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1. 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Projektet Hållbara Hökarängen pågick 
år 2011-2015. Det huvusakliga syftet 
var att förbättra områdets status 
och öka viljan bland de boende att 
bo kvar. Detta gjordes genom att 
arbeta med centrumförnyelse, billiga 
konstnärsateljéer och en fördjupad 
miljösatsning med en rad olika 
aktiviteter som matlagningskurser, 
filmvisning och odling.  

Uppdragets huvudsakliga syfte har varit 
att följa upp projektet och undersöka 
vilka bestående effekter den fördjupade 
miljösatsningen inom ramen för 
Hållbara Hökarängen fått, både för 
området och för enskilda individers sätt 
att agera i sin vardag.

METOD

Studien har genomförts med en 
kombination av kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Den kvantitativa 
metoden var en webbenkät med fokus 
på att undersöka om aktiviteterna har 
bidragit till beteendeförändringar hos 
deltagarna. Den kvalitativa delen av 
undersökningen har genomförts som 
en fokusgrupp. Fokusgruppen syftade 
till att ställa följdfrågor och fördjupa 
förståelsen av enkätresultatet, men gav 
också tillfälle att ställa kompltetterande 
frågor. 

RESULTAT

Resultatet av studien visar att projektet 
har haft relativt stor betydelse för dem 
som deltagit. Av enkäten framgår 
att deltagarna överlag upplever att 
aktiviteterna fått dem att agera mer 
hållbart inom olika områden. Till 
exempel har kursen i klimatsmart 
matlagning gett deltagarna ett nytt 
förhållningssätt till mat, vilket lett till 
att flera deltagare helt övergått till 
vegetarisk kost. 

Vid sidan av ökad kunskap, ökad 
medvetenhet om hållbarhetsfrågor 
och förändrade vanor ifråga om 
livsmedelskonsumtion är det framförallt 
projektets sociala värden som lyfts 
fram. 50-60% av deltagarna upplever 
att aktiviteterna i projektet lett till att 
man har lärt känna nya människor, 
vilket skapat en ökad gemenskap i 
området.  Det har i sin tur gett upphov 
till fler sociala värden, som en positiv 
”platskänsla”, trivsel och delvis ökad 
trygghet. Drygt 40% uppger även 
att deltagandet gett upphov till nya 
samarbeten. 

Bilden av Hökarängen och deltagarnas 
upplevelse av projektet är mycket 
positiv, men här finns också nyanser 
och kritiska reflektioner kring vad som 
hade kunnat förbättras. En deltagare 
påpekar till exempel att många av 
de möten som ägt rum till stora 
delar skett mellan människor som 
liknar varandra, framförallt en ganska 
välmående medelklass. Samtliga 
deltagare i fokusgruppen upplever 
även att projektet fick ett abrupt slut 
och efterlyser en mer långsiktig strategi 
med ett fortsatt stöd till lokala krafter i 
någon form. Ett annat tydligt behov
är ett ökat fokus på hur resultaten ska 
implementeras i förvaltningsskedet 
för att leva vidare efter projektets 
slut. En fördel hade varit om 
förvaltningsorganisationen
hade involverats i betydligt större 
utsträckning i projektets tidiga skeden.

Flera av de återkommande aktiviteterna 
som startades eller fick nytt liv 
med Hållbara Hökarängen finns 
kvar och är nu en del av den lokala 
traditionen, t.ex. Hökarängens 
dag, Hållbarhetsfestivalen, 
adventsmarknaden och lördagsloppisar. 
Projektet har tydligt visat på hur social 
hållbarhet kan användas som en motor i 

arbetet med andra hållbarhetsaspekter.  
Stockholmshems förvaltning är idag 
med och arrangerar vissa av dessa 
aktiviteter och har sen projektavslut 
ansvar för att förvalta resultatet av 
projektet.

Fler positiva sidoeffekter som projektet 
gett upphov till gäller inte bara 
Hökarängen, utan sträcker sig även till 
andra stadsdelar och sammanhang. 

REKOMMENDATIONER

Utifrån studiens resultat presenterar 
rapporten ett antal rekommendationer 
för andra hållbarhetsprojekt i 
stadsdelar: 

- Prioritera de sociala frågorna. Utgå
från platsens förutsättningar och ta
reda på vilka behov som finns och vilka
aktörer som redan är aktiva.

- Planera för förvaltning. För att skapa
en känsla av ägarskap i den ordinarie
förvaltningsorganisationen bör viktiga
nyckelpersoner involveras i projektet
från start.

- Planera för att ta tillvara på det
engagemang som skapas. Det kan
till exempel handla om att upplåta
en möteslokal, bistå med tillgång till
kopieringsapparat/skrivare och/eller att
skapa en mindre pott med pengar där
boende kan söka bidrag till aktiviteter
som främjar en attraktiv boendemiljö
och en hållbar utveckling.

- Ha indikationer för att följa upp och
mäta värdet av de satsningar som görs.
Utforska även metoder för att involvera
fler, så att sammansättningen av
deltagare breddas.

Sammanfattning
”Det är något som väcks hos 
människor när man gör något 

för området och inte bara för sig 
själv, i sin egen trädgård eller 

liknande. Det väcker förvåning 
och startar positiva processer.”
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Bakgrund och syfte 

2.
första hand fokus mot miljösatsningen, 
men berör bitvis andra frågor inom 
ramen för Hållbara Hökarängen. 

Flera utvärderingar hade redan 
genomförts men några frågor har 
förblivit obesvarade. Därför har White 
på uppdrag av Stockholmshem och 
Sustainable Innovation genomfört en 
studie med följande frågeställningar: 

• Har projekten gett upphov till några
långsiktiga effekter och i så fall vilka?

• Har satsningarna påverkat
deltagarnas attityder och beteenden i
en mer hållbar riktning?

• Har projektet påverkat deltagarnas
upplevelse av området och i så fall på
vilket sätt?

• Har projektet bidragit till andra sociala
värden?

• Vilka aktiviteter har gett störst effekt?

Frågeställningarna har arbetats fram 
i nära samarbete med beställaren 
och studien har genomförts med 
en kombination av kvantitativa och 
kvalitativa metoder, vilket beskrivs 
närmare i avsnittet ”Metod och 
material”. 

