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Sammanfattning 

Hållbar stadsutveckling framstår som allt viktigare för att hantera de klimatproblem som 

jorden står inför. Då merparten av våra städer är färdigbyggda krävs förändringar i existerade 

stadsdelar för att våra samhällen skall bli mer hållbara inom en rimlig framtid. För att nå en 

varaktig hållbarhet är det nödvändigt att de boende i områdena inkluderas i utvecklingsarbetet 

mot en mer hållbar stadsdel. Det är för de boende som stadsdelarna utformas och det är deras 

val som avgör om stadsdelen har möjlighet att utvecklas till en mer hållbar stadsdel eller inte. 

Detta examensarbete undersöker hur det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem har 

genomfört en hållbarhetssatsning i Stockholmsförorten Hökarängen. Projektet som 

Stockholmshem driver heter Hållbara Hökarängen och i ett av delprojekten ges de boende i 

området möjlighet att engagera sig och delvis bestämma vilka frågor som Stockholmshem 

skall driva. Examensarbetet undersöker hur Stockholmshem har arbetat för att informera och 

engagera de boende i Hökarängen i hållbarhetsfrågor och om Stockholmshems 

hållbarhetsarbete har lett till en ökad social utveckling i Hökarängen. Genom intervjuer med 

boende och representanter för lokala föreningar i Hökarängen samt personer som arbetar i 

projektet Hållbara Hökarängen ges en bild av hur arbetet har sett ut och hur arbetet har 

mottagits av de tillfrågade. Examensarbetet bidrar till en djupare förståelse för hur ett 

bostadsbolag kan genomföra förändringar i ett område, som leder till att de boende i området 

ändrar sina vanor åt det miljövänliga hållet och hur denna förändring av vanor kan bevaras 

över tiden. Studien fann att vardagsnära frågor som ger en synbar förändring i boendemiljön 

har väckt störst engagemang hos de tillfrågade. Vidare fann studien att projektet Hållbara 

Hökarängen har förbättrat utomhusmiljön och serviceutbudet i Hökarängen och gjort 

Stockholmshem mer synligt för de boende i området, vilket har förbättrat relationen mellan de 

tillfrågade boende i Hökarängen och Stockholmshem. 

Nyckelord: Hökarängen, Stockholmshem, hållbara vanor, fallstudie.  

  



Summary in English  

Sustainable Hökarängen A Case Study of Stockholmshem´s project in Hökarängen 

Sustainable urban development is emerging as a more and more important tool to deal with 

the climate problem that the earth is facing. As the majority of our cities are complete changes 

in existing neighborhoods are required in order for our communities to become more 

sustainable within a reasonable future. In order to achieve a lasting sustainability, it is 

necessary to include the residents of the areas in the development towards a more sustainable 

neighborhood. It is for the residents that neighborhoods are designed and it is their choices, 

that will decide if the district has the opportunity to progress to a more sustainable 

neighborhood or not.  

This thesis examines how the municipal housing company Stockholmshem has implemented a 

sustainability initiative in Hökarängen which is a suburb to Stockholm. The project that 

Stockholmshem have implemented is called Sustainable Hökarängen and in a part of the 

project the residents is given the opportunity to engage and partially determine what issues 

Stockholmshem will focus on. The thesis examines how Stockholmshem has worked to 

inform and engage residents in Hökarängen in sustainability issues and how the housing 

company’s sustainability initiatives have led to an increasing social development of the 

suburb Hökarängen. Through interviews with residents and representatives of local 

associations in Hökarängen and people working in the project Sustainable Hökarängen, a 

picture is drawn of how the work has operated and how the work has been received by the 

respondents. This thesis contributes to a deeper understanding of how a housing company can 

make changes in one area which leads to the residents of that area changing their habits to be 

more environmentally friendly and how this change of habits can be preserved over time. The 

study demonstrated that everyday questions that provide a visible change in living 

environment have brought the greatest commitment among respondents. Further the study 

demonstrated that the project Sustainable Hökarängen improved the outdoor environment and 

range of services in Hökarängen and made Stockholmshem more visible to residents in the 

area, which has improved the relationship between respondents living in Hökarängen and 

Stockholmshem. 

Keywords: Hökarängen, Stockholmshem, sustainable habits, case study. 
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1 Introduktion 

Tolv kilometer söder om Stockholms centrum längst tunnelbanans gröna linje nummer arton, 

ligger förorten Hökarängen med sina 9 000 boende (Eniro,2014, Stockholm,2014). 

Majoriteten av bostäderna i området ägs och förvaltas av det kommunala bostadsbolaget 

Stockholmshem. Stockholmshem valde att starta ett utvecklingsprojekt 2011 med namnet 

Hållbara Hökarängen. Syftet med projektet är att skapa ett socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbart Hökarängen (Stockholmshem,2014). Projektet Hållbara Hökarängen 

drivs av Stockholmshem i samarbete med SUST (Sustainable Innovation AB) och med stöd 

från Energimyndigheten (Stenmark,06 02 2014). I projektet tänker man sig att man sätter en 

ostkupa över Hökarängen och kollar på resurser in och ut. Det är inte projektets ambition att 

Hökarängen skall bli självförsörjande (Sundén,28 01 2014). Stockholmshem har valt att 

fokusera projektet på följande tre huvudområden; 

”Centrumutveckling - stärka 50-talskänslan och skapa ett hållbart serviceutbud. 

Konstsatsning i Tobaksområdet - utveckla den konstnärliga verksamheten för att få en mer 

levande stadsdel. 

Helhetsgrepp för underhåll av fastigheter med satsning på hållbarhetsinvesteringar” 

Citat från Stockholmshems hemsida (Stockholmshem,2014) 

Stockholmshems arbete med projektet Hållbara Hökarängen började på våren 2011, men en 

dialog med de boende i Hökarängen om miljöfrågor inleddes först på hösten 2012. I tidigare 

skede av projektet informerades de som bor och arbetar i Hökarängen om Stockholmshems 

hållbarhetsarbete men det fanns ingen möjlighet för dessa grupper att engagera sig i projektet. 

SUST har valt att formulera syftet med projektet Hållbara Hökarängen på följande sätt;  

”hur kan fastighetsägare, boende och verksamma inom en stadsdel, med enkla medel, 

samverka för att minska sin användning av energi och andra resurser?” Citat från Sustainable 

Innovations hemsida (SUST,2014). 
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Då Stockholmshem valde att vänta ett och ett halvt år från projektstart med att involvera de 

boende i Hökarängen i projektet, och företagare i området inte är inbjudna till en dialog om 

hållbarhetsfrågor
1
, blir SUSTs formulering missvisande.  

Att ett stort bostadsbolag väljer att utveckla ett område med hjälp av ett hållbarhetsprojekt är 

intressant. Jag har valt att undersöka detta projekt med fokus på hur människor som bor i 

Hökarängen upplever Stockholmshems satsning i området.  

1.1 Syfte 

Detta examensarbete har kartlagt hur det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem arbetar 

för att informera och engagera boende i Hökarängen i frågor som rör miljö och 

energieffektivisering. Och hur detta indirekt tänks påverka/förbättra relationen mellan 

Stockholmshem och de boende samt grannrelationerna. 

1.2 Forskningsfrågor 

För att undersöka hur denna samverkan mellan de boende i Hökarängen och fastighetsägaren 

Stockholmshem (inom ramen för projektet Hållbara Hökarängen) genomförs och ifall 

projektet kan leda till en förändring i boendemiljön söker detta examensarbete svar på 

följande frågor; 

1. Hur arbetar Stockholmshem för att engagera människor i miljöarbete och 

energieffektivisering? 

2. Hur arbetar Stockholmshem för att uppnå en varaktig förändring mot ett mer 

miljömässigt beteende hos de boende i Hökarängen? 

3. Vilka hållbarhetsaspekter vill Stockholmshem på verka med sitt arbete i 

Hökarängen? 

4. Är en del miljöfrågor lättare att informera om och få till en förändring inom än 

andra? 

5. Kan förändringar till ett mer miljömässigt beteende verka som en katalysator till 

bättre grannrelationer?  

6. Har Stockholmshems arbete i Hökarängen påverkat relationen mellan de boende 

och Stockholmshem? 

7. Påverkar ett mer miljömässigt beteende de boendes bekvämlighet? 

                                                 

1
 Det finns planer från Stockholmshems sida att starta en dialog med företagare i Hökarängen om miljöfrågor, 

men dessa hade planer hade inte genomförts i mars 2014 då underlaget till detta examensarbete inhämtades. 
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Frågorna är numrerade enligt relevans med den översta frågan som överordnad och frågorna 

utgör strukturen för resultat-, diskussions- och slutsatskapitlen. 

2 Metod 

Projektet Hållbara Hökarängen har drivits av Stockholmshem sedan våren 2011 och var 

ursprungligen tänkta att avslutas i februari 2013, men har förlängts på obestämd tid och en 

fördjupad miljösatsning påbörjades under hösten 2012. I denna fördjupade miljösatsning 

sattes fokus på de som bor och arbetar i Hökarängen. Syftet med den fördjupade 

miljösatsningen från Stockholmshems sida är att, tillsammans med de boende minska 

användningen av energi och andra resurser i Hökarängen (Stockholmshem,2014). Det är 

arbetet som genomförs inom ramen för projektet Hållbara Hökarängen som detta 

examensarbete undersöker. Fokus har lagts på hur Stockholmshem väljer att kommunicera sitt 

arbete och hur detta mottas av boende i Hökarängen. I och med den fördjupade 

miljösatsningen fick de boende möjlighet att engagera sig i projektet, intervjuarbetet har 

följaktligen fokuserat på de boende som valde att aktivera sig i denna satsning. 

Detta examensarbete är en fallstudie av Stockholmshems arbete för att göra Hökarängen mer 

hållbart. En litteraturstudie på området energieffektivisering, hållbar konsumtion och vad som 

påverkar människor att bete sig mer miljövänligt har genomförts. Samt halvstrukturerade 

intervjuer med boende i Hökarängen, personer som arbetar i projektet och representanter för 

lokala föreningar i området. 

2.1 Val av fallstudie som forskningsmetod 

En fallstudie är en noggrann undersökning av ett exempel vilket är användbart för att reda ut 

komplicerade och okända fenomen, vilket i sin tur leder till en ökad förståelse för komplexa 

frågor så som hållbarhet och stadsutveckling (Flyvbjerg,2006). Då arbetet undersöker 

kommunikationen mellan Stockholmshem och boende i ett specifikt projekt, är fallstudie det 

naturliga valet av forskningsmetod. Tidigare examensarbeten om Hökarängen, som 

avhandlade områden som Hökarängens centrums neonsyltar och affärs- och serviceutbudet i 

Hökarängens centrum har även de använt fallstudiemetodiken (Fleming,2011, Fanni,2013). 

Kritiker mot fallstudier som forskningsmetod har hävdat att teoretisk kontextoberoende 

kunskap bättre än praktisk kontextberoende kunskap. Forskare så som Campbell, Hill och 

Turner ansåg därför att fallstudier som forskningsmetod inte ansågs lämpligt att användas till 

annat än som en pilotstudie, förberedande för den ”riktiga” forskningen. Enligt denna syn kan 
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en fallstudie inte ha något värde i sig själv utan måste vara länkad till en hypotes. Men en 

fallstudie gör det möjligt för forskaren att kombinera teoretisk kunskap om problemen med 

praktisk platsspecifik kunskap (Flyvbjerg,2006). I detta fall finns ingen tryckt information, 

som är tillgänglig för allmänheten om hur Stockholmshems projekt har avancerat. Det är 

därför inte lämpligt att göra en hypotes om hur projektet har framskridit och sedan undersöka 

om den stämmer.  

Genom halvstrukturerade intervjuer, samtal och fakta från hemsidor och broschyrer ges en 

nyanserad bild, av hur projektet har fortskridit. Man skall dock vara medveten om risken med 

fallstudier är att de kan bli subjektiva, då metoden ger utrymme till forskarens egen tolkning. 

Det är därför nödvändigt att lägga stor omsorg på intervjuarbetet, ställa öppna frågor och vara 

lyhörd för de erfarenheter som kommer fram under intervjuerna.  

Kunskapen som kommer fram i en fallstudie är beroende av det fall som undersöks, vilket 

vissa forskare ser som problematiskt då de hävdar att resultatet av en enskild undersökning 

inte tillför information om det allmänna tillståndet. Förespråkare för fallstudier hävdar dock 

att generella slutsatser kan dras från en fallstudie beroende på hur fallet har valts 

(Flyvbjerg,2006). Detta examensarbete ger en bild av hur kommunikationen har sett ut och 

vilka förändringar som har skett i Hökarängen inom ramen för projektet Hållbara 

Hökarängen. 

Då hållbar stadsutveckling är komplex finns ingen färdig mall om hur en stad eller område 

kan bli mer hållbart, detta är beroende av de lokala förutsättningarna som staden/området har 

(Jacobs,1961). En fallstudie av ett område är därför en lämplig forskningsmetod för att 

undersöka hur Stockholmshem väljer att driva sitt projekt och hur detta mottas av boende i 

Hökarängen. Följaktligen kan inte resultatet av Stockholmshems arbete i Hökarängen rakt av 

appliceras i ett annat område utan hänsyn måste tas till de lokala förutsättningarna. Fallstudien 

möjliggör att teoretisk kunskap om hållbarhetsproblem kan kombineras med resultat från 

intervjuer och samtal vilket leder till en ökad kunskap om hur ett stort kommunalt 

bostadsbolag genomför en hållbarhetssatsning i en Stockholmsförort. 

2.2 Intervju metod 

Halvstrukturerade intervjuer valdes som intervjumetod, då detta ge möjlighet för den 

intervjuade att tala fritt utifrån de frågor som ställts, vilket i sin tur leder till intressanta 

slutsatser och diskussioner som riskerar att förbises vid användandet av frågeformulär och 

mer strukturerade intervjuer som metod (Trost,2005). För att de boende skall känna sig trygga 
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att tala fritt om Hökarängen, Stockholmshem och projektet har de erbjudits anonymitet. Det är 

även lämpligt med anonymitet i detta fall då varken intervjupersonerna eller författaren har 

kontroll över materialet som publiceras efter att forskningen är avslutad.  

2.3 Övriga informationskällor 

Information om projektet Hållbara Hökarängen har även hämtats från webbsidor (främst 

Stockholmshem och SUST), Stockholmshems broschyrer och projektledarnas blogg. 

Information om hållbarhetsproblem, stadsplanering och Hökarängen har hämtats från; böcker, 

artiklar, tidigare examensarbeten, samt tv-program från public service. Information från 

Stockholmshem och SUST ger deras bild av arbetet, för att få en nyanserad bild har samma 

fråga ställts till flera olika personer som arbetar i projektet samt till olika boende, under 

intervjuarbete. Information har hämtats från vetenskapliga artiklar och webbsidor, där det lätt 

går att hitta den forskning som de hänvisar till. Naturskyddsföreningens webbsida anses vara 

en faktabaserade källa, då sidan styrks av avhandlingar gjorda på området som sidan 

diskuterar. Tv-program från public service granskas av granskningsnämnden och har krav på 

sig att vara politisk obundna. Forskare, före detta politiker och andra sakkunniga som uttalar 

sig i dessa program anses därför vara en säker källa som håller sig till fakta. 

2.4 Urval av respondenter 

Informationen på Stockholmshems hemsida angav Åsa Stenmark och Emma Henriksson som 

projektledare för Hållabra Hökarängen. Genom deras gemensamma blogg framkom att Åsa 

Stenmark är projektledare för den fördjupade miljösatsningen som började under hösten år 

2012 och Emma Henriksson ansvarade för projektet Hållbara Hökarängen från 

boendedialogen år 2011. Emma avslutade sedan sitt arbete i Hökarängen under februari år 

2014. SUST hemsida angav Thomas Sundén som ansvarig samarbetspartner. Intervjuarbetet 

inleddes därför med ett samtal med Thomas Sundén följt av en halvstrukturerad intervju med 

Åsa Stenmark. Susanna Elfors från SUST valdes som intervjuperson då hon arbetar med 

boendekommunikation i projektet samt för att se om hennes bild av hur arbete fortskrider 

skiljer sig från Åsa Stenmarks. Lars Oldne från Stockholmshem valdes som intervjuperson då 

han hade stor kunskap om utvecklingsarbetet i Hökarängens centrum.  

Genom Åsa Stenmark förmedlades kontakten med Hökarängens lokala 

hållbarhetsambassadörer, en grupp på nio personer varav sju intervjuades (två hade inte 

möjlighet att ställa upp på en intervju). Vid varje intervju med en Hållbarhetsambassadör 

ställdes frågan; om personen kände till någon mer boende i Hökarängen som var villig att 
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ställa upp på en intervju, detta ledde till ytterligare två intervjuer med personer bosatta i 

Hökarängen. En forskare på KTH som är bosatt i Hökarängen valdes som intervjuperson, då 

personen i fråga har en bred kunskap om stadsplaneringsfrågor samt varit boende i 

Hökarängen under lång tid. Denna intervju ledde i sin tur till intervjun med en representant 

för Hökarängens stadsdelsråd.  

Då fokus med detta arbete ligger i att undersöka de miljö- och socialaspekterna av hållbarhet 

har intervjuer genomförts med representanter för lokal föreningar i området (Bästa Svängen 

Hökarängen, Hökarängens stadsdelsråd och Hyresgästföreningen) samt Farsta 

stadsdelsförvaltning, då dessa arbetar med den sociala utvecklingen av Hökarängen. Ett 

försök har gjorts att komma i kontakt med fler boende som är negativt inställda till projektet 

Hållbara Hökarängen, men dessa personer har inte varit intresserade av att ställa upp på en 

intervju. Då det finns många olika aktörer som är delaktiga i projektet Hållbara Hökarängen 

följer en kartläggning och kort beskrivning av dessa i nästa kapitel. 

Totalt har sjuton personer intervjuats varav tolv är boende i Hökarängen, fyra arbetar i 

projektet och tre är aktiva i lokala föreningar i Hökarängen (av dessa tre bor två i 

Hökarängen). Av de intervjuade bodde majoriteten i Stockholmshems bostäder men även 

andra boendeformer förekom. Av de tolv intervjuade som bor i Hökarängen är sju engagerade 

av Stockholmshem som hållbarhetsambassadörer. Intervjuerna har gjorts med ett urval av de 

boende i Hökarängen och kan inte ses som statistiskt säkerställt eller representativt för hela 

befolkningen i Hökarängen.  

