Urban odling är något som engagerar ett stort antal 
personer. Det är därför också en bra ingång till samtal 
och diskussioner om det hållbara samhället. Genom 
att odla i staden kan energi- och resursförbrukningen 
minska betydligt samtidigt som det bidrar till att stärka 
den biologiska mångfalden.

I Hökarängen fanns redan vid projektets start ett stort 
odlingsintresse och många boende odlade utanför 
husen och i angränsande skogs- och grönpartier. Ett 
stort antal pallkragar delades också ut inom ramen för 
Hållbara Hökarängen. Det gick dock trögt att få igång 
den gemensamma odlingen i Hökarängen. Anledningen 
till detta var sannolikt att den inte helt svarade upp mot 
de boendes önskemål, till exempel genom att den låg på 
”fel” plats i förhållande till var de odlingsintresserade 
bodde eller att de kände att platsen var för öppen. Det 
kan också ha berott på att de boende i första hand helst 
ville odla i en egen pallkrage (eller liknande) och inte 
tilltalades av en gemensam odling. Förhoppningsvis 
kommer odlingen i den gemensamma trädgården ändå 
igång med hjälp av HOPP!:s aktiviteter. Vid slutet av 
projektet var HOPP!:s stadsodlingskurser fulltecknade 
och deltagarna utgjordes till största del av andra 
Hökarängsbor så utvecklingen såg vid projektets slut 
mycket lovande ut.

För andra liknande initiativ rekommenderas att noga 
lyssna in vad de boende verkligen önskar få ut av sitt 
odlande lokalt.

8.2.5 Hållbart resande
Hushållen i Hökarängen visade begränsat intresse för 
aktiviteter runt transporter eller cykling. 

En bilpool känns annars som en viktig del av det 
hållbara samhället. Det är dock förstås viktigt att 
bilpoolen upplevs som ekonomiskt fördelaktig i 
jämförelse med att äga en egen bil. Anledningen till att 

så förhållandevis få Hökarängsbor antog erbjudandet 
om att testa bilpoolen till rabatterat pris är oklar och 
hade varit intressant att följa upp. Några röster om att 
Sunfleet var för dyrt framkom och kanske var det en 
viktig anledning till det svaga intresset som visades 
framför allt i början av projektet. 

Den goda kollektivtrafiken och den goda 
tillgängligheten på parkeringsplatser i Hökarängen 
var sannolikt annars viktiga anledningar till det svaga 
intresset. Sannolikt är det också så att det tar längre 
tid för människor att ställa om sitt transportbeteende. 
Det hade varit intressant att veta om de som valde att 
bli medlemmar var hushåll som aldrig ägt bil och nu 
började åka bil ibland eller om det var hushåll som sålt 
sin bil och istället gått med i bilpoolen. En önskvärd 
samhällsutveckling vore förstås att hushållen avyttrade 
sina bilar och gick med i bilpooler istället. 

En rekommendation med tanke på det stora 
intresset för praktiska aktiviteter som visades bland 
Hökarängsborna vore att regelbundet ordna olika 
praktiska cykelaktiviteter som t.ex. testgrupper, 
cykelbytardagar och cykelservice till rabatterat pris 
som ett sätt att uppmuntra till mer cykling. Detta 
gjordes också inom ramen för Hållbara Hökarängen 
men behöver förmodligen repeteras för större effekt.

Vad gäller cykling borde Stockholmshem också titta 
närmare på möjligheterna att förenkla cykling genom 
att t.ex. göra cykelrummen mer tillgängliga, förbättra 
cykelförvaringen och eventuellt införa en el- och/eller 
lådcykelpool för samtliga hyresgäster (i alla bestånd).

8.2.6 Minskad resursanvändning
Avfall, återbruk och andra initiativ
Återbruk är en viktig del av det hållbara samhället. Det 
var tydligt att många boende gärna ville bidra till det 
hållbara samhället samtidigt som många verkade ha 
svårt att se hur de kunde göra skillnad. Återvinning och 
sopsortering framstod som något som många boende 
kände att de enkelt kunde bidra till och när det då inte 
fungerade så väl som de önskade skapades frustration 
och hos vissa även ilska. Ett flertal initiativ på temat 
återbruk genomfördes inom ramen för projektet.

Även om det inte är fastighetsägarens ansvar att 
tillhandahålla goda sopsorteringsmöjligheter har 
Stockholmshem (såväl som andra fastighetsägare) 
mycket att vinna på att satsa på välfungerande 
miljörum, eftersom så många boende visar på så stort 
engagemang i denna fråga. 

En målsättning om att etablera flertalet miljö- och 
återbruksrum runtom i varje stadsdel vore en önskvärd 
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utveckling och samtidigt se till att de underhålls väl. 
För väl fungerande underhåll av de gemensamma 
soprummen och mötesplatserna, kan en möjlighet vara 
att anställa boende som får ansvaret att se till detta. 
Rekommendationen är också att satsa på detta tidigt 
i liknande stadsdelsinitiativ så att det hinner realiseras 
inom ramen för projektet. Med tanke på att så många 
Hökarängsbor visade stort engagemang för detta är 
det också troligt att sådana insatser skulle kunna bidra 
till ett brett engagemang för hållbarhetsarbetet redan i 
början av projektet.

Att dela på produkter och tjänster istället för att var och 
en ska äga sina egna framstår också som ett självklart 
inslag i det hållbara och resurseffektiva samhället. En 
önskvärd utveckling och rekommendation är därför att 
Järnmans verktygspool får många efterföljare. 

8.2.7 Naturen i närområdet
Naturen är viktig för vår rekreation. En god 
förståelse och positiv känsla för naturen (med dess 
ekosystemtjänster) är som så mycket annat också en 
förutsättning för det hållbara samhället. I takt med att 
vi blir mer och mer urbana förlorar många en naturlig 
koppling till naturen och engagemanget för att värna 
naturen blir svagare. Aktiviteter kring tätortsnära natur 
bör därför vara ett viktigt inslag i ett projekt som vill 
öka engagemanget för ett hållbart samhälle. 