SY F TE M ED U P P D R AG E T

Uppdragets huvudsakliga syfte har varit 
att följa upp projektet och undersöka 
vilka bestående effekter den fördjupade 
miljösatsningen inom ramen för 
Hållbara Hökarängen fått, både för 
området och för enskilda individers sätt 
att agera i sin vardag.  

R A P P O R TEN S D I S P OS I T I O N

Efter Bakgrund och syfte följer ett 
kapitel med metodbeskrivning och 
efter det rapportens huvudsakliga 
del Resultat och analys. Rapporten 
avslutas med slutkommentarer och 
rekomendationer. 

BA KG R U N D

Projektet Hållbara Hökarängen pågick 
år 2011-2015 och projektet Ett
Resurseffektivt Hökarängen 
2012-2015 och genomfördes i 
samarbete mellan Stockholmshem 
och Sustainable Innovation, 
bland annat med finansiering från 
Energimyndigheten. Projekten gick i 
varandra och i denna uppföljning har vi 
valt att kalla det Hållbara Hökarängen, 
eftersom det är det namn som lever 
kvar i folkmun. 

Projekten syftade till att förbättra 
områdets status och öka viljan bland 
de boende att bo kvar. För att uppnå 
det arbetade man med flera parallella 
spår; centrumförnyelse, billiga 
konstnärsateljéer och en fördjupad 
miljösatsning med en rad olika 
aktiviteter. I det senare fallet fanns 
även en ambition att bidra till mer 
hållbara beteenden bland de boende 
i Hökarängen. Den här studien riktar i 

Vad handlar det om?
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Metod och material 

3.
För att få en så bred och 
djupgående kunskap som möjligt 
har en kombination av kvantitativ 
och kvalitativ metod använts.  

D EN K VA N T I TAT I VA D ELEN

Den kvantitativa delen av 
undersökningen har genomförts med 
hjälp av en webbaserad enkät (se 
QR-kod för att ta del av utformning 
och frågeställningarna). Huvudfokus 
för enkäten har varit att undersöka i 
vilken utsträckning de olika aktiviteter 
som anordnats inom ramen för Hållbara 
Hökarängens fördjupade miljösatsning 
har bidragit till beteendeförändringar 
hos deltagarna. Ytterligare en fråga 
har varit om projektet gett upphov 
till andra sociala värden i området. 
Enkäten spreds via Stockholmshems 
nyhetsbrev, notiser i trappuppgångar, 
på Stockholmshems Mina Sidor och 
i direktmailutskick till deltagare i de 
olika aktiviteter som genomförts inom 
ramen för projektet. Enkäten riktar 

sig till individer som deltagit i en eller 
flera aktiviteter. Målgruppen består av 
100 individer varav 59 har svarat på 
enkäten.   

Majoriteten (61%) av dem som svarat 
på enkäten har kommit i kontakt med 
undersökningen via direktmailutskicket. 
I denna grupp uppger 75% att de 
bor i Hökarängen och 25% att de 
arbetar där. Hela 22% av de svarande 
uppger att de driver eget företag, en 
tydlig majoritet (83%) identifierar sig 
som kvinnor och det mest frekventa 
åldersspannet bland deltagarna är 46 
- 65 år (42%) respektive 36 - 45 år
(31%).
Intressant är att en stor andel
av gruppen (32%) har flyttat till
Hökarängen under åren då projektet
pågick 2011 - 2015. En möjlig
förklaring kan vara att människor
generellt är mer öppna för nya sociala
kontakter och att lära känna sitt område
som nyinflyttade.

D EN K VA L I TAT I VA D ELEN

Den kvalitativa delen av 
undersökningen har genomförts som 
en fokusgrupp med 8 personer. Bland 
deltagarna fanns 6 kvinnor och 2 män 
i ett åldersspann från 30 till 70 år. 
Samtliga deltagare har även besvarat 
enkäten och där angivit intresse för att 
delta i fokusgruppen.  

Hur gick vi till väga?

QR-kod för utformning och 

frågeställningar. 
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Fokusgruppen blev dels ett tillfälle 
att ställa kompletterande frågor, dels 
att fördjupa och ställa följdfrågor 
kring själva enkätresultatet. Samtalet 
kretsade kring följande frågor: 

• Vad fick dig engagerad i
hållbarhetsfrågor från första början?

• Vad var det största värdet med
projektet för dig personligen?  Vad fick
dig att delta?

•Har projektet påverkat din upplevelse
av området och i så fall på vilket sätt?

• Tror du att projektet har fått några
långsiktiga effekter och i så fall vilka?
Varför/varför inte?

• Finns det några aktiviteter eller
samarbeten från projekttiden som
fortfarande lever kvar? Brukar du delta?

”Nyinflyttade är 

öppna, så är det på 

många ställen. De 

nya får kontakt med 

andra nya, man vill 
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nätverk redan och har 
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Resultat och analys

4.

D ELTAG A N D E I  A K T I V I TE TER 

& H Å L LBA R H E TS F R ÅG A N S 

N Ä RVA RO I  SA M TA L

Av de svarande har 19% deltagit i en 
aktivitet inom projektet medan hela 
61% har deltagit i 2 till 5 aktiviteter 
och 20% har deltagit i mer än 5 
aktiviteter (Graf 1).

  Deltog du i några aktiviteter? 

Graf 1. 

Tabell 1 listar de aktiviteter som 
inkluderats i enkäten för att 
undersöka deras effekt på beteende- 
och attitydförändringar hos 
deltagarna. Här anges det antal som 
uppger att de har deltagit i aktiviteten 
(D) samt de som tror att de deltagit
(TD).

Aktiviteter TD D Totalt

Seminarium & Workshops: urban odling 9 16 25

Hållbar konsumtion - bilen, biffen och 
bostaden

- 23 23

Seminarium: kemikalier i vardagen - 11 11

Seminarium: energispartips för bostaden 6 13 19

Kurs: klimatsmart matlagning 3 18 21

Studiecirkel: klimatsmart matlagning 2 12 14

Workshop: bygg insektshotell och biholkar 3 7 10

Workshop: gör rengöringsmedel och 
hudvårdsprodukter

2 7 9

Vad har vi lärt 
oss om Hållbara 
Hökarängen?