2.5 Avgränsningar 

Detta examensarbete har kartlagt hur Stockholmshem arbetar för att göra Hökarängen 

hållbart. I studien undersöks miljöaspekterna och de sociala aspekterna av hållbarhet. De 

ekonomiska aspekterna undersöks och utvärderas inte. Fokus har lagts på att undersöka hur 

Stockholmshem arbetar för att informera och engagera de boende i Hökarängen i 

hållbarhetsfrågor och hur Stockholmshems hållbarhetsarbete kan leda till en ökad social 

utveckling i Hökarängen. Huruvida projektet har varit framgångsrikt och resulterat i en 

minskad miljöpåverkan undersöks inte, då detta är ett för stort ämne för att kunna avklaras 

inom ramen för detta examensarbete.  
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3 Bakgrund 

3.1 Hökarängen 

Förorten Hökarängen är byggd på mark från Farsta gård som staden förvärvade 1912. De 

första planerna för Hökarängen upprättades 1945 och avsåg bostadsbebyggelse. 

Bostadsbebyggelsen i Hökarängen blev mer omfattande än vad som avsågs från början och en 

planändring gjordes 1949. Denna ändring innebar ett större centrum för Hökarängen. Större 

delen av bebyggelsen är från 1940-talet och 1950-talets början. Låga 3-4- våningars 

lamellhus, enstaka grupper av punkthus, ett småstugeområde och ett radhusområde utgör 

bebyggelsen i denna söderförort.  

 

Bild 1 Karta över Hökarängen, illustration av författaren 

Veckodagsområdet öster om centrum planerades först som radhusområde, men där byggdes år 

1948 trevåningshus avsedda för halvpermanenta bostäder med mycket låg standard. Dessa 

fastigheter var (några av Stockholms sista) nödbostäder för socialt utsatta familjer. I området 

finns gator uppkallade efter varje veckodag förutom torsdag, detta eftersom denna gata skulle 

gå genom radhusområdet och de boende där klagade då de inte ville bli förknippade med 
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veckodagsområdet. Området renoverades till normal standard på 1960-talet (Söderström, 

Johansson et al.,2003). 

Kännetecknade för Hökarängen är 1940 och 1950-talets grannskapsplanering. Hökarängen 

kan ses som ett resultat av planeringsidéerna som växte fram under 1940-talet, dessa såg 

grannskapet som det sociala idealet (Söderström, Johansson et al.,2003). Småstaden eller det 

lilla samhället är förebilden för grannskapsplaneringen och grunden är grannskapets roll för 

gruppbildningar och samhörighetskänsla (Fleming,2011). Genom att skapa klart urskiljbara 

enheter som tar fasta på grannskapsidealet centrala värden; som samhörighet och gemenskap 

kan invånarna lättare identifiera sig med området, vilket skapar ett större engagemang för 

platsen och stärker medborgarandan (Åquist,2001). Ett socialt och kommersiellt serviceutbud 

skulle finnas i stadsdelarna, som kan erbjuda ett fullgott utbud av allt från boendemiljö och 

rekreation till service och affärer. Grannskapsidealen återspeglas även i Hökarängens fysiska 

utformning och arkitektur (Fleming,2011). Hökarängen och Gubbängen var de första 

förorterna i Stockholm som planerades som förstäder med tunnelbaneanslutning till 

huvudstaden (Söderström, Johansson et al.,2003).  

3.1.1 Hökarängens befolkning 

När Hökarängen var färdigbyggt i början av 1950-talet hade förorten 16 000 invånare 

(Söderström, Johansson et al.,2003). Majoriteten av Hökarängens invånare var arbetarfamiljer 

som flyttade in från bruksorter i övriga Sverige. Detta resulterade i en ung befolkning med 

6 000 barn (personer under 18år) och Hökarängen blev då Stockholms största skoldistrikt 

(Hall,11 04 2014). Tre skolor byggdes i området mellan åren 1949 och 1956 (Söderström, 

Johansson et al.,2003). Dagens Hökarängen är inte lika tätbefolkat och barnrikt som när 

förorten var nybyggd. I december 2012 uppgick Hökarängens befolkning till 9 027 invånare 

och befolkningstätheten (invånare per hektar land) är lägre än snittet för hela Stockholms stad, 

47 mot 30 i Hökarängen (Stockholm, 2014). Förorten har haft en befolkningsökning på 12,5% 

jämfört med en befolkningsökning på 16,2 % i Stockholms stad under de senaste 10 åren 

(Stockholm, 2014) .  

Då statistik om ålder, inkomst, ohälsotal (sammanlagt mått på antal dagar som en person är 

sjukskriven) och utbildningsnivå presenteras av Stockholms stad i för varje stadsdelsområde, 

finns ingen detaljerad statistik om Hökarängen att tillgå. Hökarängen är en del av Farsta 

stadsdelsområde och befolkningen i Hökarängen står för 17,0% av befolkningen i hela Farsta 

stadsdelsområde. Vid en jämförelse mellan Farsta stadsdelsområde och snittet för hela 
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Stockholms stad finner man att; utbildningsnivån är lägre, medelårsinkomsten är 60 000 kr 

lägre och ohälsotalen är högre, i Farsta stadsdelsområde än snittet för hela Stockholms stad 

(det statistiska underlaget är från december 2012) (Stockholm,2014 03 17 2014). 

Arbetslösheten var i oktober 2013 något högre i Farsta stadsdelsområde än i för hela 

Stockholms stad (Stockholm,2014 03 17 2014). Om dessa siffror är representativa även för 

Hökarängen kan inte utläsas av det tillgängliga materialet, men bilden som Olle Johansson 

från Farsta stadsdelsförvaltning gav pekar på en verklighet med sämre siffror för Hökarängen 

än de övriga delarna av Farsta stadsdelsområde.  

Andelen invånare i de olika åldersgrupperna presenterat i % av områdets totala befolkning 

Ålder  0-15 6-19 20-64 65-79 80-∞ 
Totala 

befolkning  

Farsta stadsdelsområde 19,0 4,6 62,4 9,6 4,3 25 881 Män 

Stockholms stad 18,2 4,0 65,7 9,3 2,8 432 814 Män 

Farsta stadsdelsområde 17,2 4,4 59,0 11,3 8,1 27 358 Kvinnor 

Stockholms stad 16,8 3,7 63,2 10,5 5,7 448 361 Kvinnor 

Tabell 1 Källa Statisk årsbok för Stockholm 2014 

Åldersfördelningen i Hökarängen har förändrats. Men även om området inte är lika barnrikt 

nu som då, så är andelen barn och ålderspensionärer högre i Farsta stadsdelsområde än i 

Stockholms stad. Då de övriga delarna av Farsta stadsdelsområde har en liknande bebyggelse 

som Hökarängen antas att åldersfördelningen i Hökarängen liknar den i Farsta 

stadsdelsområde (Stockholm,2014 03 17 2014). 

3.2 Kort om projektet Hållbara Hökarängen 

Arbetet började med vad Stockholmshem valde att kalla för en boendedialog 2011. Då blev de 

boende inbjudna att skriva lappar där de svarade på följande tre frågor; Vad tycker du är bra i 

Hökarängen? Vad tycker du är dåligt i Hökarängen? och Vad behöver förbättras i 

Hökarängen? (Johansson,11 03 2014, Stenmark,06 02 2014). Arbetet gick sedan vidare med 

en centrum- och konstnärssatsning. I detta skede var fokus på byggnaderna. De boende och 

verksamma i områdes informerades om arbetet, men var inte delaktiga. Då Hökarängsborna 

bara fick vara delaktiga och utrycka sina åsikter i projektstarten är det missvisande att kalla 

boendedialogen för en dialog.  

Större delen av Stockholmshems byggnader i Hökarängen hade genomgått ett stambyte innan 

projektet Hållbara Hökarängen började men renoveringsarbete fortsatte under projektets gång, 

med ambitionen att göra byggnaderna mer energieffektiva. Då man från Stockholmshems sida 
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ville bevara byggnadernas arkitektur valde man att inte tilläggsisolera fasaderna och arbetar 

istället med tilläggsisolering av vindar (Stockholmshem,2014). Emma Henriksson från 

Stockholmshem var projektledare för detta utvecklingsarbete, hennes kollega Åsa berättar att 

syftet med projektet var att utveckla de befintliga lokalerna i Hökarängen för att få in mer liv i 

området. Nya värmeåtervinningssystem sattes in i och Stockholmshem började arbeta med 

nya avfallslösningar. Miljörum byggdes där återbrukshyllor sattes in (där de boende kan 

lämna saker som andra kan använda). Optisk matavfallssortering (olikfärgade plastpåsar som 

man slänger i samma tunna) sattes in på prov i några fastigheter (Stenmark,06 02 2014).  

3.2.1 Fördjupad miljösatsning 

Under hösten år 2012 startade en fördjupad miljösatsning. I detta skede flyttades fokus från 

byggnaderna till de boende i Hökarängen. Stockholmshems syfte med detta arbete var  

”att tillsammans med de boende minska användningen av energi och andra resurser i 

Hökarängen” citat från Stockholmshems hemsida (Stockholmshem,2014). 

Det är först i och med denna fördjupade miljösatsning som de boende blev inbjudna att 

aktivera sig i projektet och därför har detta examensarbete fokuserat på denna del av projektet. 

I tidigare stadier av projektet informerades boende och deras åsikter om de tidigare delarna av 

projektet undersöks även, men kärnan vad de boende kan göra kommer först i och med den 

fördjupade miljösatsningen, vilket gör denna del av projektet mest intressant att undersöka. 

Projektledare för denna satsning är Åsa Stenmark (anställd på Stockholmshem). Hon berättar 

att arbetet fokuserar på hur man kan ändra Hökarängsbornas beteende åt det mer miljövänliga 

hållet. För att locka Hökarängsborna att aktivera sig i denna fördjupade miljösatsning använde 

Åsa Stenmark sin blogg, affischer och brev som skickades i samband med hyresavierna 

(Stenmark,06 02 2014). 

3.2.2 Hökarängens lokala hållbarhetsambassadörer 

Under hösten 2013 hölls en seminarieserie på teman biffen, bilen, bostaden och ett 

övergripande om miljöproblem och vad som kan göras i Hökarängen för att motverka dessa. 

Serien genomfördes av Stockholmshem i samarbete med Hushållningssällskapet och under 

denna rekryterades boende för att arbeta vidare med miljöfrågor. Ambitionen från 

Stockholmshems sida är att dessa boende skall bidrar till att sprida medvetenhet om miljö och 

hållbarhetsfrågor och aktivera fler i Hökarängen att delta i projekt/aktiviteter kring hållbarhet. 

Gruppen kallas Hökarängens lokala hållbarhetsambassadörer och de aktiva i gruppen kommer 

med egna idéer, om vad gruppen kan arbeta med och Stockholmshem stöttar och peppar. 
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Gruppen engageras av Stockholmshem med regelbundna möten och uppgifter. Alla 

hållbarhetsambassadörer fick på första mötet utvärdera sin klimatpåverkan med hjälp av det 

webbaserade verktyget Min Klimatpåverkan (utvecklat av Stockholm Environment Institute 

(SEI) och används för att beräkna hur stor miljöpåverkan användaren har) och 

hållbarhetsambassadörerna skall arbeta för att flera skall göra samma sak. Som tack för sin 

insats får de lådor med ekologiskt odlade grönsaker hemlevererade under 32 månaders tid från 

Stockholmshem.  

Stockholmshems projekt Hållbara Hökarängen är öppet för alla boende i Hökarängen att vara 

delaktiga i, man behöver inte vara boende i Stockholmshems fastigheter. Några av de boende 

som är engagerade i arbetet som hållbarhetsambassadörer bor inte i Stockholmshems bostäder 

(Elfors,10 03 2014, Stenmark,06 02 2014). 

3.3 Hökarängens centrum 

David Helldén ritade Hökarängens centrum som börjades byggas 1946 och stod färdigt 1952. 

Centret uppmärksammades för sin trafikseparering med en bilfri huvudgata/affärsgata, som 

var den första av sitt slag i Sverige och låg till grund för Sergelgatan i Stockholms city. I norra 

änden ligger David Helldéns torg och ett nio våningar högt punkthus (ursprungligen planerat 

som 13-våningshus), söderut löper den bilfria huvudgatan. 

Butikslokalerna på huvudgatan har skyltfönster och ingång mot gågatan och lastintag sker på 

baksidan. Omsorg lades på butikernas fasader med inramning av lackad ek som tillsammans 

med radiga markiser och moderna neonskyltar skulle förmedla ett elegant och vänligt intryck 

(Söderström, Johansson et al.,2003).  

Bild 2 Den bilfria huvudgatan i Hökarängens centrum, vy från David Helldéns torg. 

Foto: Taget av författaren 2014 05 24 
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År 1950 invigdes tunnelbanelinjen med slutstation Hökarängen (Hall,11 04 2014). Då centret 

stod färdigt kunde det stoltsera med ett brett affärs- och serviceutbud. Det fanns flera 

klädbutiker, en färg och järnhandel (som finns kvar än i dag), två barnvagnsaffärer, en TV- 

och radiohandel, en glassbar, en tobakshandel, en livsmedelsbutik, en speceri- och köttaffär, 

en frukthandel, en fisk-, frukt- och grönsaksaffär, en bank, ett postkontor, mödra- och 

barnavårdscentral, barn- och ungdomspsykiatri med mera (Fleming,2011).  

I mitten av 1990-talet byggdes Farsta centrum ut och några år senare började affärer flytta 

från Hökarängens centrum. Utflytten av affärer och service från Hökarängens centrum var en 

nedåtgående spiral som pågick under ett antal år. Bank och post försvann, två viktiga 

servicefunktioner som drog folk. Under 1990-talet växte många stormarknader upp på 

bekostnad av bostadsnära centrum, så som Hökarängens centrum (Fleming,2011). Farsta 

centrums framväxt är en orsak till förfallet av Hökarängens centrum. Bilåkandet blev 

vanligare och fler börjar resa till stora köpcentrum för att handla allt under samma tak. Om en 

affär blir utkonkurrerad eller inte beror till stor del på vilket utbud och kundkrets de har. Lars 

Olden som arbetar med lokalfrågor i projektet Hållbara Hökarängen, menar att affärerna är 

väldigt beroende av varandra i ett litet centrum, som i Hökarängen. Det räcker att det börjar 

gå dåligt för en affär och att den minskar på sina öppettider, då minskar kundflödet till 

närliggande butiker och det börjar gå dåligt för dem med. Trenden med utflyttning av 

servicefunktioner från Hökarängens centrum ville Stockholmshem bryta och därför är en 

centrumsatsning en del av projektet Hållbara Hökarängen.  

3.3.1 Centrumsatsning 

Under centrumsatsningen som började 2011 hade Stockholmshem ambitionen att stärka 1950-

talskänslan i Hökarängens centrum. Huvudmålet med centrumutvecklingen var att göra 

centret mer levande med bättre service för de boende (Stockholmshem,2014). En representant 

från Stockholmshem berättar att man ville öka antalet kunder till affären och arbetade aktivt 

för att få ett hållbart serviceutbud, där de boende kunde finna de nödvändiga 

servicefunktionerna nära hemmet. Därför söktes det efter företagare som ville driva en mindre 

livsmedelsbutik, vårdcentral, café och en cykelhandel. Strategin var att hitta företagare som 

vill driva verksamhet just i Hökarängen. Det ansågs viktigt för hållbarhetsperspektivet att 

affärsidkarna ville vara i Hökarängen och inte lockades dit av låga hyror, då man (från 

Stockholmshems sida) var rädd att dessa företagare inte skulle klara av de nödvändiga 

hyreshöjningarna (Oldne,03 10 2014). Vad som menas med att stärka 1950-talskänslan i 

centrum är tvetydigt, men troligen ville man från Stockholmshems sida gå tillbaka till 
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grannskapsplaneringens centrala värden; samhörighet och gemenskap. Genom att stärka 

Hökarängens centrum och ge det en tydlig profil, ville man skapa ett område med vilket de 

boende kan identifiera sig, vilket förhoppningsvis leder till ett större engagemang för platsen.  

I och med satsningarna i centrum utarbetades ett skyltprogram och nya neonskyltar 

monterades till de kommersiella lokalerna (Fanni,2013). 

 

Bild 3 Neonskyltar i Hökarängens centrum Foto: Taget av författaren 2014 05 24 

I intervjuer med representanter från Stockholmshem och SUST framkom att ingen traditionell 

marknadsföring tillämpades vid uthyrning av lokalerna i Hökarängens centrum. Istället 

marknadsfördes lokalerna via sociala medier och ryktesspridning, mun till mun. Det visade 

sig vara svårt att hitta små miljövänliga företag eftersom Stockholmshem inte visste var de 

fanns. Till en början misslyckades Stockholmshem med att få in en ny mataffär och 

vårdcentral, de lyckades inte hitta en cykelreparatör och det tillfrågade caféet tyckte att 

kundunderlaget var för dåligt. Men när projektet pågått några månader spred sig ryktet om 

satsningarna i centrumet och fler företag sökte sig dit. Nu har en cykelreparatör, ett apotek, 

fler caféer och restauranger flyttat in och en vårdcentral kommer att flytta in (Oldne,03 10 

2014).  

Det är inget krav att företagen skall arbeta aktivt med miljöfrågor för att få etablera sig i 

centrum men det uppmuntras av Stockholmshem och det finns planer på att starta en dialog 

med förtagen om miljöfrågor (Elfors,10 03 2014, Oldne,03 10 2014). 

Majoriteten av de tillfrågade som är boende i Hökarängen har märkt av en positiv förändring i 

Hökarängens centrum nu mot innan projektet drog igång. Men det finns även de som anser att 
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den del restauranger och bageriet i centrum har en prisbild som inte är anpassad efter de 

boende i området. Från Stockholmshems sida upplever man att de boende började märka 

skillnad i Hökarängens centrum på våren 2012, då en guldsmed och en sushirestaurang 

etablerade sig. I dagsläget har Stockholmshem tecknat 16 nya hyresavtal i Hökarängens 

centrum. Nu finns det fler företag som vill etablera sig i Hökarängens centrum än det finns 

tillgängliga lokaler. Förändringarna i centrum har varit förhållandevis lätta att genomföra i 

och med att det är samma fastighetsvärd som äger lokalerna i centrum som äger hyreshusen. I 

exempelvis Blackeberg är det olika fastighetsvärdar för centrum och bostäderna vilket gör 

utvecklingsarbetet mer problematiskt då det inte finns något incitament för ägaren till 

bostäderna att genomföra en centrumsatsning (Oldne,03 10 2014).  