Båda de naturguidningar som genomfördes inom ramen 
för projektet var mycket uppskattade av deltagarna. 
Det var tydligt att det är viktigt att i ett stadsdelsprojekt 
som Hållbara Hökarängen erbjuda de boende olika 
typer av delaktiviteter som på olika sätt har koppling 
till det resurseffektiva samhället. Lyckas projektet nå 
fram till en person genom en aktivitet som hen har 
stort intresse för, ökar sannolikheten att projektet ska 
lyckas intressera personen för fler aktiviteter. Genom 
dessa aktiviteter stärks de informella nätverken mellan 
boende, vilket i förlängningen ökar förutsättningarna 
att skapa hållbara samhällen, såväl socialt som 
miljömässigt. Detta blev väldigt tydligt i samband med 
den svampexkursion projektet bjöd in till, där några av 
deltagarna plockade svamp för första gången i sina liv. 

8.2.8 Hållbara verksamheter
Hållbara verksamheter i centrum 
I Hökarängen finns ett levande centrum med ett stort 
antal lokala aktörer. För att lyckas med omställningen 
mot ett mer hållbart samhälle är det viktigt att även 
de lokala verksamheterna har god medvetenhet 
om de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Tyvärr hann 
projektteamet inte med att arbeta fördjupat med att 
få verksamheterna i centrum att ställa om till att bli 
mer hållbara inom ramen för projektet. Inom ramen 

för Hållbara Hökarängen fokuserade projektgruppen 
istället på att hjälpa de aktörer som redan hade ett 
engagemang för hållbarhetsfrågor. För andra liknande 
stadsdelsinitiativ rekommenderas att engagera 
verksamheterna tidigt i projektet eftersom det är ett 
långsiktigt arbete.

En önskvärd utveckling rent allmänt vore att 
bostadsbolag och företag som hyr ut lokaler till mindre 
verksamheter som ett första steg låter sig inspireras 
av konceptet Gröna hyresavtal som bland andra 
fastighetsföretaget Vasakronan har infört för sina 
hyresgäster.128 

Hållbara skolor
Skolorna med sina elever, pedagoger – och indirekt 
föräldrar – är en mycket viktig målgrupp i ett projekt 
som handlar om att etablera mer hållbara livsstilar 
(energi- och resurskonsumtion) på lokal nivå. Skolorna 
har också en tydlig uppgift i läroplanen att integrera 
frågor om hållbar utveckling i all undervisning. Det är 
dock tydligt att många skolor inte har hittat fungerande 
arbetsformer för detta ännu. 

Projektgruppen hade ett mycket fint samarbete 
med framför allt en grupp drivna pedagoger på 
Hökarängsskolan. En rad gemensamma aktiviteter 
genomfördes: energisparaktiviteter, föreläsningar 
om hållbar konsumtion, aktiviteter kring matavfall, 
idétävling och skolträdgård. 

Inledningsvis hade projektgruppen dock hoppats på 
ett nära samarbete med samtliga skolor men så blev 
det tyvärr inte. Det är förstås möjligt att skolorna inte 
tyckte att det projektet hade att erbjuda var tillräckligt 
intressant för att de skulle prioritera ett samarbete. 
Samtidigt fick projektgruppen känslan av att de 
faktiskt var intresserade av samarbete men att de hade 
svårt att hitta tid för att medverka och än mindre att 
forma egna idéer eller aktiviteter. Skolorna verkar 
också ha haft en bit kvar i arbetet med att integrera 
hållbarhetsfrågorna i undervisningen eller i skolans 
övergripande hållbarhetsarbete.

Ska ett projekt som detta få skolorna engagerade verkar 
det vara en förutsättning att ledningen engagerar sig 
och prioriterar ett samarbete. Något som var väldigt 
tydligt i samarbetet med Hökarängsskolan var också 
att det kan vara viktigt att presentera konkreta förslag 
för hur samarbetet kan se ut och ha det som underlag 
för fortsatta idéer och diskussioner.

128  Se t.ex. http://vasakronan.se/artikel/grona-butiken



100

hållbara hökarängens fördjupade miljösatsning – slutrapport

Hökarängens Odlings- och PermakulturProjekt/HOPP! 
Att hitta lokala aktörer med långsiktiga planer kring 
hållbarhetsfrågor kan vara en utmaning. I fallet med 
Hållbara Hökarängen har det varit lyckosamt där en 
av hållbarhetsambassadörerna så småningom startade 
Omställningsinitiativet HOPP! tillsammans med en 
annan Hökarängsbo. HOPP! har visat en mycket stark 
utveckling under det senaste halvåret och deras fortsatta 
verksamhet ser mycket lovande ut. Förhoppningen är 
att HOPP! kan fortsätta driva en del av de frågor som 
Hållbara Hökarängen verkat för.

Hållbara Hökarängen har stöttat HOPP! finansiellt 
under uppstartsfasen men för deras fortsatta verksamhet 
krävs extern finansiering eller att de lyckas tjäna pengar 
på sin verksamhet. Som med alla nya verksamheter 
kan det dock ta tid för dem att komma igång och 
bli självförsörjande. En viktig rekommendation för 
liknande projekt är därför att undersöka möjligheten 
att upprätta en fond eller liknande som kan användas 
för att finansiera åtminstone delar av de verksamheter 
som har uppstått efter projektets slut. Det vore mycket 
tråkigt för det lokala hållbarhetsarbetet och det 
engagemang som skapats lokalt om de initiativ som 
har påbörjats inom ramen för HOPP! måste gå i träda. 

8.2.9 Samlad bild av delprojekt och aktiviteter 
De flesta seminarier och aktiviteter som genomfördes 
inom ramen för projektet baserades till största del 
på förslag som fördes fram av boende under framför 
allt seminarieserien men även från annat håll. 
Deltagarantalet vid de flesta aktiviteterna/seminarierna 
har legat på minst 20. 