Tabell 1. Aktiviteter enkäten samt antalet svarande som uppgett att de deltagit 
eller tror att de deltagit i respektive aktivitet. Fortsätter på nästa sida.13
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Workshop: gör haklappar och förvaring av 
bivax

3 3 6

Byggdag: gemensamhetsodling i 
Fagerlidsparken

4 12 16

Hållbarhetsfestivalen 7 41 48

Filmvisning av ”Bieffekten” på Konsthall C 1 7 8

Mataktion/morotsmobb/carrot mob 6 10 6

Svamputflykt: svampplockning i närområdet 
med svampexpert 

- 5 5

Naturvandring: naturguidning i 
Fagersjöskogen med Naturskyddsföreningen

- 6 6

Energispartävling - 11 11

Inspirationsbesök i Gubbängen 5 5

A K T I V I TE TER SO M B I D R AG I T 

T I L L  F Ö R Ä N D R A D E B E TEEN D EN 

OC H AT T I T Y D ER 
För att bedöma effekten av 
aktiviteterna inom olika områden 
(Tabell 2) jämfördes andel som angivit 
att de deltagit eller tror att de deltagit 
med hur många som också upplevt 
att deltagandet haft effekt på deras 
beteende. 

Attityd- och 
beteendeförändringsområden 

Livsmedelskonsumtion

Konsumtion av varor och tjänster

Hållbara val i hemmet

Inställningen till sin närmiljö

Av enkäten framgår att 56% (14 
personer) av de svarande som tror 
eller vet att de deltagit på aktiviteterna 
om urban odling upplever att det fått 
dem att agera mer hållbart ifråga om 
sin livsmedelskonsumtion (Graf 2). De 
aktiviteter som har haft störst effekt är 
dock de som handlat om klimatsmart 
matlagning, där 64 respektive 67% 
uppger att det fått dem att agera mer 
hållbart.

Graf 2 visar att de aktiviteter 
som handlade om klimatsmart 
matlagning har haft störst effekt på 
deltagarnas agerande inom området 
livsmedelskonsumtion. 

Den bild som framträder i enkäten 
bekräftas av fokusgruppen. Där 
framgår att kursen i klimatsmart 
matlagning har haft stor betydelse. 
Flera deltagare beskriver att de 
blivit inspirerade, lärt sig mycket 

och överhuvudtaget fått ett helt 
nytt förhållningssätt till mat och 
matlagning. Det innebär bland 
annat att några av deltagarna 
i fokusgruppen helt eller till 
övervägande delen övergått till 
vegetarisk kost. Andra positiva 
effekter av kursen handlar om de 
sociala kontakter man knutit. En 
kvinna berättar hur kursen lett till att 
hon senare fått i uppdrag att laga mat 
till flera evenemang i området, t.ex. en 
bokrelease och en konstutställning.  
Det har inte bara inneburit en liten 
extrainkomst utan även berikande 
upplevelser. För att hålla kunskapen 
och inspirationen vid liv startades 
efter kursen en studiecirkel där en 
grupp kursdeltagare fortsatte att laga 
mat tillsammans utifrån de recept som 
kursledaren delat med sig av. 

Även aktiviteterna kring Urban odling 
beskrivs i mycket uppskattande 
ordalag. Som en följd av seminarium 
och workshops startades bland annat 
en kollektiv odling utanför Konsthall 
C, där flera av de deltagare som var 
med på matlagningskursen också är 
eller har varit aktiva.

Liksom matlagningen har det 
både inneburit ett lärande och ett 
kontaktskapande mellan grannar 
och boende i Hökarängen. Några 
fokusgruppsdeltagare beskriver 
också hur odlingen rönt positiva 
reaktioner hos andra boende som 
passerat förbi, blivit nyfikna och börjat 
ställa frågor. ”Det är något som väcks 
hos människor när man gör något för 
området och inte bara för sig själv, i 
sin egen trädgård eller liknande. Det 
väcker förvåning och startar positiva 
processer”, säger en av deltagarna. 

Idag är odlingen vid konsthallen 
fortfarande igång även om antalet 
deltagare för tillfället är färre än 
under projekttiden. I samtalen om 
odling nämns också den lokala 
odlingsgruppen ”HOPP!”, som 
startades med stöd från projektet 
och som arrangerat många aktiviteter. 
Ett exempel är hur man gjorde en 

kartläggning av alla äppelträd i 
området och sedan lånade ut stegar 
för att kunna plocka äpplen. 

Andra exempel handlar om 
”bikupesafari”, pop-up café med 
second-hand försäljning och kurser 
av olika slag. Namnet ”HOPP!” står 
för ”Hökarängens Omställning och 
permakulturprojekt” och beskrivs av 
deltagarna i fokusgruppen som en 
viktig lokal kraft.

Inom området konsumtion av varor 
och tjänster har 65% av de som 
svarat att de deltagit eller tror att de 
deltagit i seminarieserien om hållbar 
konsumtion uppgett att aktiviteten har 
bidragit till att de agerar mer hållbart 
idag (Graf 3).

Tabell 1 forts. Aktiviteter enkäten samt antalet svarande som uppgett att de 
deltagit eller tror att de deltagit i respektive aktivitet.

Tabell 2. Attityd- och 
beteendeförändringsområden

Graf 2. Andel svarande som upplever att de agerar mer hållbart inom området 
livsmedelskonsumtion till följd av deltagande i listade aktiviteter. 

14 15
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Inom området konsumtion av varor 
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deltagit i seminarieserien om hållbar 
konsumtion uppgett att aktiviteten har 
bidragit till att de agerar mer hållbart 
idag (Graf 3). 

Vad gäller hållbara val i hemmet 
(Graf 4) så var det generellt en 
lägre andel deltagare som upplevde 
att aktiviteterna hade effekt på 
deras agerande. Workshop för 
att göra rengöringsprodukter och 
hudvårdsprodukter är undantaget 
som påverkat 56% av deltagarna i 
en mer hållbar riktning. Av de som 
deltog i aktiviteten Energispartävling 
(11 pers) var det drygt än en fjärdedel 
som ansåg att det hade effekt på 
deras beteende och av de som deltog 
i seminariet med energitips (19 pers) 
en femtedel.