Den prisbelönta Chevicherian och Stadsmissionens Remake sticker ut och ger centrum en 

speciell profil vilket är nödvändigt för att ett litet centrum skall överleva. För att få en levande 

förort krävs ett visst serviceutbud. Om de boende har tillgång till de varor och tjänster som de 

behöver i vardagen där de bor, sparar de resor och onödiga transporter.  

 

 

 

 

 

 

 

En stor aktör i Hökarängens centrum är lågprisaffären MatDax och ett flertal av de tillfrågade 

berättar att affären inte har varit intresserad av Stockholmshems hålbarhetsarbete. MatDax 

drar mycket folk till Hökarängens centrum då folk vill kunna handla billigt och eftersom 

medelinkomsten är låg i Hökarängen finns ett behov av en lågprisaffär i området. Majoriteten 

av de tillfrågade ser det som problematiskt att MatDax inte har visat något intresse för 

projektet Hållbara Hökarängen. Det väldigt smala utbudet av ekologiska varor i det två 

matbutikerna (MatDax och Ica) upplevs även som problematiskt, av intervjuade som bor i 

Hökarängen. Hökarängens hållbarhetsambassadörer driver på eget initiativ och utan 

Bild 4 Stadsmissionen Remakes lokal i Hökarängens centrum  

Foto: Taget av författaren 2014 05 24 
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inblandning från Stockholmshem en carrotmob
2
 för att få ett bredare utbud av ekologiska 

varor hos handlarna i Hökarängen.  

Samtidigt är det svårt och kanske inte Stockholmshems mål att förändra affärernas utbud. 

Stockholmshems representant för lokalfrågor berättar att man från Stockholmshems sida vill 

få in de affärer som folk efterfrågar i centrum och miljöarbetet får komma med tiden. Från 

Stockholmshems sida är man glad över resultatet med centrumsatsningen, men medger att det 

finns mer att göra. I dagsläget finns ingen företagarförening i området vilket vore önskvärt 

(Oldne,03 10 2014). 

3.4 Konstnärssatsning 

Efter centrumsatsningen gick Stockholmshems arbete vidare med en konstnärssatsning i 

Tobaksområdet. Konsthall C som var känd inom konstnärskretsar och har funnits i området i 

12 år, utgjorde en bra utgångspunkt för satsningen. I Tobaksområdet fanns många lokaler som 

användes som lager. Stockholmshem omförhandlade avtalet med dessa hyresgäster så att 

lokalerna kunde erbjudas som ateljéer till konstnärer. Området blev ett konstnärscentrum nu 

med 60-70 aktiva konstutövare och i dagsläget har 20 nya lokaler erbjudits till konstnärer 

(Oldne,03 10 2014).  

Av de 10 intervjuade som är boende i Hökarängen är en negativt inställd till Stockholmshems 

konstnärssatsning, resten av de tillfrågade upplever att satsningen har varit givande. Denna 

person tycker att det har satsats för mycket på konst och menar att Stockholmshem borde 

fokusera på andra frågor (exempelvis underhåll av fasader). Projektledare Åsa Stenmark 

uppger att hon har stött på flera boende i Hökarängen som delar denna åsikt.  

3.4.1 Social utveckling av Hökarängen 

3.4.1.1 Förorten och dess rykte 

Trots att det bor dubbelt så många människor i förorterna som i innerstaden, har det skrivits 

förhållandevis lite om dessa områden (Bernhadsson et al 2005). Kanske har denna brist på 

medialt intresse bidragit till att skapa en negativ bild av förorten. Om det bara rapporteras från 

                                                 

2
 Carrotmob är en typ av kampanj där kunder går samman och spenderar pengar för att stödja ett företag, i 

gengäld gör företaget den förbättring som kunderna önskar. I detta fall går hållbarhetsambassadörerna ut med en 

enkät till alla boende i Hökarängen för att ta reda på vilka ekologiska varor de efterfrågar. Sedan låter 

hållbarhetsambassadörerna de två stora mataffärerna i Hökarängen (MatDax och Ica) tävla om vem som kan ta 

in flest av dessa varor och den butik som tar in det bredaste utbudet av ekologiska varor går 

hållbarhetsambassadörerna och andra boende i Hökarängen och storhandlar hos.  
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förorten i samband med upplopp eller brott får många människor bilden av förorten som 

problemområden med otrygga miljöer. Samtidigt identifierar sig inte alla som bor utanför 

tullarna som förortsbor. När jag gick i gymnasiet i Bromma utryckte några klasskamrater sin 

lättnad över att de slapp gå i en förortsskola. Som innerstadsbo fick jag då påpeka att även 

Bromma är en förort till Stockholm. I diskursen om staden verkar det bara finnas plats för 

innerstaden, som om denna del av staden skulle vara hela staden (Tunström, 2009). För att 

ändra den negativa bilden av förorten behöver fler röster höras i debatten om staden.  

En representant för Hökarängens stadsdelsråd berättar att, majoriteten av invånarna i 

Hökarängen (när förorten var nybyggd på 1950-talet) var inflyttade landsbor från Sveriges 

bruksorter. Hökarängen var då ett trångbott arbetarklassområde men en ung befolkning 

(Hall,11 04 2014). I dag upplever många av de intervjuade Hökarängen som en mångkulturell 

förort där ingen etnisk grupp är dominant. Olle Jonasson från Farsta stadsdelsförvaltning 

berättar att medelårsinkomsten i Hökarängen är 100 000 kr lägre än medelårsinkomsten för 

hela Stockholms stad och ohälsotalen är högre (Johansson,11 03 2014). Det finns 

förhållandevis billiga lägenheter i Hökarängen och det gör att en viss grupp människor söker 

sig till området. Hökarängen har haft ett dåligt ryckte under lång tid och många av de 

tillfrågade berättar att bilden av Hökarängen som många har, nu håller på att förändras. En 

boende berättar att; ”det är ju kul att Hökarängen nu blir känt för Stockholmshems miljöarbete 

istället för sina narkomaner”. En representant från hyresgästföreningen har uttryck sin oro 

över eventuella hyreshöjningar i och med Stockholmshems utvecklingsarbete. Projektledare 

Åsa Stenmark från Stockholmshem betonar att det utvecklingsarbete som Stockholmshem gör 

är för att de som bor i Hökarängen skall trivas och vilja bo kvar i området.  

Att ändra den negativa bilden av förorten Hökarängen som många har är följaktligen en stor 

utmaning för Stockholmshem. En boende som varit bosatt i Hökarängen i tio år upplever att 

Hökarängens rykte har gått från väldigt dåligt (med öknamn som Krökarängen) till neutralt 

för att nu vara positivt då många känner till delar av projektet Hållbara Hökarängen.  

3.4.2 Bästa svängen Hökarängen 

Under boendedialogen 2011 kom det fram många synpunkter om missbrukarna i Hökarängen. 

Många boende kände sig otrygga och menade att missbrukarna hade tagit över David 

Helldéns torg (f.d Hökarängens torg). Stefan Lindberg (själv före detta missbrukare) startade 

med hjälp av Olle Johansson på Farsta stadsdelsförvaltning, projektet Bästa svängen 

Hökarängen. Under projektet har man haft ett nära samarbete med Stockholmshems projekt 
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Hållbara Hökarängen vilket har varit givande. Särskilt positiv är Bästa svängen till odlingen 

och de nya caféerna som har skapat nya sociala mötesplatser (Lindberg,02 24 2014). 

Bästa svängen arbetar med drogproblem och socialt utanförskap. Genom att erbjuda ett 

skyddsnät som täcker upp i tid (mot vräkningar, hjälp vid psykisk ohälsa med mera) hoppas 

man kunna minska missbruket och det sociala utanförskapet i Hökarängen. Huvudsyftet med 

arbetet är att få ut folk ur lägenheterna och träna på att vara en vanlig människa. Stefan har 

ambitionen att skapa mötesplatser, där folk kan träffas och göra aktiviteter utan droger och 

alkohol. Att hjälpa människor ur missbruk är en stor del av arbetet, men det arbetas även med 

att minska det sociala utanförskapet som många hamnar i även utan missbruksproblem.  

Projektet har arbetat aktivt för att ta tillbaka David Helldéns torg åt de boende i Hökarängen 

och det har nu blivit en plats för alla. Missbrukarna finns kvar men de tar inte över platsen på 

samma sätt som tidigare. Samtliga intervjuade har märkt av en positiv skillnad i den offentliga 

miljön sedan projektet startade. En boende upplever till och med att alla alkoholister har 

försvunnit, vilket inte är fallet då det fortfarande finns missbruksproblem kvar i Hökarängen. 

Olle Johansson upplever en attitydförändring hos mänskorna som han arbetar med i 

Hökarängen. Tidigare fanns en uppgivenhet i området men den har nu ersatts av en 

framåtanda.  

3.4.3  Hökarängens stadsdelsråd 

Den ideella föreningen Hökarängens stadsdelsråd bildades 2002 och är en paraplyorganisation 

för föreningar som driver verksamhet i Hökarängen. Syftet med stadsdelsrådet är ”att driva 

gemensamma frågor av övergripande art” (citat från Hökarängens stadsdelsråds hemsida). 

Rådet verkar för att utveckla det frivilliga arbetet, stödja befintliga mötesplatser 

(Kastanjegården i östra Hökarängen och Vävstolen i Hökarängens Centrum), bevaka plan och 

byggfrågor i Hökarängen. Alla föreningar med verksamhet i Hökarängen har rätt till två 

representanter i stadsdelsrådet (Stadsdelsråd,2014). De som är verksamma i Hökarängens 

stadsdelsråd hävdar att deras närvaro i Hökarängen bidrog till att Stockholmshem valde att 

satsa på området och skapa projektet Hållbara Hökarängen (Hall,11 04 2014). 

3.5 Aktörer i Hökarängen 

Projektet Hållbara Hökarängen är ett förändringsarbete som kräver många aktörer. I den 

fördjupade miljösatsningen är det tänkt att de boende ska ändra sina vanor, påverkade av 

information och övertalning från Stockholmshem. Då detta examensarbete även undersöker 
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de tillfrågades syn på de övriga delarna i projektet följer här en kort beskrivning av aktörer i 

som varit aktiva i dessa delar av projektet.  

 Stockholmshem; Åsa Stenmark (Projektledare för den fördjupade miljösatsningen, 

som är en del av projektet Hållbara Hökarängen)  

 Hökarängens lokala hållbarhetsambassadörer; grupp av boende i Hökarängen som 

skall bidra till att sprida medvetenhet om miljö och hållbarhetsfrågor samt aktivera fler 

i Hökarängen att delta i, projekt/aktiviteter kring hållbarhet.  

 SUST (Sustainable Innovation AB); samarbetspartner till Stockholmshem i projektet 

Hållbara Hökarängen, Thomas Sundén och Susanna Elfors. 

 Bästa svängen Hökarängen; Lokalförening i Hökarängen som arbetar med att minska 

det sociala utanförskapet i området; Stefan Lindberg.  

 Farsta stadsdelsförvaltning Olle Johansson arbetar med sociala frågor i Hökarängen 

för ett minskat missbruk i området. 

 Hyresgästföreningen; medlemsorganisation för hyresgäster, arbetar för att alla ska ha 

rätt till en god bostad till en rimlig kostnad.  

 Hökarängens stadsdelsråd; ideell förening som verkar för att utveckla det ideella 

arbetet i Hökarängen samt till att stödja befintliga mötesplatser i området. 

3.6 Hållbar stadsutveckling  

Begreppet hållbar utveckling grundades av Lester Brown 1981. Han hävdade att om 

människor fortsätter att överkonsumera jordens resurser så som de gör idag, kommer jorden 

att gå under pågrund av klimatförändringar, fattigdom och att hela jordens ekosystem 

kollapsar (Brown,1982). Sex år snare släppte världskommissionen för miljö och utveckling, 

på uppdrag av FN rapporten Our Common Future (även kallad Brundtland rapporten efter 

dess ordförande, Norges dåvarande premiärminister Gro Harlem Brundtland). I rapporten 

redovisas siffror som tagits fram av världsbanken vilka visar att i takt med att 

industrialiseringen breder ut sig, ökar fattigdom och klimatförändringar vilket äventyrar 

mänsklighetens överlevnad. Rapporten uttrycker även att länder gemensamt måste enas om att 

gå mot hållbar utveckling på global nivå. Vad är då hållbar utveckling? Världskommissonen 

valde att definiera hållbar utveckling på följande sätt;  

”En utveckling som tillfredställer behoven som nuvarande generation har utan att riskera 

förmågan för framtida generationer att tillfredställa sina behov”(citat ur Brundtland 

rapporten,1987 sid 55).  
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Vem ska avgöra vilka behov en generation, samhälle eller individ har? Detta ger inte 

Brundtland rapporten något svar på och har därför kritiserats.  

Hållbarhet kan även beskrivas som ett önskvärt tillstånd eller uppsättning villkor som kvarstår 

under tiden och hållbar stadsutveckling innebär då en process genom vilken hållbarhet kan 

uppnås (Maclaren,1996). Villkoren som skall vara i balans är svårdefinierade men kan delas 

upp i tre grupper, ekonomiska, sociala och ekologiska och för att uppnå ett hållbart samhälle 

krävs att de ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna av hållbarhet är i balans. 

 

Bild 5 Illustration av de aspekter som bör vara i balans för att uppnå en hållbar utveckling. Källa Franzén 2012 

Ekologisk hållbarhet; Sveriges regering har formulerat 16 miljömål för att uppnå ekologisk 

hållbarhet. I stora drag går dessa ut på att miljön ska skyddas, utsläpp ska inte skada 

människor och de naturliga kretsloppen inte ska rubbas (Regeringskansliet,2014).  

Social hållbarhet; i social hållbarhet ligger fokus på människors värde, rättvisa, livskvalitet 

och hälsa.  

Ekonomisk hållbarhet; handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv på hur efterfrågan ska 

kunna mötas med ett utbud som inte utarmar jordens resurser. All ekonomisk aktivitet bygger 

på naturresurser, därför gäller det att även ur ett ekonomiskt perspektiv värna om dessa 

(Franzén,2012). 

Samhällen har utvecklats från fattiga till rika genom en hög konsumtion av jordens resurser, 

men i och med en kraftig ökning av jordens befolkning, är denna utveckling inte längre 

möjlig. Alla samhällen/människor har rätt till samma ekonomiska förutsättningar (kunna äta 

sig mätt, tak över huvudet, kläder som skyddar med mera), samma sociala förutsättningar med 

(möjlighet att umgås, demokrati, levnadsrum med mera), samma ekologiska förutsättningar 

(tillgång till ren luft, vatten och mark). I fattiga länder tvingas människor att överanvända 

jordens resurser för att överleva, samtidigt som denna befolkning har en rätt att kräva högre 

levnadsstandard genom en ökad konsumtion. I rika länder har människor en levnadsstandard 
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där de konsumeras mer än vad som är nödvändigt för den grundläggande överlevnaden 

(Brundtland,1987). Denna höga och ohållbara konsumtion i västvärden leder till 

miljöproblem, vilket kränker de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningarna för 

samhällen och människor främst i fattiga länder.  

Det är nödvändigt för nuvarande generation att sluta konsumera jordens resurser som om de 

vore oändliga. Med en ökande befolkning krävs mer resurser, men för att uppnå ett 

hållbartsamhälle måste mindre resurser användas. En rättvis fördelning mellan generationerna 

och nationerna är därför krav för att ett hålbartsamhälle skall uppnås (Maclaren,1996) 

I dag byggs samhällen och städer fortfarande som om tillgången på land och andra resurser är 

oändliga (Dryzek 2005) och ett problem med våra nuvarande städer är deras utveckling mot 

ett mer bilorienterat landskap med tättrafik och förorter byggda mer för bilar än människor 

(Calthorpe,1993, Kenworthy,1999). I strävan efter en hållbar stad måste bilar ge vika för 

gående, cyklister och kollektivtrafik. En mer hållbar trafikutveckling sker nu i Stockholm. 

Antalet bilister ökar inte längre utan ligger i dag på samma nivå som år 2008 (Ljungberg,2014 

06 09 2014)
3
.  

En stad där alla tre aspekter av hållbarhet är i balans är en utopi som våra städer bör sträva 

efter. Då våra städer ser olika ut och har olika förutsättningar finns ingen universell definition 

av hållbar stadsutveckling. Men nästa alla som har försökt sig på att definiera hållbar 

stadsutveckling enas om att det är nödvändigt att ta större hänsyn till miljön i debatten om 

våra städers framtid (Maclaren,1996).  

Byggbranschen kan göra mycket för att göra våra städer mer hållbara. Vid nyproduktion bör 

byggmaterial med låg miljöpåverkan användas (exempelvis trä istället för betong). Nya 

värmesystem, tätare och mer väl isolerade fastigheter är även det ett steg i rätt riktning. Att 

återanvända mer resurser (exempelvis byggmaterial så som tegel och glas) minskar 

miljöpåverkan vid nyproduktion. Men då större delen av våra städer redan är färdigbyggda är 

även förändringar i det befintliga bostadsbeståndet nödvändiga för att uppnå hållbarhet.  

                                                 

3
 Prognoserna från början av 1990 talet vilka förutspådde en kraftigt ökad bilism har visat sig felaktiga, då 

antalet bilresor per person minskar och tågresandet ökar. En liknande utveckling sker i länder som Japan och 

USA (Ljungberg,2014 06 09 2014). 
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3.6.1 Hållbarhet genom förändringar i det befintliga bostadsbeståndet  

Byggsektorn står för 40 % av samhällets användning av material och energi. Byggnader är 

stora, tunga och har en lång livstid. En grov uppskattning är att varje svensk har tillgång till ca 

90 ton bostad och ca 60 ton övrig byggnad. För att fungera väl använder byggnaderna 

tillgångar motsvarande deras vikt och producerar samma mängd avfall per år. Under det tidiga 

2000-talet ökade Sveriges bostadsbestånd med ca 0.5 % per år. Att byta ut det befintliga 

byggnadsbestånd är en långsam process som kommer att ta flera generationer (Svane,2008). 