Det var tydligt att de aktiviteter som attraherade flest 
boende och verksamma var aktiviteter som workshops, 

matlagning och naturvandringar, dvs. ofta praktiska 
och sociala aktiviteter kring ämnen som människor har 
god kontroll över och ofta är lustfyllda eller är något 
som deltagarna känner att de har möjlighet att förändra. 
De aktiviteter som lockade minst antal deltagare inom 
ramen för Hållbara Hökarängen handlade framför allt 
om boendeenergi och transporter/resande. 

Många aktiviteter ledde vidare till andra aktiviteter 
tack vare deltagarnas inspiration, kunskapsförståelse 
och nätverkande. Vid varje tillfälle har nya deltagare 
rekryterats och nya kontakter knutits, kunskapen höjts 
hos deltagarna och den sociala sammanhållningen lokalt 
har stärkts. Upplägget att bjuda in till presentation, 
diskussion och reflektion stimulerade deltagarna till 
att vilja veta mer och få idéer om nya aktiviteter de 
önskade kunde göras lokalt. 

Även om Hållbara Hökarängen utgick från en 
aktionsforskningsansats och i största möjliga mån bjöd 
in boende och verksamma att komma med förslag på 
aktiviteter var det samtidigt tydligt att det var viktigt att 
representanter från projektgruppen fanns på plats för 
att fånga upp dessa idéer. 

Flera av deltagarna signalerade också att det var 
specifika aktiviteter som väckt deras intresse, till 
exempel klimatsmart mat och svamputflykt. Innan 
dess hade de inte tyckt att projektet hade något att 
erbjuda just dem. Detta belyser vikten av att erbjuda 
en mängd olika aktiviteter för att fånga upp så många 
människor som möjligt. Det man inte är intresserad av 
har man inte ögon för. Det är först när en för individen 
intressant aktivitet presenteras som intresse väcks och 
skapar möjlighet till vidare engagemang.
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BILAGA 1

Våra förväntningar på dig
• Dela med dig av dina erfarenheter vad gäller de 

utmaningar/uppdrag som du får att genomföra (se 
sid 2)

• Sprid dina nyförvärvade kunskaper i dina sociala 
nätverk

• Ställa upp på eventuella intervjuer (t ex för 
publicering via bloggen hållbarahökarängen.com)

Belöning! 
De som ställer upp som hållbarhetsambassadörer 
belönas med ekolådor – värde ca 2000 kr. 

De Lokala Hållbarhetsambassadörer som även 
kan tänka sig att dela med sig av sina erfarenheter 
via bloggen hållbarahökarängen.com belönas med 
ytterligare ekolådor.

Kontakt/Anmälan och frågor
Singlar, par, familjer eller pensionärer – alla är 
välkomna att anmäla intresse för projektet. 

Vi kommer att välja ut cirka 10 hushåll och sträva 
efter att få representation från så många olika 
familjekonstellationer som möjligt.

Välkomna att anmäla er senast 3 december 2013 
genom att skicka ett email till Åsa Stenmark på 
Stockholmshem: asa.stenmark@stockholmshem.se 
eller ring: 08-508 39 119

Lokala hållbarhetsambassadörer i Hökarängen
Vad kan vi göra tillsammans för att stärka hållbarheten 
i Hökarängen? 
Inom ramen för projektet Hållbara Hökarängen bjuder vi 
nu in intresserade personer/familjer att delta i initiativet 
”Lokala Hållbarhetsambassadörer”. Målsättningen är 
att sprida medvetenhet om hållbarhetsfrågor kopplat 
till miljö samt bidra till att engagera och aktivera 
fler i Hökarängen att delta i projekt/aktiviteter kring 
hållbarhet. 

Tillsammans med andra hushåll i Hökarängen får du 
under ca 10 månaders tid information, konkreta tips 
och råd för att genomföra de förändringar som passar 
just dig.

Upplägg
Genomförs under perioden januari 2014 – september 
2014 (9 mån)

Regelbundna möten i nätverket av Lokala 
Hållbarhetsambassadörer

• Gemensamma seminarier och studiebesök

• Deltagarna får coachning i hemmet för att få stöd i 
hur vardagsvanorna kan bli mer hållbara

• Deltagarna får olika uppdrag som de ska 
genomföra. T.ex. äta vegetariskt i två veckor och ta 
med sitt favoritrecept. Diskutera erfarenheterna på 
gemensamma träffar

• Delta på gemensamma aktiviteter som ordnas, t.ex. 
vegetarisk matlagningskurs
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Lokala hållbarhetsambassadörer i Hökarängen
Dina uppdrag fram till den 15 januari 2014 
• Bjud in till fredagsmys med hållbarhetstema för 

minst 5 personer som bor i Hökarängen. Hållbara 
Hökarängen bjuder på ett fredagsmyspaket med 
snacks 

• Visa filmen Story of stuff

•  och svara på frågorna:

1. Vilka tankar väckte filmen?

2. Vilka livsstilsändringar kan dina gäster 
kan tänka sig göra under de kommande två 
veckorna? Nämn fem exempel.

• Gör en klimatlöftesprofil på www.
minklimatpaverkan.se och formulera minst ett mål 
(ex Jag ska få ner mitt hushålls klimatfotavtryck 
med 20% fram till årsskiftet). Notera vilka åtgärder 
du planerar att genomföra för att nå detta mål.

• Starta minst en grupp på www.minklimatpaverkan.
se  (med vänner, grannar eller kollegor etc.).

• Uppmana minst 10 personer att fylla i verktyget  

• Kom med ett förslag på studiebesök som gruppen 
av hållbarhetsambassadörer kan göra gemensamt.

• Föreslå ett ämne för seminarium, workshop eller 
aktivitet för boende i Hökarängen. Vad skulle du 
vilja lära dig mer om alternativt göra tillsammans 
med andra? 