Det fjärde området, ”Inställningen till 
sin närmiljö”, visar att en hög andel av 
dem som deltagit i aktiviteterna också 
har påverkats av dem (Graf 5). Dock 
bör det noteras att de personer som 
uppgivit att de deltagit eller tror att de 
deltagit i dessa aktiviteter är relativt få 
(se Tabell 1). 

SA M M A N TAG N A EF F EK TER

Enkäten undersöker även hur 
aktiviteterna sammantaget 
bidragit till specifika attityd- och 
beteendeförändringar listade i Tabell 
4. Denna del av enkäten fokuserar
inte på specifika aktiviteter utan på
om de som deltagit upplever att
det gett effekt. Resultaten gör det
tydligt att de svarande upplever att
aktiviteterna gett stor effekt inom
följande områden:

• Jag bryr mig mer om miljö- och
hållbarhetsfrågor
• Jag upplever att folk i Hökarängen
bryr sig mer om miljö- och
hållbarhetsfrågor
• Jag är mer medveten om naturen i
mitt närområde

”Det kom förbi så 

mycket folk vid 

odlingen, som 

stannade och pratade 

och berättade om 

gamla minnen från 

50-talet. Det blev

många väldigt fina

möten.”

”Matlagningskursen, 

jag lärde mig 

jättemycket och 

fick ett helt nytt 

förhållningssätt till mat 

och råvaror.”

”Matlagningen, det 

var ett sätt att möta 

vänner!”

”Matlagningskursen, 

det var så lyxigt. Det 

var verkligen höjd på 

det. Superproffsig 

kursledare och 

fantastiskt fina råvaror 

som hon hade med 

sig. Det var en ren 

fröjd att se.”

Graf 3. Andel svarande som upplever att de agerar mer hållbart vad gäller deras 

konsumtion av varor och tjänster till följd av deltagande i listade aktiviteter. 

Graf 4. Andel svarande som upplever att de gör mer hållbara val i hemmet till följd av 

deltagande i listade aktiviteter. 

Graf 5. Andel svarande som uppger att de påverkats av aktiviteterna till att tänka mer 

hållbart vad gäller sin närmiljö. 

16 17
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• Jag handlar mer ekologiskt
• Jag träffade nya människor
• Jag upplever en ökad gemenskap i
området

Av fokusgruppen framgår att några 
av deltagarna har varit aktiva och 
engagerade i miljöfrågor sedan 
tidigare, men långt ifrån alla. De som 
inte varit aktiva tidigare har däremot 
haft ett visst intresse för frågorna, 
men ”aktiverats” och stärkts i sitt 
engagemang i och med deltagandet i 
projektet. 

Ett annat sätt att presentera resultatet 
är att titta på andelen svarande som 
har grupperat sig i den övre delen av 
skalan (mellan 6 och 10, där 10 står 
att aktiviteterna ”bidragit mycket” 
och 1 står för att aktiviteterna ”inte 
bidragit”). Graf 6-8 visar bland annat 
att aktiviteterna gett stor effekt för 
många inom följande områden: 

• Ökad medvetenhet när det gäller
energianvändning (Graf 6);

• Ökad konsumtion av ekologiska
varor (Graf 7);

• Att man bryr sig mer om miljö- och
hållbarhetsfrågor (Graf 7);

• Ökad känsla av gemenskap i
området (Graf 8);

• Att man har träffat nya människor
(Graf 8).

Graferna visar också att de svarande 
inte upplever att aktiviteterna har 
påverkat beteendet inom området 
hållbara transportvanor (Graf 6). En 
trolig förklaring kan vara att många 
av dem som svarat på enkäten 
redan innan projektet använde 
bil i liten utsträckning. Vad gäller 
energianvändning uppger 40 % att 
aktiviteterna bidragit till ganska eller 
till stor del i att de blivit mer medvetna 
i sin energianvändning

Aktiviteternas sammantaga effekt Medel Mode

Jag bryr mig mer om miljö- och hållbarhetsfrågor 6,4 10

Jag upplever att folk i Hökarängen bryr sig mer om 
miljö- och hållbarhetsfrågor 6,7 8

Jag är mer medveten om naturen i mitt närområde 5,7 10

Jag sopsorterar mer 5,5 1

Jag äter mer vegetariskt 5,5 1

Jag handlar mer ekologiskt 5,8 10

Jag handlar mer på second hand
4,5 1

Jag har minskat hur mycket bil jag åker 3,5 1

Jag tar oftare cykeln eller promenerar 4 1

Jag åker mer kommunalt 4 1

Jag är mer medveten i min energianvändning 5,2 1

Jag träffade nya människor 6,9 10

Jag fick nya vänner 3,9 1

Jag lärde känna mina grannar 4,4 1

Det har skapats nya samarbeten 5 1

Det har resulterat i nya föreningar 4 1

Jag känner mig tryggare 4,6 1

Jag upplever en ökad gemenskap i området
6,3 10

Tabell 4. Hur aktiviteterna sammantaget bidragit till förändrade attityder och beteenden. 

De svarande fick uppskatta till vilken grad aktiviteterna gett effekt på en skala från 1 

(aktiviteterna bidrog inte) till 10 (aktiviteterna bidrog mycket). Medel visar på snittet 

bland alla svarande och Mode visar på det vanligaste förekommande värdet. 

Graf 6. Hur mycket de svarande upplever att aktiviteterna har bidragit till listade effekter på en skala från 1 (inte bidragit) till 10 

(bidragit mycket). Stapeln upp till det översta svarta strecket anger andelen som grupperat sig i den övre delen (6 till 10) av skalan. 
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Av graf 8 framgår att en relativt stor 
andel på 50-60% dels upplever att 
aktiviteterna i projektet lett till att 
man har lärt känna nya människor 
och dels till en ökad gemenskap i 
området.  Drygt 40% uppger även 
att deltagandet gett upphov till 
nya samarbeten. Vid sidan av ökad 
kunskap, ökad medvetenhet om 
hållbarhetsfrågor och förändrade 
vanor ifråga om livsmedelskonsumtion 
var det framförallt projektets 
sociala värden som lyftes fram i 
fokusgruppen. 