Följaktligen är förändringar i nyproduktion en otillräcklig strategi om hållbarhet skall kunna 

uppnås inom 50 år. 

Stockholm har fått uppmärksamhet som en miljövänlig stad mycket på grund av Hammarby 

sjöstad, men även om detta anses vara en ”hållbar stadsdel”
4
 så utgör den endast 1 % av 

Stockholms bostadsbestånd. År 2012 ökade Stockholm sitt bostadsbestånd med 0,7 % och att 

enbart fokusera på dessa nya bostäder kommer inte att leda till en hållbar stad 

(Stockholm,2014 05 05 2014). Nya energibesparande sätt att bygga på utvecklas. Men 

eftersom större delen av byggnadsbeståndet redan finns är förändringar i de existerande 

byggnaderna nödvändiga för att uppnå ett hållbart samhälle.  

I projektet Hållbara Hökarängen arbetar Stockholmshem med ett bostadsbestånd främst från 

1940-och 1950-talet. Området är känt för sin arkitektur och grannskapsplanering och som 

fastighetsförvaltare vill man bevara byggnadernas arkitektoniska uttryck 

(Stockholmshem,2014). Följaktligen är större ombyggnader och drastiska förändringar i 

byggnadernas fasader inte aktuella. I projektet har mycket arbete lagts på att förändra 

serviceutbudet och informera boende i området vilka ändringar de kan göra i vardagen för att 

leva mer miljövänligt. Detta examensarbete har studerat hur denna förändring av 

vardagsaktiviteter i riktning mot miljömässig och social hållbarhet har sett ut.  

Hökarängen är byggt efter grannskapsplaneringsidéer, med det lilla samhället som förebild 

vilket utgör en bra förutsättning för fortsatt utveckling mot en förort med lokal handel. 

                                                 

4
 Huruvida Hammarby sjöstad är en hållbar stadsdel eller inte bör diskuteras. Klart är att fastigheten inte 

uppfyller de satta kraven på energisnålhet (100 kWh per m2 och år), Stockholms stads energicentrums 

genomgång av 107 fastigheter (drygt 400 lgh) visar att energianvändningen (för uppvärmning och varmvatten) i 

snitt ligger på 118 kWh per m2 och år, vilket innebär att Hammarby sjöstads fastigheter drar mer energi än de 

svenska byggnormerna tillåter vid nyproduktion. Forskare från KTH och energikonsulter ger följande 

förklaringar till varför energimålen inte uppfylls; designfel, byggfusk samt dålig kunskap och skötsel av husen 

(Lundberg,2014-01-15 2013). 
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Trafikmässigt är Hökarängen väl utvecklat. Det finns; tunnelbana (med anslutning till 

pendeltåg två stationer söderut), ett stort antal busslinjer och väl utbyggda cykelbanor (vilka 

bland annat går raka vägen till Stockholms central). Den väl utbyggda kollektivtrafiken och 

cykelbanorna gör det enkelt för de boende i Hökarängen att välja transportsätt som har en 

minimal miljöpåverkan. Samtidigt ligger förorten vid korsningen av motorväg 73 mot 

Nynäshamn och motortrafikleden 229 (även kallad Örbyleden). Dessa två vältrafikerade vägar 

gör även bilåkning till området enkelt. 

I den fördjupade miljösatsningen som detta examensarbete fokuserar på har Stockholmshem 

valt att börja arbeta med frågor som rör transport, livsmedel, lokal odling, energiförbrukning 

och konsumtion. Efter att ha informerat om dessa frågor gavs hållbarhetsambassadörerna stor 

frihet att formulera vilka frågor som det fortsatta arbetet med den fördjupade miljösatsningen 

skulle fokusera på. En stor del av utvecklingsarbetet som Stockholmshem har genomfört i 

Hökarängen har fokuserat på de sociala aspekterna av hållbarhet, medan frågorna som 

hållbarhetsambassadörerna har valt att driva inom den fördjupade miljösatsningen till stor del 

har fokuserat på de ekologiska aspekterna av hållbarhet. Följaktligen är det dessa två aspekter 

(sociala och ekologiska) av hållbarhet som detta examensarbete tar upp. Detta examensarbete 

sätter människan i fokus och frågar hur boende i Hökarängen upplever Stockholmshems 

hållbarhetsprojekt. Då de tillfrågade har valt att fokusera på de ekologiska aspekterna av 

hållbarhet ges detta område störst utrymme. Med de boende i Hökarängen i fokus undersöker 

examensarbetet hur en förändring av deras vardagsaktiviteter som leder till en ökad ekologisk 

hållbarhet har sett ut och om denna ökade ekologisk hållbarhet kan leda till en ökad social 

hållbarhet.  

3.7 Miljökonsekvenser av vardagskonsumtion  

Stockholmshem valde att inleda sin fördjupade miljösatsning med att informera om 

vardagskonsumtionen och vilka miljöproblem den kan leda till. Bakgrunden till de områden 

som Stockholmshem valde att inleda sitt arbete med ges nedan. 

3.7.1 Livsmedel 

Dagens matproduktion är inte miljömässigt och socialt hållbart. Det industrialiserade 

jordbruket med monokulturer, konstgödsel, giftbesprutning och genmodifierade grödor är inte 

hälsosamt för vare sig människor, djur eller vårt ekosystem (Lindholm, Tunström et al.,2013, 

Naturskyddsföreningen,2014). Produktion och transport av mat står för 31% av det totala 

utsläppen av växthusgaser i EU. FN:s klimatpanel har uppskattat att jordbrukets direkta 
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klimatpåverkan står för 10-12% (exkluderande utsläpp till följd av bränsleanvändning, 

produktion av gödsel och förändrad markanvändning) av det globala utsläppet av 

växthusgaser (Garnett,2011). Självfallet finns lokala variationer och i Sverige står 

produktionen och transporten av livsmedel för 13 % av landets energianvändning (Wallgren 

och Höjer,2009) 

3.7.2 Miljövinster med att välja ekologiska livsmedel 

I framställningen av mejeriprodukter används soja som djurfoder. Soja som importeras från 

bland annat Brasilien och besprutas med bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna i 

EU. Årligen avverkas 1,2 miljoner hektar av Amazonas regnskog för sojaproduktion. 

Konstgödsel används vid odling av soja, vilket ökar kadmiumhalten i jorden som i sin tur ökar 

risken för benskörhet hos människor och djur (Heimer,2010). FNs mat och 

jordbruksorganisation (FAO) rapporterar att 25% av jordens åkermark har utarmats; 

majoriteten av denna utarmning (75%) beror på sättet som mat odlas på i dag. Monokultur 

och salter från konstgödsling bidrar till utarmningen av jorden (Ploeg,2013 02  21 2013). En 

välmående jord har förmågan att binda många växthusgaser så som N2O, CH4 and CO2 

(Edwards-Jones, Mila i Canals et al.,2008). En del forskning hävdar att våra jordar har 

förmågan att binda mer CO2 än alla världshav (Ploeg,2013 02  21 2013).  

På ekologiska gårdar tillämpas växelbruk och variation på grödor till skillnad från de stora 

monokulturerna (monokulturer som även hotar den biologiska mångfalden) på traditionella 

gårdar. Det är i dag vanligt att bönder väljer att satsa på antingen djurhållning eller växtodling 

vilket inte är miljömässigt hållbart. Detta sker i mindre utsträckning hos ekologiska bönder. 

Ekologiska mjölkprodukter kommer från kor som får obesprutat foder från gården som de bor 

på (Naturskyddsföreningen,2014). 

3.7.3 Kött 

Enligt världsnaturfonden står konsumtionen av kött och andra animaliska produkter (ex mjölk 

och ost) för en femtedel av värdens utsläpp av växthusgaser. Kött kräver ofta mer mark, 

vatten och energi att producera än vegetabilier. Framställning av djurfoder, gödsel och 

idisslande kor släpper ut metangas vilket är en mycket värre växthusgas än koldioxid. I 

Sverige äter vi igenomsnitt 46 kg kött per person och år vilket är en ökning med 50% sedan 

1970-talet (Värdsnaturfonden,2014). En rapport från jordbruksverket visar att genom att dra 

ner på köttkonsumtionen och minska matsvinnet kan utsläppen av växthusgaser från 

livsmedelsproduktionen halveras (Värdsnaturfonden,2014) 
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3.7.4 Matsvinn 

Maten är för billig. Prisutvecklingen på livsmedel är lägre än på många andra varor och i 

Sverige läggs en mindre del av inkomsten på att livsmedel, jämfört med för tretio år sedan 

(Lööv et al 2010). Denna nedgång i livsmedelspriser har inte bara lett till att bönder har 

svårare att försörja sig utan även till ett ökat matsvinn (Ladner,2011). Matavfallet står för 10-

20 % av energin som används i livsmedelssystemet (Wallgren och Höjer,2009). Det största 

matsvinnet finns i slutet av matkedjan hos konsumenterna (Kantor, Lipton et al.,1997). I 

Sverige slängs 11-13% av maten som serveras, vilket motsvarar 1,5% av jordbruksmarken 

(Engström och Carlsson-Kanyama,2004) 

3.7.5 Mattransport 

I Sverige står transporten av mat för 13 % av energin som används i matsektorn. 

Globalisering och fri handel har ökat matmilen (sträckan som maten transporteras innan den 

når konsumenten) i det västerländska samhället. I Sverige importeras 40 % av maten och 

sträckan som maten transporteras har ökat med 25 % jämfört med för 20 år sedan (Wallgren 

och Höjer,2009). Snittlivsmedlet i matbutiken transporteras 2 400 km från jordbruk till 

konsumenten (Lindholm, Tunström et al.,2013). Mat transporteras längre sträckor innan den 

når affärerna samtidigt som kunderna åker längre sträckor för att handla livsmedel, då 

bilåkandet har ökat i samtliga europeiska länder (Ladner,2011). Dagens matsystem med långa 

transporter är beroende av tillgången på billig olja.  

3.7.6 Lokal odling 

Jorden förlorar 10 miljoner hektar bördig åkermark om året, främst på grund av ohållbart 

jordbruk och städernas utbredning. Fortsätter denna trend innebär detta att det år 2050 inte 

kommer att finnas någon jord kvar för livsmedelsproduktion (Ploeg,2013 02  21 2013). 

Jordens befolkning är beräknad att öka till 9 miljarder under de närmsta 50 åren. FN:s 

livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att det därför behövs en ökning av 

livsmedelsproduktionen med 70 %, vilket kräver ytterligare 109 miljoner hektar åkermark. 

Erosion från jordbruk fortsätter att spola bort jord 30 gånger fortare än ny jord bildas, 

samtidligt som mer mark förloras till städernas utbredning (Ladner,2011). Lokal odling kan 

inte lösa hela markproblematiken men nyskapande sätt att odla på är en förutsättning för att 

föda jordens ökade befolkning.  
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3.7.7 Energi 

Det västerländska samhället har en ohållbar konsumtion av energi och andra resurser. I 

Sverige förbrukades 377 TWh energi, varav hushållsanvändningen stod för 86 TWh (22,8%) 

under 2012 (Energimyndigheten, 2014). Året innan förbrukade Sveriges hushåll 25 % av 

Sveriges totala energiförbrukning. Sverige ligger bland de högst elkonsumerade länderna per 

capita (16 000 kWh per år) (Vassileva, Wallin et al.,2012), två tänkbara förklaringar till detta 

är det kalla klimatet, skogsindustrin och pappersbruken som förbrukar stora mängder energi.  

Trots många internationella miljööverkommelser som Kyotoprotokollet och Agenda 21 har 

utsläppen av växthusgaser fortsatt att öka, med 1 % per år under det senaste årtiondet. 

Energiförbrukningen i hemmet bidrar signifikant till utsläppen av växthusgaser (Steg, 

Dreijerink et al.,2005). I Sverige har elanvändningen för belysning och hushållsapparater mer 

än dubblats från 9,2 TWh år 1979 till 22,1 TWh år 2006. Befolkningsökning och ett högre 

krav på komfort är två av anledningar till att hushållsförbrukningen av energi ökar. Ökningen 

beror delvis på de ökande antal hushåll men även på grund av det ökande användandet av 

elkrävande apparater (Leiserowitz, Kates et al.,2006) och den positiva effekten av 

innovationer inom energibesparing motverkas av en ökad konsumtion (Steg, Dreijerink et 

al.,2005).  

3.7.8 Konsumtion 

Förenta nationernas millenniedeklaration betonar att våra nuvarande konsumtionsvanor måste 

ändras för att uppnå en önskvärd framtid (Leiserowitz, Kates et al.,2006). Konsumtionsfrågan 

är komplex, för att uppnå en global hållbarhet måste konsumtionen minska, samtidigt lever vi 

i den västerländska civilisationen i ett samhälle som bygger på en hög och ständigt ökande 

konsumtion, så kallad tillväxt. Ett land med en hög BNP anses vara ett välmående/lyckat land 

och en hög inkomst och hög konsumtion av varor och tjänster ger en hög status. Önskan om 

ekonomisk utveckling anses vara universell men ingen forskning har visat att en hög 

ekonomisk utveckling leder till ökad lycka. Forskning visar att när ett samhälle har uppnått 

den grundläggande nivån av välstånd, påverkas inte människors lycka av en ökad ekonomisk 

utveckling (Leiserowitz, Kates et al.,2006). Man kan då fråga sig varför ekonomisk 

utveckling prioriteras före miljöfrågor?  

Ekonomisk tillväxt mäts i BNP (BruttoNationalProdukt) vilket i sin tur är problematisk då 

BNP inte mäter socialaspekter och miljöaspekter. De sociala och miljökostnaderna för en vara 

betalas inte av konsumenten utan av invånare där varan produceras. Sverige har lyckats 
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minska sitt utsläpp av växthusgaser, men större delen av produktionen av svenskarnas varor 

och tjänster har på senare år flyttat till låglöneländer. Den ökade konsumtionen av varor och 

tjänster (i rika länder som Sverige) leder till ett ökat utsläpp av växthusgaser i låglöneländer 

och sett ur ett konsumtionsperspektiv har Sverige ökat sina utsläpp av växthusgaser och 

därigenom sin miljöpåverkan (Aleklett, 2011). Argumentet att en ekonomisk tillväxt är 

ekonomisk hållbarhet, vilket i sin tur leder till en hållbarutveckling, blir missvisande då den 

ekonomiska tillväxten i stora delen av värden leder till miljöproblem vilket motverkar en 

hållbarutveckling.  

Ett sätt uppnå en mer miljömässig och social hållbar konsumtion är att ändra prissättningen på 

varor så att även de sociala och miljökostnaderna återspeglas i priset. Genom information om 

vilka miljökonsekvenser ens egen konsumtion har försöker Stockholmshem påverka de 

boende i Hökarängen att konsummera mindre och välja produkter med så liten miljöpåverkan 

som möjligt. 

4 Teori 

4.1 Vanor som leder till hållbarhet 

Många miljöproblem som global uppvärmning och luftföroreningar är rotade i människors 

beteende, därför är en förändring av människors beteende och vanor nödvändig för att uppnå 

ett hållbart samhälle (Leiserowitz, Kates et al.,2006, Steg och Vlek,2009). Nuvarande vanor, 

världssyn, beteende och byråkrati är faktorer som hindar samhället att uppnå hållbarhet 

(Söderholm, Ek et al.,2007, Folke, Jansson et al.,2011). Människors vanor styrs inte enbart av 

deras vilja och värderingar (och är inte alltid logiska). Sociala faktorer, personliga normer, 

invanda mönster med mera spelar stor roll (Steg, Dreijerink et al.,2005). När en människa vill 

uppnå något gör personen en handling som leder fram till målet. Om samma handling 

upprepas vid nästa tillfälle med samma utgång förstärks denna handling och blir associerad 

till utgången, att målet uppnås. Desto fler gånger handlingen upprepas för att uppnå målet 

desto starkare blir detta mentalt befäst som en vana och individen ser då detta mer och mer 

som den enda vägen för att uppnå målet (Steg och Vlek,2009).  

De värderingar som är nödvändiga för att uppnå ett hållbart samhälle finns redan hos 

befolkningen, men det finns ett avstånd mellan värderingar och vanor. En hög 

miljömedvetenhet resulterar inte alltid i ett miljömässigt beteende eftersom människors 

beteende är grundat i vanor och normer som är svåra att bryta (Gadenne, Sharma et al.,2011). 
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Att utvärdera och lägga om sina vanor är en tidkrävande process som kräver kunskap och 

skicklighet, något som många inte kan eller vill göra (Leiserowitz, Kates et al.,2006, Ek och 

Söderholm,2010). Information kan bryta sociala normer och påverka människor till ett mer 

miljömässigt beteende, men är sällan effektiv om den går emot andra starka influenser som 

sociala normer eller prissättning (Owens och Driffill,2008, Ek och Söderholm,2010).  

För att ändra sina vanor till mer miljövänliga vanor krävs att individen ser att dennes 

miljövänliga vannor påverkar den globala miljön positivt. Det är även nödvändigt att 

individen ser det som sitt ansvar att förbättra miljön (Flyvbjerg,2002, Richardson,2005). 

En individ kan ha ambitionen att resa miljövänligt men om det inte finns en väl fungerande 

kollektivtrafik så kan personen tvingas att ta bilen istället. På samma sätt kan det finnas vilja 

att köpa ekologiska varor men det högre priserna och smala utbudet, kan leda till att en del 

individer inte har råd eller har tid att leta igenom fler butiker för att hitta de varor som behövs. 

För att uppnå en hållbar förort, vilket är målet med projektet Hållbara Hökarängen är en 

förändring därför nödvindig både på individnivå (förändring av Hökarängsbornas vanor) och 

på kollektiv nivå (förändring av de val som erbjuds befolkningen i Hökarängen) 

4.2 Allmänhetens deltagande i planering 

Hur våra städer skall utvecklas ligger till stor del i våra politikers händer. Politikerna i 

Stockholms stadshus antar en översiktsplan för Stockholms kommun. Denna översiktsplan är 

sedan vägledande för hur stadsplanerare i Stockholms kommun utvecklar detaljplaner. Att 

allmänheten får säga sitt om dessa planer är en av demokratins hörnstenar. Men hur och i 

vilken utsträckning skall politiker och stadsplanerare lyssna till allmänheten? 