Länkar: 
Min klimatpåverkan.se (samma som verktyget REAP) 
– http://www.minklimatpaverkan.se/

Story of Stuff (film) – http://www.storyofstuff.org/
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Uppföljning av Hållbarhetsambassadörernas 
köpaktion/morotsmobb - Ett utdrag från Gröna 
Hökarängens Facebookgrupp, september 2014

6 månader efter ekoaktionen: Uppföljning av 
omställningen på ICA Bomben i Hökarängen
Nu har det gått sex månader sedan vi 
hållbarhetsambassadörer utmanade Hökarängens två 
matbutiker om vem som kunde utöka sitt sortiment 
med flest ekologiska varor, utifrån önskemål vi samlat 
in från boende här. Vi utsåg ICA Bomben till den butik 
som antagit utmaningen bäst, då de genast nappade på 
idén och bland annat utökade sitt ekologiska sortiment 
med cirka 25 % på några veckor.

Förra veckan gjorde vi ett återbesök på ICA Bomben 
och träffade ägaren Lars-Göran Averstedt för att följa 
upp vad som hänt och höra om planerna framöver vad 
gäller det ekologiska utbudet i butiken. Lars-Göran 
berättade att det har gått riktigt bra, försäljningen av 
ekologiska varor ökar och butiken kommer att fortsätta 
att utöka med fler och fler ekovaror vartefter. 

Det senaste i raden av nya varor är ekologisk kyckling 
och vitkål. Den ekologiska köttfärsen i butiken är en 
storsäljare, men det finns även annat ekokött i utbudet. 
Ytterligare ekovaror att botanisera bland är frukt och 
grönt, mejeriprodukter, basvaror, nötter, snacks och 
godis.

Så – gå till ICA Bomben och fyll din matkasse med 
ekologiskt!

6 månader efter ekoaktionen: Uppföljning av 
omställningen på Hökarängens MatDax
Precis som vi skrev om i ett inlägg tidigare i veckan 
gällande ICA Bombens fortsatta arbete med att erbjuda 
fler och fler ekologiska varor i butiken, så kan vi 
konstatera att det har hänt mycket att skryta om hos 
båda handlarna.  

Under ekoaktionens utmaning i slutet av mars i år 
(2014), gav MatDax en prognos till oss där de hade för 
avsikt att till sommaren “kunna nå upp emot 80 % av 
våra mål... att kunna erbjuda ett antal KRAV-produkter 
inom varje produktområde.” 

Har MatDax hållit sina löften…? Frågan är nästan en 
underdrift. Visst har de gjort det och över förväntan 
dessutom. Ni som redan handlar på Matdax kan se 
beviset på hyllorna och för er som inte handlar där 

BILAGA 2

på grund av brist på ett ekologiskt sortiment, kan nu 
definitivt tänka om.

Aktuell & kommande ekoinventering:
• Allsidig utökning av färsk frukt och grönt. I 

en samlad avdelning i kyldisken finner du en 
blandning av vad säsongens skördar har att 
erbjuda. Ingefäran och groddarna är en höjdare! 
Frysta KRAV-bär finns i frysdisken nära kassorna.

• Ett allsidigt utbud av mejeriprodukter, inkl. ägg 
och fetaost. 26/9 fann jag ‘Hjordnära’ yoghurt för 
10 kr! 

• Barnmat: utöver ‘Semper’ så har utbudet utökats 
med ‘Ella’s Kitchen’ och ‘Enago’ mjölkfri gröt.

• Sedan sommaren har en hel andaktsfull eko-
konstellation fötts som präglas av Saltåkvarns 
och Urtekrams stapelvaror. Det inkluderar även 
en heltäckande hylla med hygienartiklar från 
Urtekram till män och kvinnor som vill fräscha upp 
sig på rätt sätt! 

26/9. Medan jag handlade mötte jag en personal 
från Urtekram som var där samtidigt och fyllde på 
avdelningen. Jag tog så klart chansen att introducerad 
mig själv och berättade lite om hur vi genom en 
“carrotmob” utmanat våra lokala handlare att utöka 
sitt ekologiska sortiment och sa: “här är resultatet”! 
Hon informerade då om att 50 nya varor kommer att 
introduceras i det nuvarande utbudet hos MatDax. 
För er som saknat strösocker så kommer det inom 
kort. Däremot finns farin-bitsocker redan nu. Även 
knäckebröd, hirsflingor, femkornsmix, olika sorters 
pasta, jasminris av fullkorn, chips, tomatpuré samt 
Shotimaa Infusion och Haré Te finns. En speciell 
höjdpunkt för mig är Urtekrams koffeinfria kornkaffe 
som snart kommer till ekoavdelningen – yeah!

• Troligen så kommer Urtekram under nästa vecka 
(v. 40) att utöver de 50 nya varorna, även fylla på 
med kryddor i det ordinarie kryddsortimentet.

• När det gäller veganskt: det verkar som att det 
av flera anledningar, som vi inte går in på just 
nu, är svårare att få tag på produkter som är 
både veganska och ekologiska på samma gång. 
Dock, sedan många månader tillbaka så utökades 
utbudet med flera veganska nyheter som ‘Frys’ & 
‘Anamma’ inom frys, ostar från “Astrid o Aporna” 
i kyldisken bredvid mejerivarorna, och “Veggi”, ett 



106

hållbara hökarängens fördjupade miljösatsning – slutrapport

sojaprotein-sortiment bland kolonial som smakar 
riktigt bra. I ekohyllan hittar ni många fler val, som 
till exempel Urtekrams inlagda tofu.

• Inom de kommande tre månaderna: Kött i mindre 
bitar till lägre priser. 

Sannolikt tidigare: ekoöl, läsk, en variation av ostar 
och färskt bröd. Stora förpackningar av smör, frysta 
grönsaker och glass. Ansträngningar att försöka 
erbjuda mer KRAVmärkt fisk, inkl. inlagd sill och 
kaviar.  MSC/ASC-märkt fisk finns redan nu. MSC 
är en beteckning för fisk som är hållbart fiskad i det 

vilda och ASC för ett antal utvalda odlade fiskarter. 
ACS-märkt fisk innebär en begränsad användning 
av antibiotika och / eller kemikalier men det har inte 
uteslutits helt. För att vara säker ska både KRAV- och 
ASC-märkningen finnas på produkten men det är dock 
svårare att få tag på.