G EM EN S K A P, TR I VS EL OC H 

TRYGG H E T

De möten som uppstått har varit 
berikande och påverkat deltagarnas 
upplevelse av Hökarängen på ett 
mycket positivt sätt. Flera deltagare 
beskriver den särskilda ”anda” som 
de menar kännetecknar området. Här 
finns hos många ett engagemang 
i hållbarhetsfrågor och en vision 
om ett mer hållbart sätt att leva 
tillsammans, som bland annat 
kretsar kring delande och återbruk. 
Det är en anda som fanns innan 
Hållbara Hökarängen sjösattes, men 
som förstärkts och fått sig en rejäl 
energiinjektion med projektet. På 
samma sätt har gamla traditioner 
som Hökarängens dag revitaliserats 
och nya har tillkommit, t.ex. den årliga 
Hållbarhetsfestivalen som många av 
deltagarna i fokusgruppen brukar gå 
på. Av fokusgruppen framgår med 

andra ord att all den aktivitet och alla 
de möten som genererats har bidragit 
till att göra området mer trivsamt och 
skapa en positiv ”platskänsla” hos 
dem som deltagit. 

Flera fokusgruppsdeltagare nämner 
även värdet av de satsningar som 
gjordes på konst inom ramen för 
Hållbara Hökarängen. Under några 
års tid sjöd stadsdelen av liv. ”Det 
var nåt på gång varje helg. En 
invigning av en ny utställning eller 
nåt annat evenemang”. En kvinna 
berättar att hon bott i området 
sedan 90-talet och egentligen aldrig 
trivts tidigare. Istället upplevde hon 
Hökarängen som tråkigt, stökigt och 
otryggt. Med alla nya bekantskaper, 
kulturevenemang och andra 
aktiviteter som projektet förde med 
sig förändrades hennes känsla för 
området totalt och hon trivs nu mycket 
bra. 

I fokusgruppen framträder en bild 
av både Hökarängen och projektet 
som är mycket positiv, men här 
finns också nyanser och kritiska 
reflektioner kring vad som hade 
kunnat förbättras. En deltagare 
påpekar till exempel att många av de 
möten som ägt rum till stora delar 
skett mellan människor som liknar 
varandra, framförallt en ganska 
välmående medelklass. Samtidigt 
finns i Hökarängen en relativt stor 
andel invånare med mindre resurser 

och sociala problem av olika slag. Det 
är en grupp som sannolikt inte känt 
sig som en del av projektet i någon 
större utsträckning, menar flera. En 
annan invändning som återkommer 
handlar om att Stockholmshems 
förvaltningsorganisation hade kunnat 
involverats tidigare att delta mer aktivt 
under projekttiden och på så sätt i 
ökad utsträckning kunnat bidra till att 
ge projektet kontinuitet.

STO LTH E T OC H I D EN T I TE T 

Samtliga deltagare i fokusgruppen 
ger uttryck för en påtaglig stolthet 
över sitt område och de menar att 
projektet bidragit mycket till det. En 
av deltagarna berättar att han och 
hans fru flyttade till Hökarängen från 
Södermalm under projektåren, just 
eftersom de läst så mycket positivt 
om området i tidningarna. ”Vi hade 
en känsla av att här kan det hända 
något spännande”, säger han. Att 
omvärldens bild av Hökarängen 
började förändras blev tydligt på 

”Jag och min man 

var nyinflyttade. Det 

stod hela tiden om 

Hållbara Hökarängen 

och om hållbarhet i 

tidningarna, så det 

bidrog till att vi flyttade 

hit.” 

”När jag sa att jag 

bodde i Hökarängen sa 

folk att åhhh, det är ju 

så hippt!”

”Jag hade egentligen aldrig trivts tidigare, utan 

tyckte det var tråkigt och otryggt. Men jag hade 

inte råd och möjlighet att flytta. Nu känner jag en 

massa människor och trivs jättebra. Det är trevligt 

liksom, att man gå och ta en fika, träffa bekanta 

och småprata lite”

Graf 7. Hur mycket de svarande upplever att aktiviteterna har bidragit till listade effekter på en skala från 1 (inte bidragit) till 10 (bidragit 

mycket). Stapeln upp till och med den svarta rutan anger andelen som grupperat sig i den övre delen (6 till 10) av skalan.(bidragit 

mycket). Stapeln upp till och med den svarta rutan anger andelen som grupperat sig i den övre delen (6 till 10) av skalan. 

Graf 8. Hur mycket de svarande upplever att aktiviteterna har bidragit till listade effekter på en skala från 1 (inte bidragit) till 10 

(bidragit mycket). Stapeln upp till och med den svarta rutan anger andelen som grupperat sig i den övre delen (6 till 10) av skalan.
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flera sätt, inte minst genom en 
tilltagande ström av besökare från 
innerstan som kom för att delta i olika 
kulturevenemang. Det gav i sin tur 
upphov till mycket stolthet bland de 
boende. ”Plötsligt kom de här coola 
hipster-människorna från Söder hit 
och man bara kände att shit vad vi är 
heta här i Hökarängen alltså. Det var 
häftigt.”

Flertalet av de konstnärer som fanns 
i området finns inte längre kvar och 
flera av de företag och verksamheter 
som funnits sedan länge eller 
etablerades under projektåren 
har lämnat centrum, däribland 
Stadsmissionen och den kända 
Cevicherian. Här finns en besvikelse 
hos fokusgruppsdeltagarna, även om 
anledningarna till utvecklingen inte 
bara handlar om projektavslutet.

Trots det menar flera 
fokusgruppsdeltagare att projektet 
ändå lämnat ett avtryck, som ger 
ringar på vattnet än idag. Området 
har fått en tydlig profil, som gör att 
nya verksamheter med inriktning 
mot kultur och hållbarhetsfrågor 
etablerar sig i Hökarängen. Till de 
senare exemplen hör bland annat 
leksaksbutiken ”Monty & jag” som 
säljer vintageleksaker och Hökis 

Visrum som arrangerar viskvällar och 
konserter. 