Det är allmänt erkänt att sociotekniska problem inbäddade i socioekologiska system (så som 

hållbarhetsproblem) inte kan lösas effektivt utan ett effektivt och aktivt deltagande av 

allmänheten (Brody,2003, Olsson, Folke et al.,2004, Colding och Barthel,2012) . 

Medborgardeltagande blir då en förutsättning för att våra städer skall utvecklas på ett hållbart 

sätt (Everatt, Marais et al.,2010).  

Städernas utformning och funktion påverkar alla i samhället och tidiga röster inom 

samhällsplanering har hävdat att allmänheten fått säga för lite i debatten om våra städers 

utformning. Grupperna med mindre makt (ex äldre, kvinnor och barn) har ofta förbisetts i 

planeringen av hur våra städer har byggts och utvecklats (Jacobs,1961, Hayden,1984). 

Grundläggande för medborgardeltagande i planeringsprocesser är att konsensus ska uppnås. 
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Då många olika röster hörs i debatten om våra städers utveckling är det inte alltid möjligt att 

uppnå konsensus och kritiker mot detta system, hävdar att strävan för att uppnå konsensus 

tystar allmänhetens röster istället för att ge dem kraft (Tewdwr-Jones och 

Allmendinger,1998).  

4.2.1 Arnesteins stege av medborgarinflytande 

Medborgardeltagande utan en omfördelning av makten från stadsplanerare/politiker till 

medborgarna, är en intetsägande och frustrerande process för de maktlösa. Hur och i vilken 

grad denna omfördelning av makt kan se ut, beskrevs av Sherry Arnestein. Hon utvecklade en 

stege av medborgarinflytande, de olika stegen beskriver hur mycket makt som medborgarna 

har getts i ett projekt och stegen löper i åtta steg från manipulation till total medborgarkontroll 

(Arnstein,1969). Denna stege av medborgarinflytande används som teoretiskt utgångspunkt 

för att analysera Stockholmshems arbete.  

 

För att uppnå hållbarhet måste människors vanor ändras. Denna studie undersöker hur det 

kommunala bostadsbolaget Stockholmshem har valt att arbeta för att få de boende i 

Hökarängen att överge omiljövänliga vanor till förmån för mer miljövänliga vanort.  

  

Bild 6 Arnsteins stege ur "A ladder of citizen participation" (Arnstein, 1969) 
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5 Resultat  

Resultatet av informationen inhämtad från intervjuer, samtal och webbsidor från 

Stockholmshem är i fortsättningen strukturerade efter de sju forskningsfrågorna.  

5.1 Hur arbetar Stockholmshem för att engagera människor i miljöarbete 

och energieffektivisering? 

Startskedet av projektet Hållbara Hökarängen valde Stockholmshem att inleda med (vad de 

valde att kalla) en boendedialog. Även om allmänhetens synpunkter inhämtades under detta 

startskede, var de inte synpunkterna från denna dialog som bestämde hur arbetet skulle 

fortskrida. Ingen direkt återkoppling skedde till de boende, men ett kontor i området 

upprättades, där de boende är välkomna att diskutera frågor som rör miljömässig och till viss 

del social hållbarhet. I detta skede av projektet var det fråga om samråd (så kallad 

consultation, fjärde steget i Arnsteins stege). De boende i Hökarängen var inbjudna att ha en 

åsikt, vilket är första steget mot medborgarinflytande, men det fanns ingen garanti att deras 

åsikter följdes upp. Hur arbetet skulle fortskrida bestämdes av Stockholmshem. En del åsikter 

som framkom under boendedialogen (exempelvis att det var för mycket missbrukare på David 

Helldéns torg) kan ha gjort det lättare att söka pengar till andra socialsatsningar i området, 

som projektet Bästa svängen Hökarängen.  

Under hösten 2012 började arbetet med att engagera de boende i miljöfrågor. Fokus var nu på 

människorna i Hökarängen, vad de och Stockholmshem kan göra tillsammans för att uppnå en 

miljömässigthållbar förort. Arbetet sker från Stockholmshems lokalkontor i Hökarängens 

centrum och projektet drivs av Åsa Stenmark, hon började sitt arbete på lokalkontoret under 

hösten 2012. På kontoret arbetade Emma Henriksson med tidigare delar av projektet Hållbara 

Hökarängen under perioden (våren 2011-februari 2014), Åsa och Emma är anställda av 

Stockholmshem. I detta delprojekt arbetar även Susanna Elfors från SUST, främst med frågor 

rörande boendekommunikation och Lars Oldne från Stockholmshem med lokalfrågor. Emma 

Henriksson hade avslutat sitt arbete i Hökarängen då intervjuarbetet för detta examensarbete 

började och följaktligen är Åsa Stenmark, Susanna Elfors och Lars Oldne bland de viktigaste 

informanterna om hur detta delprojekt har genomförts av Stockholmshem.  

Delprojektet började med att Emma och Åsa gick ut och frågade de boende vilka frågor som 

de tycker är viktiga och vill arbeta med. Kommunikationen om miljöfrågor mellan 

Stockholmshem (Emma och Åsa) och de boende i Hökarängen skedde till stor del via sociala 

medier (facebook och blogg) där de boende har möjlighet att kommentera och skapa en dialog 
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med de verksamma i projektet. På detta sätt fångade Emma och Åsa upp de boendes intressen. 

Den lokala närvaron är också viktig då de boende alltid är välkomna till det lokala kontoret 

för att diskutera och ställa frågor. En del information går även ut via nyhetsbrev, hyresavier 

och lokaltidning (Stenmark,06 02 2014). Susanna Elfors berättar att miljöarbetet även sprids 

med hjälp av information på mötesplatser, främst torg med hjälp av teatergrupper (Elfors,10 

03 2014). Åsa Stenmark upplever dialogen om miljöfrågor, mellan Stockholmshem och de 

boende i Hökarängen som givande.  

Några av de tillfrågade som är boende i Hökarängen och inte är aktiva i projektet är kritiska 

till hur Stockholmshem väljer att föra dialogen om miljöfrågor med de boende i Hökarängen. 

Dessa personer efterfrågar en tydligare kommunikation från Stockholmshem om deras arbete. 

En del av informationen har gått ut via lappar i husen och via hyresavier, men denna del borde 

utökas menar dessa boende. Även mer information i Hökarängens centrum är efterfrågat. I 

dagsläget sprids mycket information från mun till mun, vilket leder till ryktesspridning och att 

en del av informationen missuppfattas. Mycket händer även utan att de boende är medvetna 

om att det har med projektet att göra. Denna bild av informationsflödet delar inte många av de 

aktiva hållbarhetsambassadörerna som menar att man får informationen serverad från 

Stockholmshem och inte behöver leta upp den själv. Åsa Stenmark menar att huvudmålet med 

miljösatsningen inte är att de boende vet om vem som ligger bakom förändringarna, utan det 

viktiga är att förändringarna sker. 

Från Stockholmshems sida valde man att inleda arbetet i den fördjupade miljösatsningen med 

en seminarieserie som informerade de boende om vilka förändringar de boende i Hökarängen 

kunde göra i vardagen. Seminarieserien genomförde i samarbete med Hushållningssällskapet 

och upplevdes av de tillfrågade hållbarhetsambassadörerna som lärorik och lätt att ta till sig 

De tillfrågade hållbarhetsambassadörerna berättar att informationen på seminarierna, gick från 

det stora till det lilla med konkreta exempel (exempelvis hur många tågresor Stockholm-

Göteborg, en flygresa samma sträck motsvarar i miljöpåverkan). Detta gjorde att seminarierna 

illustrerade miljöproblematiken och gjorde att de som deltog på seminarierna blev medvetna 

om miljökonsekvenserna av sina vanor. Åsa Stenmark berättar att antalet deltagare vid varje 

seminarietillfälle var cirka 25-30 personer. De tillfrågade hållbarhetsambassadörerna upplever 

det som positivt att seminarieserien handlade om vardagsnära frågor, och att seminarierna 

tydligt berättade vilka råvaror som används för att producera de varor som ofta förekommer i 

svenska hem.  
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Efter förslag från Hökarängens stadsdelsråd startade Emma och Åsa från Stockholmshem 

samarbete med Hökarängsskolan där representanter från Stockholmshem och SUST 

informerar eleverna i energifrågor och miljöfrågor, så att barnen senare kan sprida denna 

kunskap till sina föräldrar (Hall,11 04 2014, Stenmark,06 02 2014). En hållbarhetsambassadör 

berättar att det finns planer på att starta ett liknande projekt med Martinskolan. Innan dessa 

projekt började upplevde Åsa Stenmark en viss problematik med att nå ut med 

Stockholmshems miljöbudskap till de yngre Hökarängsborna (Stenmark,06 02 2014).  

Diskussionen med Stockholmshem upplevs av de flesta tillfrågade som är boende i 

Hökarängen, som en kreativ miljö där ingenting är omöjligt. De tillfrågade 

hållbarhetsambassadörerna upplever att de får gehör för sina idéer. ”Informationen känns inte 

påtvingad och det finns inga pekpinnar” berättar en miljöaktiv pensionerad boende i 

Hökarängen. En hållbarhetsambassadör tycker att informationen har varit lite för 

grundläggande då de flesta hållbarhetsambassadörer redan hade en bred kunskap om 

miljöproblem innan Stockholmshems fördjupade miljösatsning drog igång. En annan 

hållbarhetsambassadör tycker att arbetet har varit för fritt och upplever det som problematisk 

att det inte fanns ett tydligt mål, med vad hållbarhetsambassadörsgruppen skall arbeta med 

från början. Majoriteten av de tillfrågade som bor i Hökarängen upplever ett stort 

engagemang bland de som jobbar med projektet och att det händer mycket. ”Det händer saker 

inte bara på en teoretisk nivå, lika mycket verkstad som snack”, berättar en 

hållbarhetsambassadör som fokuserar på att minska sin miljöpåverkan genom minskad 

konsumtion.  

Sedan projektet startade har flera av de tillfrågade Hökarängsborna tänkt igenom sina egna 

vanor och börjat påverka andra mer genom att diskutera miljöproblem med sina vänner och 

bekanta. Dessa personer upplever att diskussionen har underlättats genom att de har fått bra 

argument från seminarierna.  

I den fördjupade miljösatsningen som började 2012 gavs de boende i Hökarängen större makt 

att bestämma över projektets utgång. Agenda 21 betonar vikten av lokalt medborgarinflytande 

(Feichtinger och Pregernig,2005) som denna del av projektet bygger på. I delprojektet utgår 

Stockholmshem delvis från vad medborgarna/Hökarängsborna vill arbeta med, men en viss 

styrning finns från Stockholmshem med att involvera fler miljöfrågor och utveckla de 

existerande. Detta delprojekt är ett fall av samarbete (så kallad partnership sjätte steget i 

Arnsteins stege) mellan Stockholmshem och Hökarängsborna där den beslutsfattande makten 
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är delad. Åsa Stenmark berättar att arbetet helt skall utgå ifrån de frågor som 

hållbarhetsambassadörerna (och eventuella framtida boendegrupper) vill driva. Samtidigt så 

berättar hon att man från Stockholmshems sida har märkt ett svalt intresse för frågor rörande 

energibesparing i hemmet. Denna fråga har man från Stockholmshems sida därför försökt 

lyfta och informera extra mycket om. Åsa berättar även att Stockholmshem inte är delaktig i 

Carrotmoben som hållbarhetsambassadörerna driver för att påverka de lokala handlarna. Då 

man från Stockholmshem till viss del styr diskussionen och väljer att fokusera på vissa frågor 

och inte engagera sig i andra, så utgår inte arbetet i den fördjupade miljösatsningen fullt ut 

från de boendes intressen.  

5.1.1 Varför väljer en person att leva miljövänligt? 

Eftersom Stockholmshemsarbete i den fördjupande miljösatsningen går ut på att förändra de 

boendes vanor åt det mer miljövänliga hållet har jag valt att undersöka varför de tillfrågade 

har valt att ändra sina vanor åt de mer miljövänliga hållet. Varför en person i Hökarängen 

väljer att ändra sina vanor åt det miljövänliga hållet skiftar naturligtvis mellan de olika 

individerna. Tretton av de sjutton tillfrågade är intresserade av att leva miljövänligt. Av deras 

berättelser framkom att tidsandan och den politiska debatten när personen var i tonåren, 

verkar ha stor inverkan på viljan att leva miljövänligt. För de tillfrågade som var unga på 

1960-talet grundar sig miljömedvetenheten i ett begrepp om social rättvisa. Dessa personer 

närmade sig miljöfrågor från ett fördelningsperspektiv. De tillfrågade som var lite yngre, nu i 

40-årsåldern berättar att miljöengagemanget kom med modersmjölken och att det grundar sig 

i pengabrist. Då personerna inte hade pengar så användes saker tills de var helt utslitna och 

personerna återanvände så mycket som möjligt. Gemensamt för de intervjuade är att de vill 

undvika kommersialism och att köpa många varor som släng efter en kort tid. ”Vad gör man 

med sopberget” är en fråga som många av de tillfrågade har reflekterat över. De tillfrågade 

som är födda på 1980-talet växte upp när miljöfrågorna debatterades mycket i media. 

Mediabevakningen i och med Agenda 21 programmet ledde till ett miljöengagemang hos 

denna grupp. En Hållbarhetsambassadör i tjugoårsåldern som studerar på heltid, upplever att 

gemene man är lata när det gäller att tänka miljösmart och att de inte tänker på framtiden. 

Tydlig information kan ändra dessa tankebanor, tror hon.  

Några av de tillfrågade uppger att miljöintresset blev djupare när de fick barn. En 

tvåbarnsmamma som fokuserar på att resa mer miljövänligt berättar följande; ”Miljön handlar 

om vår framtid och är därför viktigt. Om man inte tar miljöfrågorna på allvar finns inget kvar 

till framtida generationer.” Två personer i samma ålder men från olika kulturer berättar att 
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deras miljöengagemang växte fram gradvis. I och med projektet Hållbara Hökarängen blev 

det lättare att leva mer miljövänligt, då det redan fanns ett färdigt koncept att haka på.  

Några av de tillfrågade uppger att de väljer att leva mer miljövänligt dels för miljöns skull 

men även för deras egen hälsas skull. Dessa personer försöker att handla kläder second hand 

och ekologiska livsmedel, dels för att minska sin konsumtions påverkan på miljön, men även 

för att minska sin egen exponering för kemikalier (då dessa är urtvättade ur textilier och 

livsmedlen inte är besprutade). En hållbarhetsambassadör berättar att hennes 

miljöengagemang började i tjugoårsåldern i och med en ökad medvetenhet om vilka 

kemikalier som finns i livsmedlen.  

Gemensamt för alla tillfrågade hållbarhetsambassadörer och majoriteten av de tillfrågade 

boende (som har en vilja att leva mer miljövänligt), är att det ser det som individens ansvar att 

göra miljövänliga val och förändra samhället till att bli mer miljömässigthållbart. Insikten att 

förändringen i det lilla är viktig, är starkt rotad hos dessa personer. 

”När jag var liten var jag rädd för krig, nu är jag rädd för att värden skall gå under på grund av 

miljöförstörning” Louise Modig Hall ordförande Hökarängens stadsdelsråd. 

Detta uttalande sammanfattar många av hållbarhetsambassadörernas åsikter om varför de 

väljer att leva mer miljövänligt. Hos övriga tillfrågade varierar åsikten om vem som har 

ansvar för att förbättra miljön. Några delar hållbarhetsambassadörernas åsikt (att det är 

individens ansvar), andra anser att ansvaret bör delas mellan individ och samhälle, ytterligare 

andra tycker att förändringen måste ske helt på politisknivå.  

5.2 Hur arbetar Stockholmshem för att uppnå en varaktig förändring mot 

ett mer miljömässigt beteende hos de boende i Hökarängen? 

Att engagera folk i en hållbarhetssatsning och få dem att ändra sina vanor åt det mer 

miljövänliga hållet är en sak. Men att få personer i ett område att fortsätta med dessa 

miljövänliga vanor efter projekttidens slut kan vara svårare. Arbetet med 

hållbarhetsambassadörer som sprider Stockholmshems budskap är en del av arbetet med att 

uppnå en varaktig förändring av beteendet hos de boende i Hökarängen. Dessa personer får 

lådor med ekologiska grönsaker levererade hem till sig varje månad från våren 2014 till och 

med hösten 2015. Samtliga tillfrågade hållbarhetsambassadörer har gjort förändringar i sin 

vardag åt det mer miljövänliga hållet och uppger att de har ambitionen att fortsätta med dessa 

nya vanor efter projekttidens slut.  
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De hållbarhetsambassadörer som Emma och Åsa har engagerat i Stockholmshems 

miljöarbete, var redan väldigt miljöintresserade och kan därför inte göra några drastiska 

förändringar i sin livsstil åt det mer miljövänliga hållet. Utmaningen för Åsa Stenmark ligger 

nu i att nå ut med Stockholmshems miljöbudskap till de boende som inte redan är miljöfrälsta 

(Stenmark,06 02 2014). Susanna Elfors (SUST) berättar om denna utmaning och vill gärna 

skapa flera intressegrupper bland de boende, exempelvis en cykelgrupp (Elfors,10 03 2014).  

Många hållbarhetsambassadörer uppger att det är positivt att får samlas i grupp och diskutera 

miljöfrågor. ”Att umgås med likasinnade är en nödvändighet för att kunna gå längre och 

utvecklas i sitt miljötänk”; berättar en hållbarhetsambassadör som bott i Hökarängen i två år. 

Hållbarhetsambassadörsgruppen har nått ut till flera boende i området och fått dem att göra 

ändringar i vardagen åt det miljövänliga hållet. En boende som har blivit inspirerad av en 

hållbarhetsambassadör, berättar att hon upplever att Stockholmshems miljöarbete inspirerar 

andra fastighetsvärdar. Familjebostäder har skaffat kompost och Heba har ett bytes rum. Då 

en del hållbarhetsambassadörer bor hos andra fastighetsvärdar och några i bostadsrätter finns 

förutsättningar för att Stockholmshems miljöarbete når ut även till dessa områden.  

De lokala odlingsgrupperna är något som kan värva intressenter under lång tid, då detta ger en 

synbar förändring och väcker intresse hos förbipasserade människor. Att odla ätbara grödor 

upplevs positiv av de tillfrågade och ger lön för mödan. Olle Jonasson (Farsta 

Stadsdelsförvaltning) menar att odling av ätbara grödor slår an till den mänskliga instinkten 

att vara rädd om odlingen, vilket i sin tur minskar risken för sabotage och gör människor mer 

måna om det offentliga rummet (Johansson,11 03 2014).  