– Var inte blygsamma kunder. Om ni saknar någon vara 
fråga Johan Sandberg eller Magnus Norinder i affären, 
de är öppna för er input. Annars är det bara att kika in 
i butiken då och då och bli glatt överraskade! Rock on 
MatDax!! De är genuint en vinnare i min bok. Happy 
shopping all –
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BILAGA 3

Resultat från beräkningarna från verktyget Min Klimatpåverkan

Klimatfotavtryck hos de totalt 65 Hökarängsbor som fyllt i en enkät genom Min Klimatpåverkan (varav 13 i 
pappersform) i jämförelse med genomsnittet för Sverige och Stockholm.

Hushåll 

1–65 i 

Hökarängen

Växthusgaser (CO2e) per person1   CO2e totalt/

person (exkl. 

övrigt) 

Antal i

familjen

Antal 

bilarBoendeenergi Livsmedel Transporter Shopping Fritidsaktiviteter

1 0,91 1,61 1,77 1,42 0,26 5,96 4 1

2 0,80 2,59 3,65 1,42 0,26 8,73 4  

3 0,82 2,41 1,46 1,42 0,26 6,38 4 1

4 1,03 2,30 0,78 0,84 0,26 5,20 4 1

5 1,14 1,87 1,63 1,16 0,26 6,06 3 1

6 0,73 2,24 2,41 1,38 0,42 7,18 5  

7 0,86 0,88 1,53 0,89 0,32 4,48 5 1

8 1,64 1,45 0,54 1,58 0,59 5,81 1  

9 0,98 1,70 6,61 1,31 0,64 11,25 3  

10 0,86 0,68 1,15 0,97 0,38 4,05 2  

11 0,95 0,69 0,37 0,75 0,39 3,15 1 1

12 0,92 1,71 0,64 0,99 0,42 4,68 2  

13 1,03 1,74 2,54 1,65 0,32 7,27 3  

14 0,73 0,62 0,36 0,80 0,32 2,83 5  

15 0,84 0,23 0,39 0,77 0,36 2,59 2 1

16 0,86 0,99 0,66 0,75 0,36 3,62 6  

17 1,04 1,52 2,69 0,97 0,66 6,88 1 1

18 1,63 1,92 1,35 0,91 0,39 6,20 1 2

19 1,04 0,95 1,49 0,77 0,31 4,56 3 1

20 0,93 1,52 2,45 1,02 0,65 6,58 5 1

21 0,76 1,79 4,28 1,28 0,63 8,74 3  

22 0,76 0,97 1,73 0,80 0,69 4,95 4  

23 1,65 0,30 0,37 0,73 0,36 3,41 1  

24 0,78 0,99 2,73 0,88 0,51 5,89 1 2

25 0,88 0,28 1,01 1,13 0,68 3,98 1 1

26 0,90 1,87 2,77 1,13 0,68 7,36 2 1

27 0,74 1,49 2,10 0,83 0,41 5,57 1 1

28 1,02 1,88 4,16 1,62 0,64 9,32 3  

29 1,31 1,59 4,02 1,20 0,61 8,72 1 1

30 1,29 1,55 0,39 1,00 0,46 4,70 2  

31 1,25 1,09 1,52 1,12 0,56 5,54 2  

32 1,53 2,15 0,78 1,43 0,42 6,31 1 1

33 0,74 0,68 0,63 1,92 0,50 4,47 1 1

34 1,42 3,37 2,47 1,31 0,39 8,96 1  

35 1,00 1,20 1,88 1,71 0,52 6,30 4  

36 1,14 0,56 0,38 1,60 0,30 3,98 2 1
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Hushåll 

1–65 i 

Hökarängen

Växthusgaser (CO2e) per person1   CO2e totalt/

person (exkl. 

övrigt) 

Antal i

familjen

Antal 

bilarBoendeenergi Livsmedel Transporter Shopping Fritidsaktiviteter

37 0,87 4,16 1,13 1,74 0,81 8,71 1 1

38 0,75 1,09 4,72 1,43 0,59 8,59 3 1

39 1,07 1,88 1,60 0,92 0,41 5,88 4 2

40 1,45 1,40 3,54 0,75 0,41 7,55 1  

41 1,27 3,30 9,09 2,69 0,61 16,97 2  

42 0,78 0,69 0,59 1,10 0,60 3,75 4  

43 0,75 1,81 2,55 1,50 0,41 7,03 2  

44 0,93 1,51 0,90 1,17 0,47 4,97 2  

45 1,05 0,78 0,70 1,02 0,57 4,11 2  

46 0,74 0,31 1,04 0,84 0,61 3,54 1 1

47 0,74 0,69 0,97 0,92 0,66 3,97 1  

48 0,75 1,37 6,45 1,45 0,50 10,51 1  

49 1,39 1,64 0,63 1,79 0,66 6,11 2  

50 0,74 0,64 1,06 0,99 0,55 3,97 1 1

51 0,73 0,81 0,37 1,07 0,40 3,40 3  

52 0,73 0,56 6,24 2,71 0,51 10,74 3  

53 1,00 1,90 1,67 1,10 0,43 6,11 2 N/A

54 1,21 1,80 1,67 1,22 0,94 6,84 2 N/A

55 1,00 1,70 0,35 1,50 0,35 4,90 3 N/A

56 0,79 1,45 2,67 1,55 0,41 6,87 1 N/A

57 1,48 0,63 0,63 1,41 0,67 4,82 1 N/A

58 1,10 0,95 3,06 1,42 0,53 7,06 3 N/A

59 1,23 1,85 1,82 1,35 0,90 7,16 2 N/A

60 1,67 2,19 1,79 1,16 0,50 7,31 1 N/A

61 1,29 0,28 2,86 0,87 0,45 5,75 1 N/A

62 1,09 1,88 3,83 0,83 0,40 8,03 2 N/A

63 1,54 1,97 0,49 1,47 0,47 5,94 1 N/A

64 1,75 0,75 6,78 0,89 0,63 10,81 1 N/A

65 1,29 1,10 0,68 0,88 0,71 4,67 1 N/A

Hökarängen2 1,05 1,42 2,09 1,22 0,50 6,27   

Sverige3 2,38 2,16 2,12 1,97 0,82 9,45   

Stockholm3 2,29 2,83 1,98 2,81 1,13 11,03   

Not 1. Klimatfotavtryck från förvaltning, investeringar m.m. har exkluderats i denna sammanställning. 
Not 2. Konsumtionen hos de 65 respondenterna med beräkningar från verktyget Min Klimatpåverkan (bakgrundsdata 2011) 
Not 3. Beräkningarna för hushållens konsumtion per person för Sverige respektive Stockholm baseras på data från verktyget REAP 
och (år 2004) och har extrapolerats efter Naturvårdsverkets uppgifter om hur de konsumtionsbaserade utsläppen har förändrats 
mellan 2004 och 2011.129 