N Ä R P ROJ EK TE T TOG S LU T

Lika roligt som det var när projektet 
pågick, nästan lika trist var det när 
projektet tog slut. Stadsdelen som 
varit så levande och full av aktiviteter 
på helgerna upplevdes plötsligt som 
död. ”Vi hade liksom några år av 
en liten centrumdöd efter projektet 
när allt dalade”, säger en deltagare. 
Besvikelsen är påtaglig. 
Även om deltagarna i fokusgruppen 
förstår att projektet inte kunde pågå 

för evigt och är tacksamma över det 
de fått vara med om hade man önskat 
ett mindre abrupt avslut. Projektet 
var oerhört generöst, kanske lite för 
generöst, anser några. Istället för att 
satsa så mycket under kort tid hade 
en större långsiktighet och någon typ 
av fortsatt stöd varit att föredra, t.ex. 
i form av en möteslokal att träffas i.  
Många ville hålla ”Hökarängs-andan” 
och aktiviteten levande, men det blev 
svårt. Några tappade sugen och 
andra brände ut sig i sina försök att 
driva utvecklingen vidare på egen 
hand, menar en av deltagarna. 

Skillnaden i förutsättningar efter 
projektet blev kort sagt något av en 
kalldusch. Att den ordinarie
förvaltningsorganisationen inom
Stockholmshem upplevdes som 
att de inte riktigt var engagerade 
i projektet kan sannolikt ha haft 
betydelse för den bristande 
långsiktigheten. Samtidigt är det 
tydligt att projektet ändå gjort 
bestående avtryck som skapar ringar 

”Absolut det här med det sociala! Det är viktigt. 

Att man känner igen varandra, alla grannar. Man 

ringer och man hjälper varandra. Man vaktar 

kaniner hit och dit, folk ringer mig när de har 

frågor om djur och jag passar massa hundar.  

Och det har spritt sig. Alla känner varandra 

nu och man hälsar på alla. Det är en särskild 

stämning.”

”Det mest kraftfulla 

var ett konstprojekt. 

Konstnärinnan gick runt 

och intervjuade alla 

möjliga. Alla berättade 

och tog med sig ett 

föremål, som blev 

utställningen. Folk kom  

från olika sidor av 

Hökarängen och då blev 

”vi och dom” plötsligt 

ett ”vi”. Det var en väldig 

blandning av folk, bland 

annat en före detta 

narkoman med sin son.  

De människorna hälsar  

jag på fortfarande.”

”Projektet var som 

att sjunga i kör och 

plötsligt få sällskap av 

riktiga proffs, plötsligt 

började vi låta riktigt 

bra här i Hökarängen. 

Men så tog det 

slut och det lät inte 

lika bra längre. Det 

gick liksom inte att 

upprätthålla samma 

nivå på egen hand. Då 

tappade åtminstone 

jag stinget lite.”  

”Det blev en liten centrumdöd efter projektet. Allt bara försvann, alla 

konstnärer och flera företag. Det har tagit några år men nu börjar det 

återhämta sig lite igen.”

”Man kan döda kreativitet väldigt lätt, det är så 

sårbart. Det borde Stockholmshem ta med sig. 

Så mycket föds när det finns en geografisk närhet 

till platser där det händer. Jag tänkte till exempel 

att jag kanske kunde ställa ut på Konstiga fönstret 

någon gång. Nu finns det inte längre.”

på vattnet än idag. 

R I N G A R PÅ VAT TN E T

De ringar på vattnet som projektet 
gett upphov till gäller inte bara 
Hökarängen, utan sträcker sig 
även till andra stadsdelar och 
sammanhang. 

Projektet har bland annat visat på 
hur social hållbarhet kan användas 
som en motor i arbetet med andra 
hållbarhetsaspekter, inte minst 
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energifrågan , som har visat sig 
svårare att skapa engagemang och 
intresse för.. De sociala mervärden 
som uppstår när människor möts 
och gör saker tillsammans i och för 
sin stadsdel skapar med andra ord 
ett engagemang som även driver 
andra hållbarhetsfrågor framåt. 
Med utgångspunkt i erfarenheterna 
från Hökarängen har Sustainable 
Innovation idag ett flertal satsningar 
kring renovering och bostadssocial 
utveckling igång. Projekten 
genomförs i samarbete med privata 
och allmännyttiga bostadsbolag 

och syftar till att förbättra livsmiljön, 
öka fastighetsvärden, sänka bygg- 
och renoveringskostnader och 
förbättra kalkylerna för hållbarhets- 
och energiinvesteringar. Här är 
”Allmännyttans innovationslabb” och 
”Allmännyttans klimatinitiativ” två 
exempel. 

Som en direkt följd av Hållbara 
Hökarängen startade Stockholmshem 
projektet Bagarmossen Smartup. 
I fokus stod bland annat hållbart 
entreprenörskap, delningsekonomi, 
centrumutveckling och odling. 
Andra projekt där föreläsningar, 
seminarier och workshop kring olika 
hållbarhetsfrågor för de boende 
är en central del är EU-projektet 
GrowSmarter i Valla torg i Årsta, 
Gröna Solberga och kvarteret 
Backåkra i Norra Djurgårdsstaden.

I och med Hållbara Hökarängen 
knöt Stockholmshem även 
kontakt med företaget Boodla 
som man idag samarbetar med 
kring kvartersodlingar i Rinkeby 
och Hässelby. Även ”Odla ihop” i 
Tantolunden är ett indirekt resultat av 
Hållbara Hökarängen, då odlingen 
drivs av personer som gått kurser i 
projektets regi. 

Som framgått lever projektets anda 
delvis kvar i Hökarängen genom att 
området fått en profil som lockar 
nya företag och verksamheter med 
fokus på kultur och hållbarhet. Det 
startas också nya initiativ och nätverk 
mellan boende i Hökarängen med 
fokus på delningsekonomi, både 
genom fysiska möten och på virtuella 
plattformar. Ett exempel är ”Skänk 
och tigg Hökarängen” på Facebook 
där man kan skänka eller be om 
saker man behöver men inte vill eller 
kan köpa. Ett annat exempel är ”Hej, 
ska vi göra en grej?”. På hemsidan 
beskrivs initiativet så här: 

”Det finns många goda 
anledningar att göra saker 
tillsammans /---/ Tanken är att 
en gång i månaden erbjuda en 
träff kring ett specifikt hantverk 
eller annan kunskap som kan 
förmedlas på två timmar. Alltid 
gratis. Och det är vi som bor 
i Hökarängen med omnejd 
som delar med oss av våra 
kunskaper.”