Samtliga tillfrågade som har gjort en förändring i vardagen åt det mer miljövänliga hållet 

uppger att de tänker fortsätta med denna förändring även efter att Stockholmshems projekt 

Hållbara Hökarängen är avslutat.  

5.3 Vilka hållbarhetsaspekter vill Stockholmshem påverka med sitt arbete 

i Hökarängen? 

Genom intervjuer med personer som arbetar i projektet Hållbara Hökarängen och boende som 

har varit aktiva i vissa delar av projekt framkom följande; Stockholmshems arbete i projektet 

Hållbara Hökarängen innan den fördjupade miljösatsningen var ett utvecklingsarbete då 

Stockholmshem fokuserade på att utveckla de befintliga lokalerna i området. Stockholmshems 

arbete i den fördjupade miljösatsningen har fokuserat på de boendes konsumtion av varor och 

tjänster.  
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I detta delprojekt har man från Stockholmshems sida försökt påverka de val som de boende i 

Hökarängen gör vilka kan leda till ett mer hållbartområde (Stenmark,06 02 2014). Många av 

de aktiviteter som Stockholmshem erbjuder sina boende har som målsättning att de boende 

skall träffas och umgås, vilket ger de boende mindre tid åta att konsummera varor (Elfors,10 

03 2014). Majoriteten av bostäderna i Hökarängen är hyresrätter (Stenmark,06 02 2014) och 

bor man i en hyresrätt finns det ett begränsat antal hållbarhetsaspekter som man som boende 

kan påverka. Som boende kan man påverka sin egen konsumtion av varor och tjänster, 

återvinning, till viss del sin energianvändning och sociala aspekter som en stark 

sammanhållning. Strukturella förutsättningar ges av fastighetsägare, kommunen, landstinget 

med flera och inom dessa ramar kan de boende göra sina val. Hökarängen är byggt efter 

grannskapsplaneringsidealet, vilket gör att det finns många naturliga mötesplatser 

(exempelvis innegårdar och parker) i området vilket underlättar för de boende att socialisera 

med varandra. Stockholmshems utvecklingsarbete i Hökarängens centrum har även resulterat 

i fler caféer och restauranger, vilka blir naturliga mötesplatser för de boende i området. Sin 

egen konsumtion av varor och tjänster, påverkar man som boende i hyresrätt helt själv, 

undantaget att man inte kan välja hur ens bostad och varmvatten värms upp. 

Vardagskonsumtionen kan delas upp i fysiska varor, energianvändning och resor.  

Åsa Stenmark berättar att motivationen `att spara el` är låg hos många av de boende i 

Hökarängen. En tänkbar förklaring till detta är att kostnaden för hushållsel är en så liten del av 

den totala boendekostnaden om man bor i lägenhet. Förutsättningar ges för att resa 

miljövänligt då det finns en väl utbyggd kollektivtrafik, men det även finns ett väl utbyggt 

vägnät vilket underlättar för Hökarängsborna att välja bilen. Återvinningsfrågan ligger helt i 

de boendes händer (om de väljer att återvinna eller inte) men fastighetsvärdar och kommuner 

kan göra mycket för att underlätta återvinningen. Närhet till återvingsrum/stationer samt 

ordning i dessa påverkar de tillfrågades benägenhet att källsortera och återvinna sitt avfall.  

5.3.1 Konsumtion 

Konsumtionsområdet har behandlats dels genom att informera om vilka konsekvenser olika 

konsumtionsvanor har och genom att erbjuda kurser som kan förändra dessa vanor. Områden 

som informationen och kurserna har fokuserat på är livsmedel, matsvinn, lokal odling, 

kompostering och vardagsnära kemikalier (Elfors,10 03 2014, Stenmark,06 02 2014).  

Konsumtionens miljöpåverkan avgörs av dess sammansättning och storlek. Det finns 

följaktligen två sätt att göra konsumtionen mer hållbar. Sammansättningen på det som 
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konsumeras kan ändras eller så kan konsumtionen minskas (Wangel,2014 ). Samtliga 

tillfrågade boende vill minska sin konsumtion av varor med hög miljöpåverkan och 

återanvända varor i högre grad. Dessa personer har ambitionen att handla mer kläder och 

andra varor på secondhand och mer ekologiska livsmedel. En av de tillfrågade flyttade från 

Södermalm till Hökarängen eftersom hon ansåg att miljövänliga vanor hade blivit för 

kommersiella på Södermalm och nu bara var möjliga för höginkomsttagare. Personen ifråga 

upplever Hökarängen som stadsdel vilken underlättat ett liv utan konsumtionstvång. En 

pensionär upplevde ett köptvång i innerstaden då man var tvungen att konsummera för att 

passa in och det var inte socialt accepterat att sticka ut. Men i Hökarängen kan man lätt leva 

utan att känna köptvång och man får vara som man vill, berättar hon.  

I den fördjupade miljösatsningen har Åsa och Emma valt att informera de boende om 

konsumtionsfrågan ur olika perspektiv. Åsa Stenmark berättar att hon uppmanar de boende att 

bjuda in sina vänner till visning av filmen ”Story of Stuff”, de boende som gör de blir bjudna 

på en kasse med ekologiskt fredagsmys (Stenmark,06 02 2014). Filmen berättar om 

konsumtion ur ett amerikanskt perspektiv och berättar om dagens ohållbara linjära system 

(råvara till avfall) där naturresurser skövlas (främst i fattiga delar av värden) för att göra varor 

som vi i den rika delen av värden använder och sedan slänger utan hänsyn till att avfallet skall 

kunna återanvändas. Filmen betonar att det inte bara är naturresurser som skövlas och blir till 

avfall, utan även de människor som bor i den fattiga delen av värden blir drabbade då deras 

ekosystem förstörs. För att hålla igång detta linjära system krävs att folk handlar och slänger 

saker fortare vilket leder till att folk shoppar mer samtidigt som de blir olyckligare då de får 

mindre tid att umgås. Filmens slutsats är att dagens ohållbara linjära system måste upphöra till 

förmån för ett hållbart cirkulärt system med mindre konsumtion och utan avfall 

(Leonard,2008). Seminarieserien som Stockholmshem höll i samarbete med 

Hushållningssällskapet fokuserade på vilka val man som boende i Sverige kan göra för att 

minska sin konsumtions miljöpåverkan (Stenmark,06 02 2014). Elva av de tolv tillfrågade 

som bor i Hökarängen har uttryckt ett tydligt avståndstagande från konsumtionshysterin. Att 

tänka i nya banor och arbeta för att lägga om sina köpvanor åt en mer hållbar konsumtion, är 

ett beteende som har en positiv miljöpåverkan.  

För en del av de tillfrågade grundar sig det miljömedvetna beteendet i pengabrist. De äldre 

hållbarhetsambassadörerna berättar om vanor som var vanliga för femtio år sedan men har 

ändrats då folk har fått mer pengar att röra sig med. Dessa vanor var att laga saker istället för 

att köpa nytt och äta upp alla rester i kylen innan man handlar nya livsmedel.  
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De tillfrågade som är miljöaktiva i Hökarängen uttrycker en önskan om att göra mer för 

miljön men upplever att de inte hinner mer än att förändra sig själva och i vissa fall diskutera 

problematiken med vänner och bekanta. Att återvinna och odla på sin bakgård är tidskrävande 

aktiviteter. En av de tillfrågade skulle vilja odla mer själv men uppger att en minskad arbetstid 

är nödvändigt för att hon skall ha möjlighet att göra den förändringen.  

5.3.2 Kemikalier 

Medvetenheten om hur många och vilka skadliga kemikalier som finns i våra hem och 

livsmedel sprider Stockholmshem på sina seminarier. Informationen från Stockholmshem 

betonar att det finns en stor mängd kemikalier i vardagsprodukter och att väldigt lite forskning 

har genomförts för att undersöka hur dessa kemikalier påverkar människan (Leonard,2008). 

Denna insikt låg till grund för miljöengagemanget hos en hållbarhetsambassadör. 

Stockholmshem uppmanar de boende att kemikaliebanta (rensa bort produkter som inte 

används) hemmet och ersätta exempelvis plast lådor/flaskor men rostfritt stål eller glas. 

Kemikalierädslan gör att många av de tillfrågade köper ekologiska varor och handlar kläder 

och inredning på second hand affärer.  

5.3.3 Livsmedel 

Konsumtionsvanor är starkt beroende av utbud och prissättning. I dagsläget är utbudet av 

ekologiska matvaror litet i Hökarängen något som en del boende hoppas kunna ändra på. Men 

lågprisbutiken MatDax i Hökarängens centrum har ett brett utbud av frukt och grönsaker till 

ett förhållandevis lågt pris
5
, vilket underlättar för boende i området att minska sin 

matkonsumtions miljöpåverkan genom att äta mindre kött. De affärsidkare som finns i 

Hökarängens centrum väljer själva om de aktivt vill arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor 

eller inte. Lars Oldne från Stockholmshem berättar att det viktiga från Stockholmshems sida 

är att de får in affärsidkare som har möjlighet att driva sina affärer i Hökarängen under lång 

tid. Från Stockholmshems sida har man följaktligen inget att vinna på att tvinga affärsidkarna 

att aktivt arbeta med miljöfrågor, däremot så riskerar man att förstöra den befintliga relationen 

som Stockholmshem har med dessa affärsidkare, genom att tvinga dem att arbeta med 

miljöfrågor. Utifrån det utbud som finns så kan de boende i Hökarängen göra sina 

konsumtionsval, men efter intervjuer med boende och representanter från Stockholmshem 

framgår det tydligt att påtryckningar för att förändra utbudet av varor i Hökarängen måste 

komma från kunderna och inte från fastighetsägaren. 

                                                 

5
 Baserat på mina egna erfarenheter som låginkomsttagare och boende i Farsta under nio års tid.  
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De tillfrågade som efterfrågar ekologiska matvaror menar att matutbudet i Hökarängen 

försvårar för de boende i området att handla lokalt och miljömärkt. En av de tillfrågade som 

bara handlar ekologiska livsmedel, uppger att hon ibland tvingas ta bilen för att tillgodose sitt 

behov av ekologiska varor. Detta motarbetar en del av miljövinsten med att handla ekologiskt, 

eftersom bilresan till affären som privatpersoner gör för att handla livsmedel innebär en större 

miljöbelastning än hela transportkedjan för produkterna de köper (Domeij,2014 01 29 2014). 

Samtliga tillfrågade miljöaktiva har även reflekterat över vilka livsmedel som har en stor 

miljöpåverkan och dessa personer (bortsett från dem som redan var vegetarianer) uppger att 

de försöker dra ner på sin köttkonsumtion. En av de tillfrågade har även uteslutit paprika ur 

sin diet, då det krävs mycket energi för att odla denna grönsak. Hur mycket mat som slängs 

och vad det har för miljöpåverkan har Stockholmshem uppmärksammat de boende på med 

hjälp av ett seminarium. Majoriteten av de tillfrågade uppger att de försöker handla mindre 

mat med bättre kvalitet, dels för att minska sitt matsvinn men även för att minska sin 

miljöpåverkan.  

5.3.3.1 Ekologiska matvaror 

Många av de intervjuade upplevde en kemikalierädsla och att vi i dagens samhälle omges av 

en mängd kemikalier, som vi inte vet hur de påverkar människor, djur, natur och miljö. Därför 

uppger majoriteten av de tillfrågade att de handlar ekologiska varor, då dessa inte är 

besprutade. Majoriteten av de tillfrågade boende upplever att det finns ett bristande utbud av 

ekologiska varor i Hökarängen. En av de tillfrågade som arbetar på en förskola i området 

berättar att personalen på förskolan där hon arbetar vill handla mer ekologiskt från de lokala 

handlarna, men det finns inte varor så att det räcker. En boende som strävade efter att bara 

handla ekologiska livsmedel upplevde detta som en av de stora utmaningarna med att leva 

miljömedvetet. Det begränsade utbudet gjorde att hon ibland fick besöka mer än tre butiker 

innan hon hittade alla varor som behövdes och ibland tvingades ta bilen.  

För att få bukt med det smala utbudet av ekologiska varor drev hållbarhetsambassadörerna på 

eget initiativ en carrotmob för att få de lokala handlarna att tillhandahålla mer ekologiska 

livsmedel. Hållbarhetsambassadörerna skickade då ut enkäter till övriga boende med frågan; 

vad saknar du i ekologiskt och biodynamiskt odlat hos de två handlarna i Hökarängen. Sedan 

lät de handlarna tävla om att ta in mest av dessa produkter. Den affär som tog in mest av dessa 

varor belönades ekonomiskt, genom att hållbarhetsambassadörerna och andra boende gick och 

storhandlade hos dem på Earth hour dagen (den 1 april 2014). 
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Priset på de ekologiska varorna upplevs av majoriteten av de till frågade som problematiskt. 

Flera av de tillfrågade uppskattar trenden med butikens eget ekomärke, då detta kan leda till 

ett lägre pris. Miljövinsterna med att välja ekologiska varor är stora men ekomärkningen rår 

inte på de sociala aspekterna av hållbarhet. Förespråkare för ekofeminism hävdar att 

efterfrågan på specifika varor styr markanvändning och arbetsformer i andra delar av värden. 

Den lokala ekonomin blir utslagen av exempelvis stora bananplantage där lokalbefolkningen 

erbjuds anställning på storföretagens villkor. För att förbättra arbetsvillkoren för de som odlar 

maten och stärka den lokala ekonomin där maten produceras bör konsumenterna välja 

Fairtrademärkta produkter, något som de tillfrågade inte har reflekterat över. 

Att förändra livsmedelsutbudet i Hökarängen kan till stor del lösas av konsumenterna/de 

boende. Att fokusera på konsumtionsfrågor som de boende gör förefaller vara ett smart drag. 

Det är de boende som har köpkraften och följaktligen de som bäst kan påverka vilka varor 

som köps och säljs. Men det finns ingen märkning för hur långt en varan har transporteras 

innan den når butiken. Därför är det svårt för de tillfrågade att välja närproducerad mat. 

5.3.3.2 Lokal odling 

De många grönområdena i Hökarängen har underlättat Stockholmshems odlingsprojekt i 

området. Åsa Stenmark berättar att de odlings och trädgårdskurser som Stockholmshem har 

anordnat har varit populära och lockat till sig många boende. Det har startat flera odlingar på 

olika gårdar där det odlas i pallkragar. Parkmark har upplåtits med ett brukaravtal för odling 

(Stenmark,06 02 2014). En av de tillfrågade gjorde rabatter med perenner utanför sitt hus efter 

trädgårdsworkshopen och Stockholmshem har stöttat arbetet och gett henne nycklar till 

trädgårdsförrådet. Hon känner nu att hon fått mer ansvar runt sitt hus och tror att fler skulle 

må bra av att ta ansvar för sin närmiljö.  

En av de intervjuade som varit boende i Hökarängen i två år och är engagerad i odlingen 

upplever Stockholmshems arbete som positivt, men samtidigt problematiskt då en stor del av 

arbetet ligger i de boendes händer. För att börja med en odling fick de boende gå runt 

tillsammans med en representant för Stockholmshem och leta efter lämpliga platser att odla 

på. Nu har de fått igång en odlingsgrupp men det finns inget vatten på gårdarna vilket 

försvårar arbetet, då de boende måste gå ner i tvättstugan och hämta hinkar med vatten till 

odlingen. Tunnor för att samla regnvatten kommer att sättas upp i området för att underlätta 

arbetet. 
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Det är inte bara grönsaker som odlas i Hökarängen utan även honung. Representanter för 

Stockholmshem inledde ett samarbetar med Bee Urban 2012, om sju bikupor med ca 250 000 

bin i området. Dessa underlättar för den lokala odlingen, skapar en grönare utomhusmiljö och 

ger honung (Stockholmshem,2014). Aktiva boende, bland annat från hyresgästföreningen har 

hjälpt till att sköta om bikuporna. Majoriteten av de tillfrågade känner en stolthet över 

Hökarängen nu då odlingarna och bikuporna ger höga charmpoäng. 

5.3.3.3 Kompostering 

En aktiv boende föreslog matåtervinning, då komposten skulle underlätta odlingen. För att 

hon skulle få en kompost ville Stockholmshem att hon skulle samla in underskrifter från fler 

boende i samma område med samma ambition, att återvinna matavfallet. Stockholmshem har 

börjat med optisk sortering av det organiska avfallet (ett system där man har olika färg på 

soppåsarna men allt slängs i den befintliga soptunnan) i några fastigheter. En 

hållbarhetsambassadör har lyckats skapa en kompost i sin bostadsrättsförening. 

Stockholmshem har hållit i en workshop om Bokashikompostering under våren 2014. En av 

de tillfrågade upplevde Bokashikompostering som problematiskt eftersom man var tvungen 

att gräva ner komposten utomhus. Kompostering i urbana miljöer är problematiskt då 

platsbrist och risk för skadedjur kan verka avskräckande för många boende. Att ordna kurser i 

kompostering är bra i praktiken, men även om det skulle genomföras av alla som går på 

kursen (vilket inte är alla boende i Hökarängen) påverkar det bara en del av 

matåtervinningsproblemet. 

I projektet Hållbara Hökarängen har man från Stockholmshems sida valt att informera om hur 

man som boende kan minska sitt matsvinn och kompostera organiskt avfall. Något som skulle 

ge en större miljövinst är att installera kökskvarnar i alla lägenheter så att matavfallet mals ner 

och omvandlas till biogas i reningsverket. Denna biogas kan sedan används som drivmedel i 

SL-bussar. Stockholm Vatten efterfrågar mer biologiskt avfall till reningsverken och 

kapaciteten att tillvara ta energin i avfallsvatten finns redan (StockholmVatten,2014). 

Seminarierna och kurserna som Stockholmshem har erbjudit ger de boende en möjlighet att 

lära sig mer om ekosystem och hur de påverkas av människors vanor. Att lära sig mer om 

detta samt mer om ekologiskt odlande är hjärtefrågor som samtliga av de tillfrågade som är 

miljöengagerade i Hökarängen har gemensamt.  
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5.4 Är en del miljöfrågor lättare att informera om och få till en förändring 

inom än andra? 

Åsa Stenmark och de sju tillfrågade hållbarhetsambassadörerna har gett följade bild av 

seminarieserien som Stockholmshem genomförde i samarbetet med Hushållningssällskapet. 