129  NV, 8 maj 2015, https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser--utslapp-av-svensk-konsum-
tion/
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BILAGA 4

Studiebesök, seminarier och föredrag (externa) som Stockholmshem genomfört inom ramen för Hållbara 
Hökarängen (del 2) t.o.m. maj 2015 Studiebesök  

20121205
Projektgrupp "Strategi för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus" 

20130131
Rebo, 25 personer från nätverket, dragning av våra projekt i samband med heldag i Hök.

20130204
Ekotur med SABO:s miljönätverk, presentation av våra projekt i Konsthall C samt rundtur

20130226
Hyresbostäder i Norrköping, 18 personer, energiambassadörer (hyresgäster), halvdag med presentation och 
rundtur

20130313
Framtidsforum 5 personer

20130429
SR:s Kulturradio, Katarina Wikars, intervju och rundtur, medverkan i programserien Stad om stadsodling och 
hållbarhet 

20130529
Urbio landskapsarkitekter, rundvandring med sju personer

20130905
Miljöförvaltningen, 10 personer, presentation Hållbara Hökarängen

20130919
Farsta Stadsdelsförvaltning, avdelning förskola och fritid, 8 pers, presentation Hållbara Hökarängen

20131010
Stockholmshems personal, 20 personer, presentation och rundvandring

20131017
Botkyrka Kommun, Jessica Nyberg, presentation projektet

20131022
Miljöförvaltningen, enheten Miljö och Klimat, presentation projektet i samband med mottagandet av utmärkelse 
"Månadens goda exempel" 

20131121
Ekotur med miljönätverk för mindre företag. Presentation av Hållbara Hökarängen samt besök passivhuset. 

20131203
Hållbara Järvas styrgrupp och projektgrupp på studiebesök, presentation av projektet samt kort rundvandring, 20 
pers 
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20131205
Projektgrupp från Norra Djurgårdsstaden, presentation av Hållbara Hökarängen, fyra pers

20140121
Internt Stockholmshem, upphandlingsavdelningen, presentation av projektet

20140305
Projektdeltagare OpenLab på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, presentation/intervju, två personer

20140214
Lantmätare, presentation projektet för tre personer

20140314
Stadshus AB, grupp av controllers inom Stockholms stad, presentation och rundvandring, 10 pers

20140401
Miljöpartiet Stockholm, borgarrådet Daniel Helldén med kollegor, fem personer. Lunch, projektpresentation och 
rundvandring

20140410
Stockholmshems miljösamordnare, projektpresentation och rundvandring, 11 pers

20140410
Fastighetsägarna Västra, projektpresentation samt visning passivhus, 20 pers 

20140428
Botkyrkabyggen, två personer, projektpresentation och rundvandring 

20140514
Sweco Norrtälje (arkitekter och ingenjörer) projektpresentation samt besök passivhuset 13 pers 

20140523
Utvecklingsgrupp från Larsberg/Lidingö, arkitekter samt ledning för John Mattson Fastighets AB, projektpresen-
tation samt rundvandring, 8 pers

20140609
Internt Stockholmshem, byggavdelningen 15 personer

20140616
Lidingö Kommun, projektpresentation och rundvandring, 14 personer

20140815
Hökarängsskolans personaldag, studiebesök i grupper vid trädgården i Fagerlid, kort projektpresentation och kort 
rundvandring, ca 50 personer 

20140828
Miljöförvaltningen Stockholm, Göteborg och Malmö (Gunnar Söderholm och kollegor), projektpresentation över 
lunch, ca 20 personer 

20140916
Internt Stockholmshem, Tekniska avdelningen, projektpresentation, lunch och rundvandring, 8 personer 
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20140917
Landskapslaget, projektpresentation och rundvandring med landskapsarkitekter, två personer 

20140923
Eskilstuna Kommunfastigheter, ledning och miljösamordnare, projektpresentation och rundvandring, 7 personer

20141125
Södertörns högskola, tre representanter fick projektpresentation inför ev. nytt utbildningsprogram där HH kan 
ingå

20141126
Nyrens arkitektkontor, projektpresentation, 10 personer 

20141127
Familjebostäder Göteborg, projektpresentation, lunch och rundvandring, 14 personer 

20150227
Studenter från Röda Korsets Folkhögskola, programmet Ledarskap och Hållbarhet, intervju 

20150301
Vänsterpartiet Farstas klimat- och trädgårdsgrupp, presentation och samtal, 5 pers

20150326
Linköpings kommun, Åsa Carlberg, samtal/presentation om projektet inför projekt i stadsdelar i Linköping

20150414
Bostads- och demokratiroteln (borgarråd Ann-Margret Liwh m.fl.), presentation projekt samt rundvandring, 8 
pers.

20150611
Hållbara Hökarängen bjöd in till Öppet Hus/Avslutande finissage för externa aktörer (kommuner, bostadsbolag, 
arkitekter etc). Cirka 100 anmälda deltagare varav ca 80 deltog.