Flera av de återkommande aktiviteter 
som startades eller fick nytt liv 
med Hållbara Hökarängen finns 
kvar och är nu en del av den lokala 
traditionen, t.ex. Hökarängens 
dag, Hållbarhetsfestivalen, 
adventsmarknad och lördagsloppisar. 
Slutligen har projektet fått mycket 
uppmärksamhet och erfarenheterna 
har spridits via ett stort antal 
tidningsartiklar, studentuppsatser, 
böcker och föreläsningar.

”Det finns en speciell 

anda i Hökarängen, den 

fanns där innan men 

projektet har förstärkt 

andan. Det lever kvar 

och lockar hit människor 

och verksamheter med 

en viss inriktning.” 

”Direkt när 

hållbarhetsåren 

hade gått så höjde 

Stockholmshem 

hyrorna och alla 

försvann. Det var 

fördjävligt. Det var så 

trevligt och levande 

här. Nu står det tomt!”

Skylt i Hökarängen (Foto: Åsa Stenmark) Skylt i Hökarängen (Foto: Åsa Stenmark) 
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Slutkommentar och 
rekommendationer

5.

Vad har vi kommit 
fram till? 
Studien visar tydligt att de 
aktiviteter som genomfördes 
inom ramen för Hållbara 
Hökarängen har gett flera 
effekter. 

EFFEKT PÅ HÅLLBARA BETEENDEN 

Av enkäten framgår att de som 
deltagit överlag upplever att 
aktiviteterna fått dem att agera mer 
hållbart inom olika områden. Det 
bekräftas även av fokusgruppen 
där särskilt matlagningskursen och 
odlingen lyfts fram som viktiga. 
Där har man fått inspiration och ny 
kunskap, som lett till förändrade 
vanor. 

SOCIALA VÄRDEN SOM MOTOR 

Social hållbarhet kan användas som 
en motor för andra hållbarhetsfrågor. 
Kunskapen är viktig men en minst lika 
viktig drivkraft för deltagande verkar 
handla om sociala värden av olika 
slag. Genom aktiviteterna har man 

lärt känna nya människor, vilket lett 
till en ökad känsla av gemenskap i 
området. Det har sin tur gett upphov 
till fler sociala värden, som en positiv 
”platskänsla”, trivsel, samarbete 
mellan grannar och delvis ökad 
trygghet. Samtliga av de intervjuade 
deltagarna uttrycker också en stark 
känsla av stolthet över sitt område. 

POSITIV BILD AV OMRÅDET 

Bilden av området tycks inte bara ha 
förändrats bland dem som deltagit 
i projektet, utan även i omvärlden. 
Deltagarna får positiva reaktioner från 
människor de möter när de berättar 
var de bor och en av dem uppger att 
han flyttade till Hökarängen på grund 
av den uppmärksamhet projektet rönt 
i lokala tidningar. 

Ytterligare en bestående effekt 
handlar om att satsningarna både gett 
nytt liv åt gamla traditioner och skapat 
nya. Sammantaget har det gett ett 

årshjul av evenemang, som fungerar 
som plattformar för möten och lokal 
identitet. Projektet har med andra ord 
varit identitetsskapande, genom att 
jobba ”inåt” med traditioner, möten, 
gemenskap och stolthet. Men som 
framgått har projektet också bidragit 
till att profilera Hökarängen ”utåt”. 
Det innebär i sin tur att området 
lockar till sig människor, initiativ och 
verksamheter med fokus på kultur 
och andra hållbarhetsfrågor, som 
förstärker profilen ytterligare. 

AMBASSADÖRER OCH 

SPRIDNINGSEFFEKTER 

Även om de personer som deltagit 
i projektet utgör en mycket liten 
andel av den totala befolkningen i 
Hökarängen är deras engagemang 
och upplevelser viktiga. Människor 
som trivs och engagerar sig lokalt 
fungerar ofta som ambassadörer 
för sitt område. Samtidigt kan de 
bidra till att generera värden även 

27



Slutkommentar och 
rekommendationer

5.

Vad har vi kommit 
fram till? 
Studien visar tydligt att de 
aktiviteter som genomfördes 
inom ramen för Hållbara 
Hökarängen har gett flera 
effekter. 

EFFEKT PÅ HÅLLBARA BETEENDEN 

Av enkäten framgår att de som 
deltagit överlag upplever att 
aktiviteterna fått dem att agera mer 
hållbart inom olika områden. Det 
bekräftas även av fokusgruppen 
där särskilt matlagningskursen och 
odlingen lyfts fram som viktiga. 
Där har man fått inspiration och ny 
kunskap, som lett till förändrade 
vanor. 

SOCIALA VÄRDEN SOM MOTOR 

Social hållbarhet kan användas som 
en motor för andra hållbarhetsfrågor. 
Kunskapen är viktig men en minst lika 
viktig drivkraft för deltagande verkar 
handla om sociala värden av olika 
slag. Genom aktiviteterna har man 

lärt känna nya människor, vilket lett 
till en ökad känsla av gemenskap i 
området. Det har sin tur gett upphov 
till fler sociala värden, som en positiv 
”platskänsla”, trivsel, samarbete 
mellan grannar och delvis ökad 
trygghet. Samtliga av de intervjuade 
deltagarna uttrycker också en stark 
känsla av stolthet över sitt område. 

POSITIV BILD AV OMRÅDET 

Bilden av området tycks inte bara ha 
förändrats bland dem som deltagit 
i projektet, utan även i omvärlden. 
Deltagarna får positiva reaktioner från 
människor de möter när de berättar 
var de bor och en av dem uppger att 
han flyttade till Hökarängen på grund 
av den uppmärksamhet projektet rönt 
i lokala tidningar. 

Ytterligare en bestående effekt 
handlar om att satsningarna både gett 
nytt liv åt gamla traditioner och skapat 
nya. Sammantaget har det gett ett 

årshjul av evenemang, som fungerar 
som plattformar för möten och lokal 
identitet. Projektet har med andra ord 
varit identitetsskapande, genom att 
jobba ”inåt” med traditioner, möten, 
gemenskap och stolthet. Men som 
framgått har projektet också bidragit 
till att profilera Hökarängen ”utåt”. 
Det innebär i sin tur att området 
lockar till sig människor, initiativ och 
verksamheter med fokus på kultur 
och andra hållbarhetsfrågor, som 
förstärker profilen ytterligare. 