Seminarieserien var på temat miljömässighållbar konsumtion och uppdelad i följade fyra 

delar; bilen, biffen, bostaden och ett övergripande om miljöproblem. Seminarieserien började 

med det övergipande seminariet, vilket inleddes med att berätta om det globala klimathotet 

och sedan gick över till vad man kan göra i Hökarängen för att motverka detta. Seminariet om 

bilen avhandlade transportområdet, vilka miljökonsekvenser olika transportsätt har. 

Seminariet om biffen avhandlade livsmedelsområdet, vilken miljöpåverkan framställandet av 

olika typer av livsmedel har. Seminariet om bostaden avhandlade livsstils- och 

konsumtionsfrågor. Bostadsseminariet berättade om hur man kan bo för att minska sin 

miljöpåverkan och vilka miljökonsekvenser olika konsumtionsvanor har. Utöver detta har Åsa 

Stenmark tillsammans med övrig personal i projektet erbjudit de boende i Hökarängen kurser 

i bland annat, lokal odling, ekologisk matlagning, ekologisk makeup, kompostering och 

cykling.  

Projektledare för den fördjupade miljösatsaningen Åsa Stenmark har upplevt ett svalt intresse 

för energibesparingsfrågor hos de boende i Hökarängen. Denna fråga har Åsa tillsammans 

med övrig personal i projektet, därför valt att arbeta lite extra med. I övrigt har Åsa Stenmark 

och Susanna Elfors inte märkt av någon skillnad i engagemanget från boende i Hökarängen 

när andra miljöfrågor diskuteras.  

Majoriteten av de intervjuade som bor i Hökarängen säger själva att de inte upplever någon 

skillnad mellan miljöfrågorna som Stockholmshem informerar om, utan att all information 

från Stockholmshems sida har varit intressant och lika viktig.  

Det breda utbudet av seminarier och kurser om har erbjudits till de boende i Hökarängen kan 

inte tilltala alla. Kurser i ekologisk matlagning har haft en bredare intressegrupp än kurser i 

ekologisk makeup. Bland de tillfrågande kan det generellt sägas att frågor som ligger 

personerna närmast i vardagen och som ger en synbar förändring har väckt mest engagemang. 

Odlingen förbättrar utemiljön, ger mat och skapar en social aktivitet som folk kan mötas kring 

och har därför fått ett stort genomslag. Tillgången på ekologiska matvaror är en fråga som 

majoriteten av de tillfrågade prioriterar, då ekologiska livsmedel ger en miljöförbättring och 

en säkrare kost.  
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5.5 Kan förändringar till ett mer miljömässigt beteende verka som en 

katalysator till bättre grannrelationer? 

Majoriteten av de intervjuande upplever ingen förändring i sina grannrelationer, men samtliga 

hållbarhetsambassadörer upplever en positiv stämning och sammanhållning i 

hållbarhetsgruppen. Några av de tillfrågade uppger dock att deras miljöarbete har gett näring 

till deras grannrelationer då man har något gemensamt att prata om. ”Miljöarbetet ger mycket 

till den sociala samvaron och skapar en bättre atmosfär. Det ger en annan framtidstro och gör 

att Hökarängsborna ser sig mer som en grupp. Centrumsatsningen har skapat en småstads 

känsla och man säger hej och småpratar med folk”, berättar en nyinflyttad 

hållbarhetsambassadör som har arbetet i Hökarängen i flera år. Majoriteten av de tillfrågade är 

positivt inställda till centrumsatsningen och hävdar att denna satsning har gett Hökarängens 

centrum en tydligare karaktär. Det ökade serviceutbudet och livet i centrum har skapat en 

samhörighet som tidigare inte fanns, berättar majoriteten av de tillfrågade. Förhållandet 

mellan vilket utbud som finns i ett område och en ökad social samvaro har Jane Jacobs 

kommenterat utifrån ett amerikanskt perspektiv. 

”Opersonliga gator skapar anonyma människor, och det handlar inte om estetiska kvaliteter 

eller någon mystisk känslomässig effekt hos själva arkitekturen. Det handlar om vilken sorts 

utbud som faktiskt finns på trottoarerna, och hur människor därför använder trottoarerna i sitt 

vardagsliv” (sid 81, Jacobs1961).  

Enligt Jacobs teori är det serviceutbud som finns i ett centrum, underordnat funktionen att det 

finns ett centrum som används av de boende. I en hållbar förort/stadsdel måste de funktioner 

som de boende efterfrågar finnas med så att resor och transporter minskas. Problemet ligger 

bara i att olika individer efterfrågar olika funktioner och kompromisser måste göras. I 

dagsläget efterfrågar majoriteten av de tillfrågade ett annorlunda livsmedelsutbud i 

Hökarängen, men majoriteten av de tillfrågade är eniga om att serviceutbudet i Hökarängen är 

bättre nu än innan projektet Hållbara Hökarängen började.  

Majoriteten av de tillfrågade anser att det ökande antal odlingar i Hökarängen som har börjat 

tack vare projektet Hållbara Hökarängen, har skapat fler mötesplatser och en bättre 

sammanhållning i området, då människor i trädgårdsgruppen umgås och odlar tillsammans. 

Åsa Stenmark har återinfört den gamla traditionen med Hökarängens dag och loppisar 

anordnas regelbundet (Stenmark, 2014). Detta arbete anser samtliga tillfrågade som är boende 

i Hökarängen vara positivt och några av de tillfrågade hävdar detta arbetet har lett till en 
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bättre sammanhållning i området. Stefan Lindberg från föreningen Bästa svängen Hökarängen 

upplever att alla företag och människor drar åt samma håll, nu samt att det är lättare att få 

människor engagerade i aktiviteter som händer i Hökarängen. En bild som Olle Johansson 

(Farsta stadsdelsförvaltning) delar, men han vill varna för att ett ökat miljöintresse hos en 

några av de boende i området kan leda till ett ”vi och dom”-samhälle. Där de som aktivt 

arbetar för att minska sin klimatpåverkan ser ner på de boende som inte gör det. I och med 

`Bästa svängens´ arbete upplever de tillfrågade att missbruket minskat och blivit mindre 

synligt vilket har lett till en tryggare utomhusmiljö där många personer umgås.  

5.6 Har Stockholmshems arbete i Hökarängen påverkat relationen mellan 

de boende och Stockholmshem? 

Åsa Stenmark och Susanna Elfors upplever att majoriteten av de boende i Hökarängen är 

positivt inställda till Stockholmshems arbete med projektet Hållbara Hökarängen (Elfors,10 

03 2014, Stenmark,06 02 2014). Majoriteten av de tillfrågade anser att Stockholmshem har 

blivit mer synliga för de boende och det märks att Stockholmshem satsar på området. Åsa 

Stenmark upplever att även om inte alla känner till vad projektet Hållbara Hökarängen gör, så 

är de boende positiva till att det finns ett projekt. Hon upplever även att de boende i 

Hökarängen är mer positiva till Stockholmshem än vad boende i andra delar av Stockholm är, 

eftersom de finns ett projekt och det märks att fastighetsägaren engagerar sig i området. 

De tillfrågade som arbetar med projektet Hållbara Hökarängen upplever att boende reagerar 

mest på synliga förändringar, så som att centrum har fått ett bredare serviceutbud och de nya 

odlingarna. Åsa Stenmark berättar att en grupp människor är negativt inställda till projektet. 

En del personer hävdar att Stockholmshem arbetar med gentrifiering av området och några 

andra boende uppskattar inte den genomförda konstsatsningen. En representant från 

hyresgästföreningen har uttryckt en oro om ökade hyreskostnader i och med projektet. Denna 

person är kritisk till att Stockholmshem väljer att arbeta med miljöfrågor och menar att 

fastighetsägaren borde fokusera mer på underhållet av sina fastigheter. Fler negativa röster om 

projektet Hållbara Hökarängen finns, men dessa personer inte har gått att nå för en intervju. 

De negativa åsikter om projektet som har uppfattas via andra boende är redovisade.  

Många av det intervjuade upplever ett bra välkomnande från Stockholmshems sida, då de 

känner sig säkrare i sitt miljöarbete i och med att de har en kontakt på Stockholmshem som de 

kan vända sig till. ”I och med projektet har Stockholmshem blivit mer synligt och man har en 

kontaktperson att vända sig till med sitt miljöengagemang” uttrycker en 
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hållbarhetsambassadör i 20-årsåldern som studerar miljöfrågor. Samtliga tillfrågade tycker om 

öppenheten i projektet och några känner sig närmare Stockholmshem nu än innan projektet 

drog igång. En hållbarhetsambassadör som försökte diskutera miljöproblem med en 

representant från Stockholmshem innan den fördjupade miljösatsningen drog igång, upplevde 

att fastighetsvärden vare sig hade kunskap eller intresse för miljöarbete. Samma person 

upplever en splittring mellan de som arbetar i projektet Hållbara Hökarängen och 

Stockholmshem som helhet. Personen i fråga upplever det som att Stockholmshem och 

Hållbara Hökarängen är två olika parter som drar åt olika håll och inte riktigt tycker om 

varandra.  

En representant från Hyresgästföreningen har en negativare bild av Stockholmshem sedan 

projektet drog igång. Hon menar att de hände mer saker förr än nu, att förvaltarna lyssnade 

mer på hyresgästerna förr och att området var mer trivsamt. Nu fokuserar Stockholmshem för 

mycket på centrum och de borde fokusera mer på de vanliga boende, är åsikter som framkom 

på mitt möte med denne representant från Hyresgästföreningen. Om denna negativa bild av 

Stockholmshems miljöarbete är färgad av den en pågående konflikten mellan Stockholmshem 

och Hyresgästföreningen (Hyresgästföreningen var tvungna att byta sin samlingslokal i 

Hökarängens centrum mot en mindre i Tobaksområdet), går endast att spekulera om. Klart är 

att personen från Hyresgästföreningen delvis sa emot sig själv genom att först hävda att det 

inte skett någon positiv förändring alls i området och sedan säga att det var trevligt med 

bikuporna och odlingarna på innegårdarna. Två förändringar som har skett i och med 

projektet Hållbara Hökarängen.  

Majoriteten av de tillfrågade som bor i Hökarängen var positivt inställda till Stockholmshem 

innan projektet drog igång och upplevde att Stockholmshem redan innan projektet började 

arbetade mycket med energi och miljöfrågor, (bland annat pga passivhusen Blå jungfrun). De 

få som var negativt inställda till Stockholmshem har nu fått en mer nyanserad bild. Det valfria 

underhållet (att de boende själv får välja hur ofta det skall målas om i lägenheten, detta 

påverkar sedan hyran) och hur Stockholmshem sköter kommunikationen med de boende, är 

de områden som fått mest kritik. En av de tillfrågade upplever att Stockholmshem har en 

misstro mot sina boende och utgår ifrån att de vill förstöra. En boende uttrycker en önskan om 

ett servicekontor i Hökarängen så att de blir lättare för de boende att ta kontakt med 

Stockholmshem. 
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5.7 Påverkar ett mer miljömässigt beteende de boendes bekvämlighet? 

Åsa Stenmark berättar att det renoveringsarbete som genomfördes i början av projektet 

Hållbara Hökarängen innebar en viss störning för de boende i området, bortsett från det ser 

hon ingen konflikt mellan miljöarbete som Stockholmshem driver och de boendes 

bekvämlighet. Susanna Elfors berättar om ett projekt med nya energieffektivare vitvaror, 

måtten på dessa var inte anpassade till de befintliga köken och vitvarorna fick därför 

returneras. Bortsett från projektet med vitvarorna ser Susanna inte att det miljöarbetet som 

Stockholmshem driver påverkar de boendes bekvämlighet negativt. 

Majoriteten av de tillfrågade tycker inte att det innebär något avsteg i bekvämligheten att leva 

mer miljövänligt. Hökarängen har bra kollektivtrafik med tunnelbana och många busslinjer 

vilket underlättar ett resande med liten miljöpåverkan. Det finns många cykelvägar i området 

vilket underlättar cykling, men hälften av de tillfrågade efterfrågar en bilpol. En 

hållbarhetsambassadör som endast använder ekologiska livsmedel uppger att det smala 

utbudet av ekologiska varor i Hökarängen leder till att hennes miljövänliga vanor blir 

energikrävande att uppehålla. De övriga tillfrågade som handlar ekologiska varor menar att 

det smala utbudet av ekologiska varor inte påverkar deras bekvämlighet nämnvärt.  

Några av de tillfrågade tycker till och med att det är lättare att leva ett liv med liten 

miljöpåverkan än att inte göra det. Att slippa konsumtionstvånget är bara skönt och de som är 

lite äldre upplever inget behov av att köpa nya saker. Majoriteten av de tillfrågade som bor i 

Hökarängen har haft miljövänliga vanor under en lång tid, även om de nu har val att gått ännu 

längre i sitt miljöarbete. Då de miljömässiga vanorna är väl invanda upplever majoriteten av 

de tillfrågade dessa vanor som självklarheter.  

Fyra av de tillfrågade (var av tre bor i Hökarängen) upplever att det är ett visst avsteg i 

bekvämligheten att upprätthålla miljövänliga vanor. En boende som till stor del har 

miljövänliga vanor, menar att om hon skulle tvingas att flytta till en mindre lägenhet eller 

sluta flyga skulle detta påverka bekvämligheten. En boende som inte bor i Stockholmshem 

upplever återvinningen som tidskrävande då det är långt till återvinningsstationen och ibland 

är det fullt och rörigt. Stefan Lindberg (Bästa svängen) anger avstånd till 

återvinningsstationen som den främsta anledningen till att han avstår från att källsortera. En 

boende som fokuserar mycket på att minska kemikalier i sin närmiljö tvättar alla frukt och 

grönsaker med rotborste och tvål vilket är tidskrävande. Samma person uppger att det är tids- 
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och energikrävande, att tänka på sin elförbrukning och arbeta för att sänka den samt att leta i 

butiker efter ekologiska varor.  

Huruvida man upplever det som en uppoffring att leva med miljövänliga vanor beror mycket 

på hur långt man väljer att gå. Många boende konstaterar att det har en del omiljövänliga 

laster men de låter inte dessa ta över och försöker att hålla majoriteten av sina vanor så 

miljövänliga som möjligt. Att äta mindre kött och köra mindre bil upplevs inte som någon 

uppoffring av tillfrågade. Utbudet och priset på de ekologiska varorna försvårar miljösmarta 

livsmedelsval. Klart är att åtgärder som bra återvinnings/återbruksrum, cykelvägar, en väl 

utbyggd kollektivtrafik och ett brett utbud av ekologiska varor, underlättar för de boende att 

leva mer miljövänligt. 

Eftersom Stockholmshems arbete i den fördjupade miljösatsningen till stor del utgår ifrån de 

boendes önskemål uppger ingen av de tillfrågade att arbetet känns påtvingat eller innebär ett 

intrång i den personliga integriteten. 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Hur arbetar Stockholmshem för att engagera människor i miljöarbete 

och energieffektivisering? 

Människors vanor är både hinder och drivkraft i strävan efter hållbarhet. I den fördjupade 

miljösatsningen, har Stockholmshems representanter försökt att påverka de vanor som de 

boende i Hökarängen har, åt det mer miljövänliga hållet. Större delen av kommunikationen 

mellan dem som arbetar i projektet Hållbara Hökarängen och de boende i området sker via 

sociala medier. Åsa Stenmark upplever att det detta sätt att sköta kommunikationen på 

fungerar bra medan två av de tillfrågade inte tycker det. Kommunikation via sociala medier är 

ett enkelt och billigt sätt att nå ut till en stor grupp människor, men det blir till stor del upp till 

de boende att själva leta upp informationen, vilket kan vara problematiskt för grupper som 

inte är vana att använda sociala medier. Stockholmshems kommunikation med de boende 

leder fram till önskemål om vilka frågor som Stockholmshems arbete skall fokusera på. Men 

det krävs ett visst miljöengagemang från en person för att inleda en dialog med 

Stockholmshem och komma med förslag om vilka frågor som deras arbete skall fokusera på, 

vilket leder till att majoriteten av förslagen om hur arbetet skall fortgå kommer ifrån de 

boende som har valt att engagera sig i projektet, exempelvis via gruppen Hökarängens lokala 

hållbarhetsambassadörer.  
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Då en stor del av arbetet ligger i det boendes händer blir de upp till dem hur mycket de 

kan/vill engagera sig. Detta upplevs både som positivt och negativt av de tillfrågade. Det 

upplevs positivt att inte bli tillsagd av en överhet, vilka förändringar som måste göras för att 

Hökarängen ska bli mer miljömässigthållbart. Samtidigt som det av några tillfrågade upplevs 

frustrerade att till stor del vara den drivande kraften bakom de förändringar som dessa 

personer anser vara nödvändiga. Genom att lägga en stor del av arbetet och makten hos de 

boende fångas många bra initiativ upp men det blir lite tvetydligt när Stockholmshem inte vill 

följa upp alla initiativ. Från Stockholmshems sida väljer man att fokusera på 

konsumtionsfrågor och hur man som boende kan ändra sina konsumtionsvanor så att de 

belastar miljön mindre. Men att aktivt utöva påtryckningar så att affärsidkare i området 

förändrar sitt utbud av varor, så att det blir lättare för de boende att göra dessa miljövänliga 

val är något som Stockholmhem inte vill göra. Kanske för att man från Stockholmshems sida 

inte vill förstöra den befintliga relationen mellan handlare i området och Stockholmshem. 

Stockholmshem vill få in hyresintäkter från handlarna och påtryckningar från 

Stockholmshems sida för att handlarna skall förändra sitt utbud kan motverka både handlarnas 

och Stockholmshems vinstintresse. 

6.2 Hur arbetar Stockholmshem för att uppnå en varaktig förändring mot 

ett mer miljömässigt beteende hos de boende i Hökarängen? 