Föreläsningar/seminarier

20121211
Frukostseminarium, Energipuls Hållbara Hökarängen för Energinätverk Sverige, Myntkabinetten 

20130205
Susts Hållbarhetsdagar, Ingela Lindh i samtal om projektet

20130408
Stockholmshems minimässa på Waterfront, för personal, presentation av projektet 

20130409
Skanskas Framtidsdagar, kort presentation Hållbara Hökarängen 

20130611
Nacka Kommun, Miljönätverk, presentation av projektet hos dem 
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20130701
Almedalen, Teaterskeppet 

20130829
Frukostseminarium Sustainable Innovation

20130913
Nätverk VD-sekreterare kommunala bostadsbolag, 8 pers, presentation Hållbara Hökarängen

20131114
Stadsmissionens miljönätverk, ca 15 personer, presentation av Hållbara Hökarängen

20131128
Seminarium på KTH, Samtal om platsidentitet, Emma presenterade Hållbara Hökarängen 

20140129
SUSTs Hållbarhetsdagar, presentation projektet

20140402
Bomöte lokala hyresgästföreningen i veckodagsområdet, ca 15 deltagare

20140415
Seminarium i Stadshuset, Hållbar samverkan för hållbara fastigheter, Nätverk för Stockholms stad, fastighet-
sägare, SGBC m.fl.  Presentation av projektet. Ca 70 pers.

20140429
Lunchseminarium Fastino, nätverk för unga i fastighetsbranschen, 10 pers

20140513
Stockholms stads mässa för Goda exempel, kort presentation av projektet i samband med prisutdelning av 
Pingvinpriset 

20140521
LIR-dagen, föreläsning/projektpresentation för nätverk inom trädgård/park samt HUGE bostäder, ca 40 personer

20140701
Almedalen, Teaterskeppet

20140901
Globala Gymnasiet, föreläsning för två naturvetarklasser, ca 50 elever

20141023
Stadens dag, heldagskonferens för stadsutvecklare, fastighetsbolag etc., föreläsning om hur man utvecklar en 
äldre stadsdel

20141106
Energimyndighetens seminariedag inom ramen för Uthållig kommun, seminarium på en timme, ca 20 personer 

20141110-11
Projektet med som "gott exempel" på stadsutveckling i samband med SGBC Building Sustainability på Water-
front, bemanning av Stockholms stads monter i pauser 
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20141204
Konsthögskolan, presentation och samtal kring projektet med en grupp arkitekter och konstnärer, ca 15 pers

20150204
Fastighetsägarna, lunchseminarium om hållbara stadsdelar, ca 40 pers

20150320
SBAB Lunchuniversitet, presentation projektet samt frågestund, deltagare från Stockholm samt Göteborg o 
Malmö via länk, ca 30 pers, en timme 

20150413
Föreläsning för Novares talangprogram för unga talanger i fastighetsbranschen, inkl workshop, ca 20 pers

20150414
Föreläsning för Novares talangprogram för unga talanger i fastighetsbranschen, inkl workshop, ca 20 pers

20150416
Deltagande i panel (kommentera föreläsningar, med utgångspunkt från HH) på Framtidsspaning, hållbart byg-
gande och stadsutveckling, arr Stockholms Stad, ca 150 p 

    



114

hållbara hökarängens fördjupade miljösatsning – slutrapport

BILAGA 5

Intervjuer studiebesöksgrupper – april 2015

Johanna Axelsson Botkyrkabyggen  Lämnat skriftliga svar

Åsa Carlberg  Linköpings kommun  Telefonintervju

Lisa Enarsson Miljöförvaltningen Stockholm  Lämnat skriftliga svar 

Erik Engström Arkitema (utvecklingsgrupp
  Larsberg/Lidingö)  Telefonintervju

Catarina Kvarnmalm Lidingö kommun  Lämnat skriftliga svar

Jessica Nyberg Botkyrka Kommun  Lämnat skriftliga svar

Elin Odesson  Handläggare på miljöförvaltningen  Lämnat skriftliga svar

Anna Staxäng Familjebostäder Göteborg  Telefonintervju

Emily Tjäder  Miljöförvaltningen Stockholm  Lämnat skriftliga svar
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BILAGA 6

Intervjuguide - Studiebesöksgrupper
Intervjuerna gjordes över telefon eller mottogs skriftligen

1. På vilket sätt arbetar din kommun/bostadsbolag (eller liknande) med hållbar stadsutveckling idag? (nämn 
kortfattat: arbetar på strategi/planerar att starta/antal pågående projekt o.s.v.)

2. Var hörde du/ni först talas om projektet Hållbara Hökarängen?

3. Vilken var den främsta anledningen till att ni besökte Hökarängen – vad var det som intresserade er mest?

4. Var det någon särskild del av Hållbara Hökarängen som ni vid studiebesöket fann mest intressant?

5. Var det någon aspekt som ni tyckte hade glömts bort i projektet eller kunde gjorts annorlunda?

6. Är det någon del av Hållbara Hökarängen som ni skulle vilja replikera i något annat sammanhang?

7. Om ja, i så fall vilken/vilka delar?

8. Följer ni regelbundet utvecklingen inom projektet? (t.ex. kollar bloggen, diskuterar på möten etc.)

9. Har din kommun/bostadsbolag (eller liknande) planer på att starta något initiativ liknande Hållbara 
Hökarängen?

10. Om ja, rör era planer områden med nyproduktion/ombyggt område eller befintliga stadsdelar?

11. Har du berättat om ditt/ert studiebesök i Hökarängen för några andra grupper? Om ja, specificera gärna vilka 
(kollegor, nätverk, samarbetspartners, andra kommuner etc.).

12. Vilken betydelse tror du att lokala stadsdelsinitiativ kan ha för omställningen mot ett hållbarare samhälle? 
Framför allt med tanke på den ekologiska hållbarheten men också vad gäller den sociala hållbarheten. 

13. Vilken roll och ansvar tycker du att Sveriges kommuner/ni som fastighetsbolag/arkitekter har för att bidra till 
omställningen mot ett hållbarare samhälle?
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BILAGA 7

Intervjuguide – Fokusgrupper Hållbara Hökarängen
Intro
Förklara syftet med fokusgruppen och hur resultaten kommer att användas, gå igenom ”spelreglerna” (t.ex. ok att 
spela in) och upplägget.