AMBASSADÖRER OCH 

SPRIDNINGSEFFEKTER 

Även om de personer som deltagit 
i projektet utgör en mycket liten 
andel av den totala befolkningen i 
Hökarängen är deras engagemang 
och upplevelser viktiga. Människor 
som trivs och engagerar sig lokalt 
fungerar ofta som ambassadörer 
för sitt område. Samtidigt kan de 
bidra till att generera värden även 

27



för andra, genom att ta hand om den 
fysiska miljön på olika sätt och skapa 
aktivitet, liv och rörelse. Vi vet också 
att arbetssätt och lärdomar från 
projektet nu tillämpas inom ramen 
för andra satsningar i andra delar av 
staden, både av Stockholmshem, 
Sustainable Innovation och andra 
aktörer. 

BEHOV AV LÅNGSIKTIG STRATEGI 

Slutligen innehåller studien även 
kritiska röster. Här framgår bland 
annat att projektets avslut blev en 
kalldusch för många och att ideella 
krafter inte förmår driva utvecklingen 
vidare utan stöd. Viljan finns men inte 
förutsättningarna. Flera deltagare 
menar också att den ordinarie 
förvaltningsorganisationen inom 
Stockholmshem aldrig riktigt var 
med på tåget, enligt en klassisk 
motsättning mellan projekt och 
linjeverksamhet.  Det kan i sin tur 
vara en bidragande orsak till vad som 
upplevdes som ett mycket abrupt slut. 
Istället hade man önskat sig en mer 
långsiktig strategi för att ta tillvara de 
värden som genererats och fortsatt 
stötta lokala krafter i någon form. 

REKOMMENDATIONER FÖR 

FRAMTIDEN

Med utgångspunkt i slutsatserna 
ovan går det att formulera följande 
rekommendationer för liknande 
satsningar: 

• Sociala aktiviteter kan både
fungera som en motor för andra
hållbarhetsfrågor och generera viktiga
värden i sig. Projekt bör prioritera
sociala aktiviteter som samtidigt
är kunskapshöjande inom hållbar
utveckling. I planeringen av dessa
är det viktigt att utgå ifrån platsens
förutsättningar och ta reda på vilka
behov som finns just där och vilka
aktörer som redan är aktiva.

• För att bygga kunskap
rekommenderas att projektet
utvecklar indikatorer för att

följa upp och mäta värdet av de 
satsningar som görs. Utforska 
även metoder för att involvera 
fler, så att sammansättningen av 
deltagare breddas med en större 
social spridning och en jämnare 
könsfördelning. Engagemang kring 
energifrågan är exempel på en fråga 
som behöver utforskas mer och som 
kan göras mer intressant genom 
sociala aktiviteter. Vår studie tyder på 
att aktiviteter som erbjuder samvaro, 
gemenskap och andra ”trivselvärden” 
kan fungera som en motor och ett 
sätt att aktivera människor även inom 
andras hållbarhetsområden, som tex 
energi.

• Planera för förvaltning. För att
skapa en känsla av ägarskap i den
ordinarie förvaltningsorganisationen
bör viktiga nyckelpersoner involveras
i projektet från start, till exempel i
form av en styr- eller referensgrupp.
Referens- eller styrgruppen får bland
annat i uppgift att undersöka hur
förvaltningen kan samverka med
civilsamhället på kontinuerlig basis
och utarbeta en långsiktig strategi
som innefattar någon typ av fortsatt
stöd när projektet avslutas. Här blir
det viktigt att involvera de boende i
samtalen.

• Praktiskt stöd för att ta tillvara det
engagemang som skapas kan till
exempel handla om att upplåta en
möteslokal, bistå med tillgång till
kopieringsapparat/skrivare och/
eller att skapa en mindre pott med
pengar där boende kan söka bidrag
till aktiviteter som främjar en attraktiv
boendemiljö. Ett annat sätt kan vara
att tillsätta en ”områdeskoordinator”
som på hela eller delar av sin tjänst får
i uppgift att samordna och stötta olika
initiativ. De värden som genereras
är svåra att mäta i ekonomiska
termer men ger sannolikt en mycket
god utväxling på de resurser som
investeras.
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följa upp och mäta värdet av de 
satsningar som görs. Utforska 
även metoder för att involvera 
fler, så att sammansättningen av 
deltagare breddas med en större 
social spridning och en jämnare 
könsfördelning. Engagemang kring 
energifrågan är exempel på en fråga 
som behöver utforskas mer och som 
kan göras mer intressant genom 
sociala aktiviteter. Vår studie tyder på 
att aktiviteter som erbjuder samvaro, 
gemenskap och andra ”trivselvärden” 
kan fungera som en motor och ett 
sätt att aktivera människor även inom 
andras hållbarhetsområden, som tex 
energi.

• Planera för förvaltning. För att
skapa en känsla av ägarskap i den
ordinarie förvaltningsorganisationen
bör viktiga nyckelpersoner involveras
i projektet från start, till exempel i
form av en styr- eller referensgrupp.
Referens- eller styrgruppen får bland
annat i uppgift att undersöka hur
förvaltningen kan samverka med
civilsamhället på kontinuerlig basis
och utarbeta en långsiktig strategi
som innefattar någon typ av fortsatt
stöd när projektet avslutas. Här blir
det viktigt att involvera de boende i
samtalen.

• Praktiskt stöd för att ta tillvara det
engagemang som skapas kan till
exempel handla om att upplåta en
möteslokal, bistå med tillgång till
kopieringsapparat/skrivare och/
eller att skapa en mindre pott med
pengar där boende kan söka bidrag
till aktiviteter som främjar en attraktiv
boendemiljö. Ett annat sätt kan vara
att tillsätta en ”områdeskoordinator”
som på hela eller delar av sin tjänst får
i uppgift att samordna och stötta olika
initiativ. De värden som genereras
är svåra att mäta i ekonomiska
termer men ger sannolikt en mycket
god utväxling på de resurser som
investeras.
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