Från intervjuerna framkom att de boende som är engagerade i Stockholmshems projekt som 

hållbarhetsambassadörer redan var miljömedvetna innan projektet drog igång. Alla är inte lika 

mottagliga för information och förändring och genom att till ordna frivilliga kurser fångas 

engagemang upp, men det är svårare att skapa engagemang där det inte finns. Stockholmshem 

försöker genom information på offentliga torg, boendegrupper och via utskick väcka nya 

tankebanor och arbetet i Hökarängen har underlättat för de tillfrågade att omsätta 

miljömedvetenheten till handling. Samtliga tillfrågade boende uppger att de kommer att 

fortsätta med de mer miljövänliga vanorna efter att Stockholmshems projekt är slut. Det går 

bara att spekulera i om de tillfrågade kommer att fortsätta med dessa mer miljövänliga vanor 

eller inte. Då det krävs mer energi att förändra en vana än att fortsätta med den (Steg och 

Vlek,2009), är det troligast att de mer miljövänliga vanorna som de tillfrågade har börjat med 

kommer att vara kvar efter att Stockholmshems projekt är avslutat.  
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6.3 Vilka hållbarhetsaspekter vill Stockholmshem påverka med sitt arbete 

i Hökarängen? 

I början av projektet Hållbar Hökarängen fokuserade Stockholmshem på sina fastigheter i 

området. De försökte återgå till 1940- och 1950-talets grannskapsplanering, som rådde då 

Hökarängen byggdes. Genom att utveckla det befintliga bilfria centret till ett mer levande 

centrum där de servicefunktioner som ofta efterfrågas finns, fanns ambitionen att de boende 

skulle identifiera sig med området och känna sig stolta över att de bor i Hökarängen. Då folk 

har nära till sina vardagliga servicefunktioner skapas naturliga mötesplatser vilket underlättar 

för en social utveckling av området.  

Åsa Stenmark berättar att konstnärssatsningen har blivit kritiserad av många boende eftersom 

dessa personer inte är konstintresserade. Konst finns i samhället (och är en del av 

samhällsdebatten) vare sig vi vill det eller inte. Tidigare användes dessa lokaler (som nu är 

ateljéer) som lagerlokaler vilket resulterade i en ganska trist utemiljö. Oavsett om man är 

konstintresserad eller inte, finns det ett värde i att lokaler på bottenplan i bostadshus används 

till de som de var avsedda till. Det är möjligt att dessa (tidigare lagerlokaler) hade kunnat 

användas för andra ändamål än till konstnärsateljéer, men det har skapats ett värde genom att 

de används av människor.  

Inom arkitektur pratas det ofta om den mänskliga skalan. Där utgår man från det man som 

människa ser när man går runt i ett område. Butiker och caféer på bottenvåningen i stora 

huskroppar ger en mer mänsklig skala än ett stort köpcentrum, där man som fotgängare först 

möts av en gigantisk parkering och sedan en stor köplada. Centrum och konstnärssatsningen 

har lett till ett Hökarängen i en mer mänsklig skala. Om man förflyttar sig på cykel eller till 

fots känns det säkrare att röra sig genom ett levande område på den mänskliga skalan än 

genom ett dött lagerområde. Ju fler människor som rör sig och har sin verksamhet i ett 

område, ju säkrare blir området för exempelvis barn att leka i (Jacobs,2005). Genom att fler 

små verksamheter erbjuds billiga lokaler skapas ett mer varierat serviceutbud och Hökarängen 

kan gå från en sovstad (där folk bara bor) mot en mer levande stad (där det händer saker även 

på dagtid).  

En del boende var positiva till det förändringsarbete som Stockholmshem genomförde och 

andra var det inte. I ett förändringsarbete kan man inte göra alla nöjda och de negativa 

rösterna om projektet som har framkommit, har till stor del handlat om risk för 

hyreshöjningar. Klart är att Stockholmshems, Bästa svängens och Hökarängens stadsdelsråds 
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arbete har lett till en social utveckling av Hökarängen, vilket är nödvändig om Hökarängen 

skall utvecklas till en mer hållbar förort. Bästa Svängen Hökarängen och Hökarängens 

stadsdelsråd är beroende av friviliga krafter och politisk vilja. Dessa föreningar som bygger 

på ideellt engagemang, är beroende av tillgången på billiga möteslokaler. Här kan politiker 

göra mycket för den sociala utvecklingen av området 

En av utgångspunkterna i projektet Hållbara Hökarängen, är att då människor träffas och gör 

saker tillsammans läggs mindre tid på att konsumera produkter vilket leder till en ökad 

hållbarhet (Elfors,10 03 2014). Odlingsgruppen har uppmuntrat till lokalt engagemang och 

genom att människor i samma område träffas vid en gemensam aktivitet skapas ett naturligt 

diskussionsforum, för frågor som rör området. Kanske kan ett ökat miljöengagemang genom 

deltagande i Stockholmshems aktiviteter leda till ett ökat lokalt engagemang för området 

Hökarängen, vilket stärker de lokala föreningarna i området.  

En del av konsumtionsfrågorna som Stockholmshem informerar om kan bäst lösas av 

konsumenterna. Det är de boende i området som väljer hur de spenderar sin tid och sina 

pengar och förändringskraften mot en mer hållbar konsumtion måste därför komma från de 

boende. Men det är inte alltid lätt för de boende att göra miljövänliga val. Platsbrist och risk 

för skadedjur försvårar för de boende att ta tillvara sitt organiska avfall genom kompostering, 

inom detta område behövs fler åtgärder från fastighetsägare om de boende i Hökarängen skall 

kunna återvinna sitt organiska avfall. Att som konsument välja ekologiskt märkta varor och 

slänga mindre mat är förhållandevis enkelt, men det är svårt för konsumenter att veta hur stor 

miljöbelastning varor som de köper har. Hur långt och på vilket sätt varor fraktas påverkar 

deras miljöbelastning. Ursprungsmärkning på kött diskuterades inför EU-valet 2014, men det 

finns inget tvång på märkning på halvfabrikat. Frågan om tydligare information på våra 

livsmedel så att det blir lättare för konsumenterna att handla varor som är; obesprutade, lokalt 

odlade och fraktat på ett energieffektivt sätt är en fråga vilket jag anser bör lösas av dagens 

politiker. 

6.4 Är en del miljöfrågor lättare att informera om och få till en förändring 

inom än andra? 

Att vissa delar av Stockholmshems arbete har varit mer populära och välbesökta än andra 

beror troligen på att dessa delar har legat närmare de boendes vardag. Energieffektivisering i 

hemmet är ett abstrakt begrepp för många och det finns nästa inget ekonomiskt incitament för 

boende i hyresrätter att arbeta med denna fråga. De boende som arbetar för att spara el i sin 
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lägenhet har troligen svårt att inspirera andra att göra det eftersom resultatet av deras arbete 

inte syns för andra. Förändringar i utemiljö, exempelvis att odla grönsaker på sin innegård kan 

lättare engagera andra boende göra liknade förändringar. 

Synbara förändringar som exempelvis ett nytt apotek i Hökarängens centrum väcker troligen 

mer åsikter än tilläggsisolering av vindar och från Stockholmshems sida upplever man att de 

boende har reagerat mest på de synbara förändringarna. Kanske är det därför som 

hållbarhetsambassadörerna väljer att fokusera på frågor som ger en synbar förändring i 

boendemiljön. De väljer att genomföra påtryckningar för att förändra det utbud av varor som 

säljs i området vilket underlättar vardagen för de som vill leva mer miljövänligt. 

Både odling och en ökad tillång på ekologiska livsmedel ger individen en belöning nu, 

samtidigt som det förbättrar miljön i det långa loppet. Kanske är det denna kombination av 

belöningssystem som behövs för att en miljöfråga skall ha stor genomslagskraft. 

6.5 Kan förändringar till ett mer miljömässigt beteende verka som en 

katalysator till bättre grannrelationer?  

Då majoriteten av de tillfrågade inte upplever någon förändring i sina grannrelationer sedan 

Stockholmshems projekt började kan inget samband fastställas mellan en förändring till mer 

miljövänliga vanor och goda grannrelationer. Det kan dock fastställas att det 

utvecklingsarbete som Stockholmshem har genomför inom ramen för projektet Hållbara 

Hökarängen, har skapat fler mötesplatser och fler lokala grupper som de boende i området kan 

engagera sig i. De tillfrågade berättar att utomhusmiljön har förändrats och att fler boende har 

fått möjlighet att engagera sig i detta förändringsarbete, något som har uppskattats av samtliga 

tillfrågade. De tillfrågade som har engagerat sig i grupper inom projektet Hållbara 

Hökarängen berättar att det skapas en sammanhållning inom dessa grupper. Personerna i en 

grupp kanske inte bor tillräckligt nära varandra för att kalla sig för grannar, men alla har det 

gemensam att de bor i Hökarängen. Detta underlättar för boende i området att diskutera frågor 

som rör Hökarängen vilket kan skapa en sammanhållning bland de boende i området. 

6.5.1 Eventuella risker med Stockholmshems strategi  

Ett ökat miljöengagemang hos några boende i Hökarängen kan ledan till en ökad 

sammanhållning men riskerar även ha motsatt effekt och leda till motsättningar mot de 

boende som väljer att inte tänka på miljökonsekvenserna av deras handlande. 

Stockholmshems projekt bygger på boendeengagemang och det blir till stor del upp till de 

boende att göra Hökarängen mer miljömässigthållbart. En del av de tillfrågade är väldigt 
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miljöaktiva och tycker att de arbetar lite i motvind då Stockholmshem kunde vara mer 

drivande i vissa frågor. Risken med detta är att en viss frustration kan väckas hos de som 

väljer att engagera sig i projektet mot de boende som inte reflekterar över vilka 

miljökonsekvenser deras handlande har. Olle Johansson (Farsta Stadsdelsförvaltning) såg en 

risk att ett vi och dom samhälle skapas, då en del boende är väldigt miljöaktiva och alltid 

tänker på (exempelvis hur sitt avfall skall återvinnas) och andra boende inte reflekterar över 

sina val och vad dessa har för konsekvenser för miljön. Inga av de övriga tillfrågade 

reflekterade över denna risk. De tillfrågade som var miljöengagerade såg detta som en 

självklarhet och ville gärna att fler skulle vara det, någon frustration mot de personer som 

hade omiljövänliga vanor framkom inte. En viss frustration mot att Stockholmshem inte var 

mer drivande framkom hos två av de tillfrågade. Skulle de personer som väljer att vara 

miljöengagerade ser ner på de personer som inte är det, blir det svårare för de boende i 

Hökarängen att lägga om sina vanor åt det mer miljövänliga hållet. I detta projekt berättar 

några boende att deras ökat miljöengagemang inspirerat andra i deras omgivning att förändra 

några av sina vanor åt det mer miljövänliga hållet.  

6.6 Har Stockholmshems arbete i Hökarängen påverkat relationen mellan 

de boende och Stockholmshem? 

Stockholmshems projekt har väckt många känslor och åsikter, bilden som de tillfrågade ger är 

att känslorna och åsikterna troligen till störst del är positiva. De boende i Hökarängen är ingen 

homogen grupp och det finns många olika åsikter om vad man vill och inte vill ha i sin 

närmiljö och hur man vill leva sitt vardagsliv. Ett förändringsarbete som detta projekt är 

innebär att man prioriterar vissa områden och frågor före andra. De boende i Hökarängen har 

inte samma värderingar och alla kan inte tycka att Stockholmshem har prioriterat rätt i alla 

frågor. De tillfrågade uppger att i och med satsningarna i området har Stockholmshem blivit 

mer synliga för de boende. Det blir följaktligen lättare för personer som inte tycker om de 

genomförda förändringarna att framföra dessa åsikter till Stockholmshem. Synligheten gör det 

även lättare för de boende i området att skapa sig en egen bild av Stockholmshem. 

Projektet Hållbara Hökarängen (och många andra frivilliga organisationer) har lyft området så 

att fler människor tar plats i det offentliga rummet. Att Hökarängen har blivit en trevligare 

plats att bo på är samtliga tillfrågade överens om. En konsekvens av detta är att då området 

blir mer attraktivt ökar marknadsvärdet på de bostäder som finns i området och det finns en 

oro för hyreshöjningar hos en del Hökarängsbor. Från Stockholmshems sida är man tydlig 
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med att betona att de förändringar som har gjorts är för att de som bor i Hökarängen skall 

trivas bättre och vilja bo kvar. Några hyreshöjningar till följd av Hökarängen har fått ett mer 

livligt centrum och finare utemiljöer har inte skett. Att en förändring har skett i relationen 

mellan de boende och Stockholmshem framgår tydligt av de tillfrågades berättelser. Frågan är 

vilket Hökarängen som de boende vill leva i. En förort med ett levande centrum och välskötta 

utemiljöer bör vara möjligt även i ett område med låga hyror. 

6.7 Påverkar ett mer miljömässigt beteende de boendes bekvämlighet? 

Det renoveringsarbete som Stockholmshem har genomfört i byggnaderna i Hökarängen 

påverkar hur mycket energi dessa byggnader behöver. Som boende kan man fortfarande välja 

inom vissa gränser vilken innetemperatur man vill ha och hur mycket varmvatten man 

använder. Inga större ingrepp har gjorts i fastigheterna som tvingar folk att leva mer 

miljövänligt. Att införa kallhyra skulle vara en så kallad tvingande åtgärd då de boende på 

detta sätt har ett ekonomiskt incitament att spara på energi. Nya värmeåtervinningssystem 

påverkar inte de boendes bekvämlighet (förutom i renoveringsfasen) och kan därför inte ses 

som ett ingrepp i den boendes livsval. Fler förändringar kan göras i 

Stockholmshemsfastigheter för att underlätta ett mer miljövänligtlevande för alla boende, men 

det skulle krävas stora investeringskostnader. 

Förändringsarbetet i Hökarängens centrum har underlättat vardagen för de boende i området 

då de får närmare till vissa servicefunktioner. Arbetet började med att renovera husfasaderna 

och sätta upp neonskyltar i 1950-talsstil, förändringar som ser snygga ut men inte skapar en 

hållbarförort. Sett ur ett socialt och miljömässigt perspektiv anser jag att affärernas utseende 

och vilket affärs- och serviceutbud som finns i centrum är underordnat funktionen att det finns 

ett centrum som används av de boende. Om majoriteten av de boende har nära till de affärs- 

och serviceutbud som de efterfrågar kan transporter minskas vilket leder till en mer hållbar 

förort, en förändring som håller på att ske i och med Stockholmshems satsning i området. 

Samtidigt handlar en stor del av Stockholmshems arbete i den fördjupade miljösatsningen om 

hur de boende kan minska sin konsumtion av varor. Kärnan i detta budskap är att de boende 

skall köpa mindre saker och återanvända mer, vilket motverkar handlarna i centrums intressen 

och till viss del utvecklingsarbetet i tidigare delar av projektet.  

En tydlig miljöprofil från affärer i Hökarängens centrum underlättar för de boende att göra 

miljösmarta val, men ekologiska varor är i dagsläget dyrare än icke ekologiska. MatDax i 

Hökarängens centrum, som har kritiserats av några av de tillfrågade för att inte vara 
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intresserad av Stockholmshems miljöarbete, är en lågprisaffär. Affären tillhanda håller frukt 

och grönt till lägre pris än många andra butiker och underlättar därigenom för 

låginkomsttagare att minska sin matkonsumtions miljöpåverkan genom att äta mer grönsaker 

och mindre animaliska produkter. Lika så skapar MatDax ett kundflöde till centrum vilket 

enligt representanter för Stockholmshem underlättar för de övriga funktionerna i centrum att 

överleva. Den splittring som jag har upplevt mellan boende som är positivt inställda till 

Stockholmshems förändringsarbete och de som är negativt inställda grundar sig i hur mycket 

man vill betala för livsmedel och bostad. Det är billigt att handla på en lågprisbutik och om 

några boende i ett område vill förändra utbudet i den butiken kanske de inte längre kan hålla 

samma låga pris. Samtidigt så går det inte att dela in hållbarhet och miljöengagemang i något 

som är för de rika eller de fattiga. Att köpa varor med liten miljöbelastning måste vara möjligt 

även för inkomstsvaga grupper om en hållbar utveckling skall uppnås. Jag anser därför att det 

är nödvändigt att MatDax i Hökarängen med sina billiga varor får finnas kvar. Men att en 

förändring sker på politisk nivå så att långa omiljövänliga transporter av livsmedel blir mindre 

lönsam och varor med liten miljöbelastning blir billigare.  

Vissa vanor som har en positiv inverkan på miljön, exempelvis återvinning, är tidskrävande 

medan andra vanor som har en positiv inverkan på miljön, exempelvis att handla mindre 

kläder, sparar tid. Man kan därför hävda att mer miljövänliga vanor påverkar de boendes 

bekvämlighet både positivt och negativt. Stockholmshem har valt att skapa lokala grupper i 

Hökarängen där de boende kan engagera sig vilket underlättar för de boende att tillbringa sin 

tid på ett mer miljövänligt sätt. Om en minskad arbetstid skulle leda till ett ökat engagemang i 

dessa grupper och en ökning av vanor som har en positiv inverkan på miljön och vilka är 

tidskrävande kan bara spekuleras om. Klart är att en stor del av de genomförda förändringarna 

har underlättat för de tillfrågade att börja med fler vanor som har en positiv inverkan på 

miljön och gjort tidskrävande vanor, som återvinning, mindre tidskrävande.  

Jag anser att förändringsarbetet som Stockholmshem har genomför i Hökarängen har lyft 

området och get mer liv åt förorten. Samtidigt som projektet har gjort debatten om miljöfrågor 

lättare för de boende att ta till sig och underlättat för de tillfrågade att omsätta sin 

miljömedvetenhet till handling. Fler förändringar i fastigheterna kan göras för att spara energi 

och underlätta återvinning av organiskt avfall. Stockholmshem kan och bör utöva 

påtryckningar och belöningar mot affärsidkare i Hökarängens centrum så att de tillhandahåller 

ett mer miljömässigt och socialt hållbart utbud av varor och tjänster. Liknade projekt kan 
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genomföras i andra bostadsområden för att underlätta ett miljömässigt och socialt hållbart 

levande för dess invånare om hänsyn tas till bostadsområdets förutsättningar.  

Hållbar stadsutveckling är inte möjlig om vi bara skall bygga nya områden med miljöprofil 

för inkomststarka grupper. Existerande områden som Hökarängen måste kunna utvecklas och 

bli mer hållbara utan att den befolkning som finns i området måste flytta på grund av ökade 

priser. Förändringar i Hökarängen har skett vilket underlättat för de boende i Hökarängen att 

leva mer miljömässigt och socialt hållbart och nu är det upp till Stockholmshem och våra 

politiker bevara den existerade prisbilden i området så att Hökarängens befolkning har råd att 

bo kvar. 
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