A. Presentationsrunda 
Berätta kort om vilka ni är (t.ex. hur länge ni bott i Hökarängen, hur ni kom i kontakt med Hållbara Hökarängen 
och vilka aktiviteter ni deltagit i)?

B. Inledande frågor 
1. Hur ser ni på de miljöproblem vi står för idag, vilka miljöproblem är mest viktiga? 

2. Vad innebär en hållbar livsstil för er?

3. Är detta något ni regelbundet funderar över? Om ja, i vilka sammanhang och med vem pratar ni med om 
dessa funderingar? 

4. Är det lätt eller svårt att leva hållbart? Vilka är de svåraste områdena att vara miljövänligare på? Vad skulle 
behövas för att det skulle bli enklare?

5. Vad gör ni som är hållbart som ni skulle kunna tipsa andra om? 

C. Hållbara Hökarängen 
1. Vad har ni fått ut av ert deltagande i Hållbara Hökarängen? Har det påverkar er på något sätt och i så fall 

hur?

2. Har Hållbara Hökarängen bidragit till att ni har förändrat er livsstil på något sätt? Om ja, på vilket sätt? Om 
nej, vad beror det på, vad skulle behövas?

3. Har ni pratat med andra i er omgivning om Hållbara Hökarängen? (med vem och om vad)

4. Vad har varit positivt/negativt med projektet? Hur skulle ni ha fått ut mer?

D. Förenklad aktörsanalys
1. Vem eller vilka har en roll, dvs. är viktiga, när det gäller att skapa ett hållbarare Hökarängen? (individer, 

organisationer på lokal, regional, nationell nivå osv.). Deltagarna skriver upp aktörer på post-itlappar som 
sedan placeras ut på en whiteboard-tavla för gemensam diskussion:

 - På vilket sätt är de viktiga?

 - Vilka har stort inflytande/ansvar? Vilka borde ha ansvar (både informellt och formellt)? Hur ser ni på er roll 
och ansvar? Vad skulle behöva förändras?

E. Avslutning
1. Vilka (anser ni) är utmaningarna vad gäller att få till stånd ett hållbarare Hökarängen idag och i framtiden? 

2. Vad har ni för tankar om hur ni gemensamt kan se till att fortsätta verka för ökad hållbarhet i Hökarängen – 
även efter projektets slut?
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BILAGA 8

Utvärdering – studiecirkel i vegetarisk matlagning jan 2015 
Vi är intresserade av att höra vad du har tyckt om studiecirkeln i vegetarisk matlagning. Vi ber dig därför att 
fylla i detta formulär och lämna det innan du går. Med hjälp av dina kommentarer hoppas vi kunna anpassa 
formatet bättre vid framtida studiecirklar och andra aktiviteter inom ramen för Hållbara Hökarängen och 
andra liknande stadsdelsinitiativ. OBS! Detta är en något nerkortad version för slutrapporten. 

A. Utifrån din samlade upplevelse, hur givande tycker du att ditt deltagande i cirkeln har 
varit? (Vänligen värdera från 1-5)  

 

 

 

Kommentera gärna: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B. Hur fick du först information om cirkeln? 

 Via anslag  Nyhetsbrev 

 Bekant  Facebook 

 Blogg  Annat, specificera gärna …………………………………………………………………… 

 

C. Vilka förväntningar hade du inför ditt deltagande i cirkeln? (flera kryss möjliga) 

 Lära mig laga vegetariskt 

 Få inspiration till nya recept 

 Träffa nya människor 

 Ha kul  

 
Annat, specificera 
gärna………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. Infriades dina förväntningar?  

Inte alls Delvis     Ja     Något mer 
än förväntat 

Betydligt mer 
 än förväntat 

Vet ej/ingen 
åsikt 

 
 

 
Om inte alls/delvis, varför? ……………………………………………………………………………………… 

E. Vad tycker du har varit det bästa med cirkeln? 

Inte alls 
givande 

   
Mycket      
givande 

Vet 
ej/ingen 

åsikt 
1 2 3 4 5  

      

1 2 3 4 5  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

F. Var det något du saknade med cirkeln? (t.ex. något du hade hoppats lära dig mer om  
eller som Hållbara Hökarängen eller Klimatmat kunde gjort bättre/annorlunda) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

G. Var du vegetarian redan innan studiecirkelns började?  

 Ja  Nej 

 
H. Är du intresserad av att fortsätta laga mat tillsammans i en deltagarledd studiecirkel om 

klimatsmart matlagning?  

 Ja  Nej  Vet ej   

 

I. Har cirkeln medfört att du pratat med några andra i din omgivning om klimatsmart 
matlagning?  

 Ja  Nej  Vet ej 

 
Om ja, med vilka har du pratat? (t.ex. familjen, kollegorna, vänner, grannar eller 
andra) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

J. Har ditt deltagande i cirkeln fått dig att fundera mer på vilken påverkan din livsstil har på 
miljön?  

 Ja  Nej  Vet ej   

 
Om ja, på vilket sätt? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

K. Har du ändrat din livsstil på något sätt som ett resultat av ditt deltagande i cirkeln?   

 Ja  Nej  Vet ej   

 
Om ja, på vilket sätt? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

L. Har du något förslag på någon annan aktivitet/workshop som du gärna skulle vilja se att vi 
genomförde inom ramen för Hållbara Hökarängen? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

M. Har du några idéer eller förslag kring hur vi tillsammans skulle kunna få fler boende och 
verksamma i Hökarängen att engagera sig i miljö- och hållbarhetsfrågor?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avslutning 

N. Bor du i Hökarängen?   

 Ja  Nej, jag bor i……………………………………………………….. 

 

O. Är du man eller kvinna? 

 Man  Kvinna 

 

P. Vilken ålderskategori tillhör du?  

 25 år eller yngre  26 – 35 år   36 – 50 år  51 – 65 år  66 år eller äldre 

 
Q. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

 Förvärvsarbetande  Arbetssökande  Vill inte ange 

 Studerande  Långtidssjukskriven  Annat,  
specificera gärna……………………………………………… 

 Pensionär   Egenföretagare    

 

R. Här får du gärna lämna ytterligare synpunkter eller förslag 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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